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DERLEME / Review

1
Merve Deniz PAK

GİRİŞ
  
İnsan; fiziksel, psikolojik ve sosyal yönleriyle, 
çevresindeki bireylerle iletişim ve etkileşim 
içerisinde olan işlevsel ve bütüncül bir varlıktır. 
Bir sistem olarak insan, yaşamını sağlıklı ve 
işlevsel olarak devam ettirebilmek için içsel ve 
dışsal uyaranlara yanıt vererek dengede 
kalabilmeyi amaçlar. Fakat insanın o güne kadar 
getirdiği tüm yaşam dengeleri için bir tehdit 
oluşturabilen; kriz ortamı ile stres yaratabilen ve 
uyumu zorlaştırabilen durumlar ortaya çıkabilir. 
Bu durumlardan en önemlilerinden biri 
hastalıklardır. 

Hastalık, yalnızca tıbbi yönden değil; aynı 
zamanda öncelikle hastalık tanısı alan bireyi, 
sonrasında ise bireyin etkileşim içinde olduğu 
aile, arkadaş, iş, okul ve toplum gibi pek çok 
sistemi etkileyebilen güçlükleri ortaya çıkarır 

(1). Buradan hareketle Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) de 1946 yılında sağlığı bütüncül bakış 
açısıyla, “Yalnızca hastalık ve engelliğin 
olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak 
tam bir iyilik hali” olarak tanımlamıştır (2).

Günümüzde epidemiyolojik dönüşümle beraber 
birçok yeni hastalık ortaya çıkmıştır. Bu 
hastalıkların görülme sıklığı ve dağılımı 
bölgeden bölgeye ve zamana göre farklılıklar 
göstermektedir. Yapılan tıbbi araştırmalar 
sonucunda kimi hastalıkların diğerlerine göre 
daha az sayıda bireyi etkilediği belirlenmiştir. 
Bununla beraber bu hastalıkların kronik özellikte 
olması da dikkat çekicidir. Kronik hastalıklar, 
Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve 
Korunma Merkezi (CDC) tarafından 2003 
yılında “Çoğunlukla tamamıyla iyileşmesi 
mümkün olmayan, süreklilik göstererek yavaş 
ilerleyen veya ataklarla seyreden, çoğu kez kalıcı 
sakatlığa yol açan, oluşmasında sosyo-
ekonomik, kişisel ve genetik etkenlerin rol 
oynadığı ve genellikle bulaşıcı olmayan 
karakterdeki hastalıklar” olarak tanımlanmıştır 
(3). Kronik hastalıkların epidemiyolojisine 
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Avrupa'da iki bin kişi arasında bir kişide görülen, genel nüfusa 
kıyasla daha az sayıda tanı konulan hastalıklar; “nadir hastalık” 
olarak tanımlanmaktadır. Nadir hastalıklar, biyo- psikososyal ve 
ekonomik açıdan birey, aile ve toplum için pek çok sorun 
yaratmaktadır. Bu sorunların çözümü ve ihtiyaçların 
giderilmesinde sosyal hizmetin özelleştirilmiş bir alanı olan tıbbi 
sosyal hizmet, bütüncül sağlık anlayışından hareketle çoğunlukla 
tedavi ekibi içerisinde yer alan, hastalığın getirdiği güçlükleri 
belirleyerek sorun yaratan etkileşim noktalarına müdahale eden 
sosyal hizmetin özel bir alanıdır. Bu bakış açısıyla çalışmada nadir 
hastalıkların neden olduğu sorunların çözümünde sosyal hizmetin 
rol ve işlevinin irdelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet; Nadir Hastalıklar; Tıbbi 
Sosyal Hizmet

Keywords: Social Work; Rare Diseases; Medical Social Work

A disease is defined as “rare” in Europe when it affects less than 1 in 
2000 and affects a small percentage of the population. Rare diseases 
create many biopsychosocial and economic problems for 
individuals, families and society. Medical social work, which is a 
specialized area of social work solving these problems and 
resolving needs, is a special area of social work that intervenes in 
the interaction points that cause problems by identifying the 
difficulties brought by the illness, mostly in the treatment team, 
acting from the holistic understanding of health. From this point of 
view, it is aimed to investigate the role and function of social work's 
role in the solution of the problems caused by rare diseases in the 
study.
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Yapılan araştırmalar sonucunda 6000 ile 8000 
arasında nadir hastalığın bulunduğu ve dünya 
nüfusunun yaklaşık %6-10'unu etkilediği ortaya 
konmuştur. Bunların yaklaşık %80'i genetik 
kökenli olup, kalan %20'sinin nedeni çevreseldir 
veya nedeni bilinmemektedir. Bununla beraber 
nadir hastalıkların pek çoğunda mevcut etkili 
tedavi yoktur (9). Türkiye'de ise epidemiyolojik 
çalışmaların sayısının yetersiz olması nedeniyle 
nadir hastalıkların sıklığı kesin olarak 
bilinmemektedir. Fakat yine de nadir hastalıklar 
“nadir görülmesine” rağmen, hastaların sayıca 
fazla olduğu söylenebilir.

Nadir hastalıklar hem çocukluk hem de 
yetişkinlik döneminde görülebilmektedir. Bu 
hastalıkların yaklaşık %75'i çocukları 
etkilemekte ve hastaların %30'u beş yaşından 
önce hayatını kaybetmektedir. Çocukluk 
döneminde Rett Sendromu, Fenilketonüri, Kistik 
Fibrozis, Konjenital Adrenal Hiperplazi ve 
Spinal Müsküleratrofi (SMA) en sık görülen 
nadir hastalıklardır. 

•Rett Sendromu, akrabalık ilişkisi olmayan 
çiftlerin kız çocuklarında görülen bir hastalık 
olup yaklaşık on bin canlı doğumdan birinde 
görülür. Doğumdan bir yaşına kadar motor ve 
mental olarak normal gelişim özellikleri gösteren 
bu çocuklarda bir yaşından sonra gelişimsel 
gerilikler görülür. Hastalığın bilinen bir tedavisi 
yoktur (10). 
•Fenilketonüri (PKU), fenilalanin isimli 
aminoasidin metabolize edilmesini sağlayan 
enzimin eksikliği sonucu oluşan hastalığın sıklığı 
Türkiye'de 1/4500'dür. Yaşam boyu tedavi, diyet 
ve takip gerektiren ve uygun tedavi 
uygulanmadığı takdirde ağır zihinsel engele 
neden olabilen hastalığın tekrarlama riski %25'tir 
(11). 
•Kistik Fibrozis, genetik mutasyon sonucu 
oluşan, çoğunlukla tekrarlayan veya düzelmeyen 
akciğer enfeksiyonu, kronik öksürük ve bronşit 
atakları ile zayıf beslenme görülen bir hastalık 
olup tedavisi yoktur (12). 
•Konjenital Adrenal Hiperplazi, böbrek üstü 
bezlerinden salgılanan kortizol ve aldosteron adı 
verilen hormonların yapımının etkilendiği bu 
hastalığın sıklığı on dört binde birdir. Hastalık, 
yeni doğan döneminde yaşamı tehdit edebilen 
ağır sıvı ve tuz kayıpları ile seyredebileceği gibi, 
daha hafif formlarında kadınların dış genital 

bakıldığında ise dünyada pek çok kişide bu 
hastalıklar görülse de, bazı kronik hastalıkların 
görülme sıklığının az olduğu dikkat çekmektedir. 
Amerikan Nadir Bozukluklar İçin Ulusal 
Organizasyonu'nun (NORD) (2011) tanımına 
göre bu hastalıklar, genel nüfusa kıyasla az sayıda 
insanda görülen hastalıklar olup Avrupa'da 
1/2000 kişide görülen, “nadir hastalıklar” olarak 
kabul edilmektedir (4).

Nadir hastalıklar, çoğunlukla kronik ve ilerleme 
özelliği olan ciddi hastalıklardır. Bu yapıdaki 
çoğu hastalık genetik bozukluklardan 
kaynaklanmakta olup, yaşam standardını önemli 
ölçüde etkiler ve fiziksel ile zihinsel yetenekleri 
zayıflatır (5). Nadir hastalıkların etkileri farklı 
olmakla birlikte bu özelliği ile hem tanı alan birey 
hem aile ve sosyal çevre hem de toplum açısından 
pek çok güçlüğü beraberinde getirir (6). Yeni 
tedaviler ve ufukta yeni konular ortaya çıktıkça 
hem tıbbi hem de psikososyal yönden etkili 
hizmetlerin sağlanması şarttır. Bu noktada 
bireylerin yaşadığı sorunların çözümünde, baş 
etme kapasitelerinin geliştirilmesinde, sağlıklı 
psikososyal uyumun sağlanmasında, yaşam 
kalitesinin yükseltilmesinde, bireylerin 
güçlendirilerek etkili tıbbi bakım ve tedavi 
hizmetlerinden faydalanılmasında sosyal hizmet 
mesleğine ve bu mesleğin uygulayıcıları olan 
sosyal hizmet uzmanlarına önemli roller 
düşmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada, ilk 
olarak nadir hastalıkların özellikleriyle ilgili 
genel bilgiler verilecek, nadir hastalık tanısı alan 
birey ve ailelerin yaşadıkları güçlükler 
irdelenecek, nadir hastalıklarda sosyal hizmet 
uygulamaları örneklendirilecek ve nadir 
hastalıklarla çalışan sosyal hizmet uzmanlarının 
rol ve işlevleri ele alınacaktır.

Nadir Hastalıkların Türleri ve Özellikleri
Nadir hastalıklar genellikle kronik, ilerleyici, 
vücut sisteminin, organın ya da dokunun 
yapısında ve işlevinde ilerleyici bozulmalar 
meydana getirerek yaşamı tehdit eden 
hastalıklardır  (7).  Nadir hastalıkların 
prevalansının değerlendirilmesi Avrupa Nadir 
Hastalıklar Derneği (EURORDİS) ve Orphanet 
tarafından Avrupa Komisyonunun desteğiyle 
belirlenmektedir (8). Buna göre nadir hastalıklar, 
görülme sıklığı baz alınarak tanımlanmakta ve 
Avrupa'da prevalansı 1/2000 olan herhangi bir 
hastalık “nadir” olarak kabul edilmektedir. 

Nadir Hastalıklarda Sosyal Hizmetin Rolü
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metabolizma nedeniyle çocuk süratle yaşlanır. 
Bu nedenle de görünüm olarak yaşlı bir insanı 
andırır (20).
•Albinizm; deri, saç ve gözleri etkileyen doğuştan 
gelen genetik bir hastalıktır. Cilde, saça ve göze 
renk veren melanin pigmentinin vücutta ya hiç 
bulunmaması ya da çok az bulunması sonucunda 
oluşur (21).

Nadir Hastalıklar ve Yaşanan Güçlükler 
Kronik özellikteki nadir hastalıkların doğası 
gereği uzun süre seyretmesi ve tam olarak 
iyileşememesi birey ve etkileşim içerisinde 
olduğu çevrede yaşamın pek çok döneminde 
güçlük yaşanmasına neden olmaktadır. Yapılan 
çalışmalarda bu güçlüklerin daha çok fiziksel ve 
tıbbi süreçlere odaklandığı dikkat çekmektedir. 
Fakat bu güçlüklerle beraber hastaların ve 
ailelerin yaşam kalitesinin ve uyum düzeyinin 
ciddi derecede etkilendiği ve psikososyal, 
ekonomik yönlerden de sorunların yaşandığı 
söylenebilir. Bu bölümde nadir hastalık tanısı 
alan bireylerin ve ailelerin yaşadığı güçlüklerin 
bütüncül bakış açısıyla ele alınması amacıyla 
literatürdeki çalışmalardan elde edilen bilgiler, 
tıbbi süreçlerde yaşanan güçlükler, psiko-sosyal 
güçlükler ile ekonomik güçlükler başlıkları 
altında toplanarak açıklanacaktır.

Tıbbi Süreçlerde Yaşanan Güçlükler
Nadir hastalık tanısı alan bireylerin karşılaştıkları 
güçlüklerden ilki şüphesiz fiziksel olarak ataklar 
yaşama, ağrı ve acı duyma gibi hastalığa ilişkin 
deneyimlerdir. Bu noktada uzun süreli bakımda 
teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunan 
sağlık hizmetlerine ulaşım son derece önemlidir. 
Fakat yaygınlığının az olması nedeniyle, nadir 
bulunan hastalıkların doğru teşhisi çoğunlukla 
zordur ve bu noktada bilimsel bilgide eksiklikten 
kaynaklanan engeller, örgütsel engeller, finansal 
engeller ve kişisel engeller öncelikle doğru tanıya 
ulaşmada zorluklar yaşanmasına, tanı sırasında 
gecikmelerin olmasına, tedavi ve bakıma 
erişimde güçlüklere neden olmaktadır (22, 23). 
Bu durum ise birey ile aileler üzerinde önemli 
yıkıcı ekonomik ve sosyal etkiler yaratmaktadır. 

Nadir hastalıklar tedavi boyutunda ise önemli bir 
halk sağlığı sorunudur ve pek çoğunun tedavisi 
olmadığından tıbbi süreçlerde güçlüklere yol 
açar. Hastalığa doğru tanı konulsa bile nadir 
hastalıkların büyük çoğunluğu için bir klinik 

organlar ında erkek c ins iyet  yönünde 
farklılaşmaya neden olur. Bu nedenle yaşam 
boyu hormon tedavisi gerektirir (13). 
•Spinal Müsküleratrofi (SMA), sıklığı on binde 
bir olan bu hastalığın başlıca belirtisi, ilerleyici 
kas güçsüzlüğüdür. Süt çocukluğu döneminde 
yaşamı tehdit edebilecek kadar ağır olabilen 
hastalığın nedeni omurilik hücrelerinin ilerleyici 
kaybıdır. Hastalığın bilinen bir tedavisi yoktur 
(14).

Yetişkinlik döneminde en sık görülen nadir 
hastalıklar ise Huntington hastalığı, Crohn 
hastalığı, Behçet hastalığı, Ailevi Akdeniz Ateşi 
hastalığı (FMF), nadir görülen kanserler, cam 
kemik sendromu (Osteogenezis Imperfekta), 
erken yaşlanma hastalığı (Progeria) ve Albinizm 
olarak örneklendirilebilir. 

•Huntington hastalığı,  beynin belirli 
bölümlerinde hasar oluşturan genetik bir 
hastalıktır. Bu hasar hastalarda zihinsel, 
davranışsal ve duygusal bozukluklara ve daha 
ileri safhalarda mental geriliğe yol açar (15). 
•Crohn hastalığı; sindirim kanalını tutan kronik 
iltihabi bir hastalıktır. Ağızdan anüse kadar 
s indi r im s i s teminin  tüm bölümler in i  
tutabilmesine karşın sıklıkla ince bağırsağın son 
kısımlarını veya kalın bağırsağı etkiler. 
Bağırsaklarda gelişen iltihap sonucu salgılanan 
maddeler diğer organları da etkiler ve buna bağlı 
olarak ateş, kilo kaybı, güçsüzlük ve iştah 
azalması gibi belirti ve bulgular gelişebilir (16).
•Behçet hastalığı; tekrarlayan oral aftlar, genital 
ülserler, göz ve deri bulguları, vasküler, nörolojik 
ve sindirim sisteminde lezyonlar gösteren bir 
hastalıktır. Dünya çapında en sık Türkiye'de 
görülür (17). 
•Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığı (FMF); ataklarla 
seyreden karın, göğüs veya eklem ağrılarının 
eşlik ettiği ateş nöbetleri ile karakterize olan 
kronik bir hastalıktır (18). 
•Cam kemik sendromu; kemiğin temel maddesini 
oluşturan bağ dokusundaki kalıtsal bir bozukluğa 
bağlı gelişen anormal derecede kırılgan kemikler 
ile karakterize olan  bir durumdur. Bu hastalık 
yeni doğan döneminden yetişkinliğe dek sürer ve 
tedavisi yoktur (19).
•Erken yaşlanma hastalığı (Progeria); kalıtsal 
olduğu düşünülen hastalığın sebebi henüz 
bilinmemektedir ve çocuğun normal gelişimini 
tamamlamasına f ı rsat  kalmadan hızl ı  
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gibi semptomlarla birleşen sağlık koşullarının 
değişken doğası ve fiziksel aktivite seviyelerine 
etkisi, önemli psikososyal güçlüklere neden olur 
(30). 

Nadir hastalıklarda palyatif bakım, yaşamı 
sınırlayan hastalıklarla ilgili sorunlarla karşı 
karşıya olan hastaların ve ailelerinin yaşam 
kalitesini iyileştiren bir yaklaşımdır. Bu bakım, 
müracaatların çevresi içinde birey yaklaşımıyla 
ağrı ile diğer fiziksel güçlüklerin, psikososyal 
so run la r ın  değer lend i r i lmes i  yo luy la  
gereksinimlerin ortadan kaldırılmasını sağlar 
(31). Bütüncül sağlık perspektifinde bireyin 
yaşam deneyimlerini, uzun dönemli hastalıklarda 
baş etme kapasitesini ve yaşanan güçlüklerde 
koşulları yönetme deyimlerini anlamak oldukça 
önemlidir (32). Bearryman tarafından Avrupa 
Nadir Hastalıklar Derneği ile (EURORDİS) 2017 
yılında yapılan araştırmada 42 ülkede nadir 
hastalığı olan 5000 kişiyle çalışılmıştır. 
Araştırma sonucunda nadir hastalıkların hasta ve 
ailelerin %80'inin gündelik yaşam üzerinde ciddi 
etkilerinin olduğu; hastaların % 42'sinin sağlık 
hizmeti almak için günde iki saatten fazla sağlık 
kurumlarında vakit geçirdiği, bakım veren aile 
üyelerinin %62'sinin hastanın bakımına günde 
altı saatten fazla zaman ayırdığı ve bakım veren 
aile üyelerinin %64'ünün kadın olduğu, 
hastaların %38'inin son bir yılda 30 günden fazla 
süre sağlık sorunlarından dolayı işe gitmediği, 
hastaların ve bakım verenlerin %41'inin işten 
özel izin almaları gerektiği ancak bunu elde 
edemedikleri sonucu ortaya konulmuştur (33). 
Benzer şekilde Schieppati ve arkadaşlarının 2008 
yılında yaptıkları çalışmada nadir hastalık tanısı 
alan 2500 kişiye ulaşılmış ve nadir hastalıkların 
tıbbi bakıma ulaşımla beraber psikososyal ve 
ekonomik yönden ailelerde önemli bir yük 
oluştuğu belirlenmiştir (8). Anderson ve 
arkadaşlarının 2013 yılında 46 aile ile yaptıkları 
çalışmada ise nadir bir hastalığı olan bir çocuğa 
bakan Avustralyalı aileler üzerindeki sağlık, 
psikososyal ve mali etkileri değerlendirmek 
amaçlanmış olup akran destek gruplarına erişim 
güçlüğü, ekonomik sorunlar ile psikolojik destek 
eksikliği nedeniyle yedi ailenin sosyal hizmet 
uzmanıyla çalıştığı belirtilmiştir (22). 

Ekonomik Güçlükler
Nadir Hastalıklarda ekonomik olarak karşılaşılan 
sorunlardan ilki sağlık hizmetlerinin temin 

uygulama talimatı yoktur (24). Nadir hastalıklara 
sahip hastaların yaşadığı güçlükler ilk kez 
1989'da ABD Hükümetinin Yetim Hastalıkları 
Ulusal Komisyonu tarafından ele alınmıştır. 
Komisyon, nadir hastalıklar hakkında bilgi 
azlığı, araştırmanın finansmanında zorluklar, 
yeterli sağlık sigortası sunmamanın getirdiği 
zorluklar ve tıbbi giderlerin karşılanması 
konusundaki eksiklikler, etkin tedavilerin sınırlı 
olması gibi noktalarda hastaların bakımını 
etkileyen konuları vurgulamıştır. Sonuç olarak 
nadir hastalıklar yıllarca ihmal edildiğinden 
dolayı bu hastalıkların tedavisinde kullanılan 
ilaçlar tıp literatüründe “yetim ilaçlar” olarak 
adlandırılmıştır  (8). 

Tedavide sağlık hizmetlerine erişime ilişkin 
fiziksel engeller genellikle engelli olan hastaları 
etkilemektedir. Nadir hastalıklara sunulan 
hizmetler de nadir olduğundan dolayı yaşam 
boyu sağlık hizmetine gereksinim duyan hastalar 
farklı merkezlere giderek tedavi olmak ya da 
uzun süre beklemek zorunda kalmaktadır (25). 
Bu durum beraberinde ekonomik güçlükleri de 
getirmektedir (23). McGarvey ve Hart tarafından 
nadir hastalığı olan bireylerin aile üyeleriyle 
yapılan çalışmada (2008: 4) ailelerin hastalığın 
tedavisinde sağlık hizmetlerine duyulan 
gereksinim vurgurlanmakla beraber; gereksinim 
duyulan hizmetlerin farklı merkezlerde 
sunulduğu, ailelerin hastalıklar hakkında 
yeterince bilgilendirilmediği ve yaşanan sorunlar 
karşısında savunuculuk ve desteklenme 
gereksinimlerinin olduğu ortaya konulmuştur 
(26).

 Psikososyal Güçlükler
Nadir hastalıklar psikolojik ve sosyal yönden 
hem hasta olan bireyi hem de aileyi etkiler (27, 
28). Birey ve aile üyelerinde geleceğe yönelik 
belirsizlik duyguları, beden algısı ve fiziksel 
görünümle alakalı kaygı duyma, alınan tıbbi 
tedavinin hastalığın seyrini olumlu yönde 
etkilemeyeceğine ve hastalığın yeniden ataklar 
yaparak tekrarlayacağına ilişkin ikilemler 
yaşama, kendi kendine yetemeyeceğini düşünme 
ve başkalarına muhtaç duruma gelmekten 
korkma, ölüm korkusu, çaresizlik ve umutsuzluk, 
suçluluk duyma, öz kıyım düşünceleri, patolojik 
düzeye kadar uzanan anksiyete ve depresyon 
yaşama görülebilmektedir (29). Aynı zamanda 
atakların varlığı ile devamlı ağrı ve yorgunluk 
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sağlık sistemleri içerisinde uygun tıbbi ve sosyal 
hizmetlerin sunumunda aksamalar olmaktadır. 
Hastalık sürecinde yaşanan bu güçlükler nadir 
hastalık tanısı alan bireylerin marjinalize olmuş 
bir grup olarak ayrışmasına, sağlık hakkından 
yararlanamamalarına ve tedavi ile sağlık 
bakımına  er i ş im noktas ında  sağl ık ta  
eşitsizliklere yol açmaktadır.

Nadir Hastalıklarda Sosyal Hizmetin Rol ve 
İşlevi
Nadir hastalıklar bireylerin ve ailelerin yaşam 
kalitesini, psikososyal uyumunu, ruh sağlığını, 
sosyal çevreyle olan ilişkilerini ve iş yaşamındaki 
işlevselliğini önemli ölçüde etkilemektedir. 
Hastalık sürecinde hastalık tanısı alan bireyler ve 
aileleri; tıbbi, psikososyal ve ekonomik yönleri 
olan pek çok güçlükle karşı karşıya kalmaktadır. 
Bu güçlüklerin belirlenerek ihtiyaçların 
karşılanmasında multidisipliner ekip çalışması 
yaklaşımından hareketle farklı meslek 
elemanlarının müdahalesi gerekmektedir (35). 
Bu mesleklerden biri de sosyal hizmet 
mesleğidir. Sosyal hizmetin özel bir alanı olan 
tıbbi sosyal hizmet, bütüncül sağlık anlayışından 
hareketle çoğunlukla tedavi ekibi içerisinde yer 
alarak hastalıkların teşhis ve tedavi sürecinde 
hastayı ve etkileşimde olduğu sosyal 
çevresindeki bireyleri etkileyen psikososyal ve 
ekonomik sorunların çözülmesi amacıyla sosyal 
hizmet müdahalesi yöntemlerinin kullanıldığı bir 
alanıdır (36). Nadir hastalık tanısı alan birey ve 
ailelerde yaşanan güçlüklerin ortadan 
kaldırılması ve sorunların çözülmesi amacıyla 
özellikle Avrupa ve Amerika'da sağlık 
kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında 
görev yapan sosyal hizmet uzmanları 
bulunmakta olup, sosyal hizmet bakış açısıyla 
müdahaleler gerçekleştirilmektedir. Bu tür 
çalışmalar çoğunlukla nadir hastaları temsil eden 
Türkiye'nin de katıldığı Ulusal Nadir Görülen 
Bozukluklar Organizasyonu (NORD), Nadir 
H a s t a l ı k l a r  Av r u p a  O r g a n i z a s y o n u  
(EURORDIS) ile Uluslararası Sosyal Hizmet 
Uzmanları Federasyonu (IFSW) ve diğer sivil 
toplum kuruluşları tarafından 2016 yılında 
imzalanan anlaşma ile yürütülmektedir (37). Bu 
anlaşma sonunda kamuoyunda farkındalık 
yaratılması amacıyla “Nadir Hastalıklar Günü” 
ilan edilerek dünya çapında etkinlikler 
düzenlenmektedir.

edilmesidir. Sağlık hizmeti sunan sağlık 
kurumları ile personel sayısındaki yetersizlik, 
sağlık bakımına ulaşamama, sağlık bakımı için 
nakit olarak yapılması gereken ödemelerin 
boyutlarının fazla olması gibi güçlükler 
karşısında sağlık hizmetlerinin sunumu ve 
finansmanından kaynaklanan sorunlar gündeme 
gelir. Bu noktada da “karşılanabilirlik”, sağlık 
hizmetlerinde verilen teşhis ve tedavi 
hizmetlerinin “ödenebilirliğini” ifade etmekte 
o l u p ,  u y g u n  s a ğ l ı k  h i z m e t l e r i n d e n  
yararlanabilmek için kaynaklarını harcayacak 
olan bireylerin ekonomik kapasiteleriyle ilgilidir. 
Bununla beraber sağlık hizmetlerinde hem 
fiziksel hem de zamansal olarak erişilebilir ve 
yeterli kapasiteye sahip olma “kullanılabilir ve 
konaklanabilirlik” boyutlarını ifade etmektedir 
(34). Eğer bir bölgede uzmanlık gerektiren 
hizmetlere ağırlık verilmiyor ve bu hizmete 
ihtiyaç duyan bireyler farklı bölgelere gitmek 
durumunda kalıyorsa sağlık hizmetlerinin 
kullanılabilirliğinde sorunlar oluşur. Aynı 
zamanda sağlık hizmetlerini kullanabilmek için 
işyerinden izin alma, farklı şehirlere gitme ve 
konaklama da önemli sorunlardır. Nadir 
hastalıklarda da uzmanlaşmış alanda düzenli 
tıbbi kontrole ve genellikle pahalı tedavilere 
ihtiyaç vardır. Fakat sağlık hizmetlerine erişim ve 
karşılanabilirlik konularında sınırlılık yaşayan 
dezavantajlı kesimde bulunan nadir hastalık 
gruplarının sağlık durumlarının kötüleşmesi 
kaçınılmaz olmaktadır (9). 

Nadir bir hastalığa sahip olmak, istihdam 
edilebilirlik veya eğitim alma konusunda da 
sorunlar yaratabilir. Nadir hastalıkların en sık 
görülen sonuçlarından biri işgücü piyasasına 
katılımdaki azalmadır (27). İş gücü kayıpları, 
bireysel ve toplumsal ekonomik yükleri de 
beraberinde getirmektedir (34). “Avrupa'da 
Nadir Hastalıklara Sahip Hastalarda Sosyal 
Ekonomik Yük ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi” 
projesine göre nadir hastalıklara sahip olan 
bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşabilmelerinde 
haklarını kullanmalarında, yeni tedavilerin 
geliştirilmesinde ve istihdam edilmelerinde 
politikaların geliştirilmesinin gerekli olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır (5).

Sonuç olarak nadir hastalıklara sahip olan 
bireylerin sayısı az olduğundan dolayı bu 
hastalıklar adeta “görünmez” olmakta ve ilgili 
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-Güçlendirme: Sağlık alanında "bireylerin veya 
grupların seçim yapma ve bu seçimleri istenen 
eylem ve sonuçlara dönüştürme kapasitesini 
artırma" olarak tanımlamaktadır. Aynı zamanda 
güçlendirme "sağlık için bir ön şart" ve "kronik 
hastalardaki sağlık sonuçlarını ve yaşam 
kalitesini iyileştirmek için proaktif ortaklık ve 
hastanın özbakım stratejisi" olarak belirtilmiştir.

-Psikoeğitim: Sağlık hizmetlerinin amacı, 
yalnızca hastalığın neden olduğu belirtilerin 
tedavi edilmesi değil aynı zamanda hastaların 
yaşam kalitelerini artırmak, sosyal ve mesleki 
becerilerini geliştirme yoluyla üretkenliklerini 
arttırmak ve hastalığa psikososyal uyumlarını 
kolaylaştırmaktır. Bu bakış açısı sağlık 
kurumlarında uygulanan tedavilerin diğer 
kurumların sunduğu hizmetlerle ve sosyal 
çevredeki bireylerin katılımıyla desteklenmesini 
gerektirmektedir. Bu amaçla psikoeğitim, hem 
birey hem de aileye verilebilen bir hizmettir (39). 
Psikoeğitim, hastalık tanısı alan bireylere ve 
ailelerine yönelik olarak “hastalığın doğası, 
seyri, tedavi seçenekleri, hastane ve topluma 
dayalı hizmetlere nasıl ulaşılacağı yolunda 
bilgilendirilmeleri ile birlikte hastalık ve buna 
bağlı sorunlarla başa çıkma yeteneklerini de 
kazandırmak anlamında kullanılan” bir hizmettir 
(40).

 Psikoeğitim çalışmaları aracılığıyla hem hastalık 
tanısı alan bireyin hem aile üyelerinin hastalığı ve 
tedaviyi anlamalarını sağlamak, psikososyal 
uyumun gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, 
sosyal işlevselliği ve sorun çözme kapasitelerini 
a r t ı r m a k  v e  b ö y l e l i k l e  b a ş a  ç ı k m a  
mekanizmalarını güçlendirmek sağlanabilir. 
Psikoeğitimde bireysel ve aile bireylerinin 
yaşadıkları stresi azaltmak, umut aşılamak, 
hastalığa bağlı atakları önlemek, hasta ve 
ailesinin yaşam kalitelerini artırmak için atak 
nedeni olarak ele alınan biyopsikososyal 
etmenleri hasta ve aileyle beraber gözden geçirip 
hastalık belirtileriyle baş edebilmelerini 
sağlamak, bilişsel, duygusal ve davranışsal 
değişiklikler yapmak, duygusal destek sağlamak, 
hastalığın semptomlarını öğretmek, tedaviye 
uyumu artırmak ve hastane yatış süresi ile sağlık 
hizmetlerinin maliyetini azaltmak hedeflenebilir. 

•Kendi Kendine Yönetim Desteğini Sağlamak: 
Hastaların sağlık bakımlarını klinik duvarlarının 

Amerikan Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği 
(NASW) palyatif bakımda nadir hastalıklarla 
ilişkilendirilebilecek konularda sosyal hizmet 
uzmanlarının işlevlerini kısaca şu şekilde 
sıralamıştır (38): 

-Danışmanlık: Nadir hastalığı olan bireylerin ve 
ailelerin yaşadıkları stres, kaygı ve depresyonun 
azaltılması, hastalık sürecinin sağlıklı yaşanması 
gibi konularda baş etme ve sorun çözme 
mekanizmalarının arttırılmasını amaçlar.

-Psikososyal Değerlendirme: Nadir hastalığı 
olan bireylerin ve ailelerin psikososyal 
ihtiyaçlarını tanımlamak, yardım planı 
geliştirmek için müracaatçı sisteminin içerisinde 
b u l u n d u ğ u  d u r u m u  v e  i ş l e v s e l l i ğ i  
değerlendirmeyi içerir.

-Planlama: Nadir hastalığı olan bireylerin ve 
ailelerin gereksinimlerini göz önünde 
bulundurarak müracaatçı sistemi ile beraber 
geleceğe dönük plan yapmayı ve toplumdaki 
hizmetlerle bağlantı kurulmasını amaçlar.

-Psikososyal Müdahale: Nadir hastalığı olan 
bireylerin ve ailelerin hastalığın ortaya çıkardığı 
yeni duruma uyum sağlamaları için yapılan 
uygulamalardır.

-Savunuculuk: Gereksinim duyulduğunda nadir 
hastalığı olan bireylerin ve ailelerin haklarını 
elde etmelerinde ve güçlenmelerinde baskı 
oluşturarak hakların ve hizmetlerin elde 
edilmesini amaçlar. 

-Havale: Nadir hastalığı olan bireylerin ve 
ailelerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
gerekli kuruluşlara gönderme ve takip etme 
sürecini içerir.

-Maddi Yardım Danışmanlığı: Finansal yardım 
kaynakları ve programlar konusunda hasta ve 
a i l e y i  b i l g i l e n d i r m e k ,  k a y n a k l a r ı n  
oluşturulmasını veya kaynaklarla ilişki 
kurulmasını sağlamak amaçlanır. 

-Vaka Yönetimi: Nadir hastalığı olan bireylerin 
ve ailelerin gereksinim duyduğu hizmetleri 
gerekli kuruluşlar, örgütler ve kaynakları 
kullanarak organize etmeyi odak alır.

Nadir Hastalıklarda Sosyal Hizmetin Rolü
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•Duygusal Destek Sunma: 
Birey ve aileler için nadir 
has ta l ık la r la  baş  e tmek 
duygusal olarak zorlayıcı 
olabilir. Bu açıdan sosyal 
h i z m e t  u z m a n l a r ı  
müracaatçılarının yaşadığı 
korku, kaygı, çökkünlük ve 
çares iz l ik  gibi  o lumsuz 
duygularla başa çıkmalarında 
duygusal destek sunabilir ve 
hastalıklarla baş etmelerine 
yardımcı olabilirler.

•Süreklilik Figürü Olarak 
Hizmet Etmek: Sosyal hizmet 
uzmanları yalnızca çalıştıkları 
ku rumla rda  değ i l ,  ayn ı  
zamanda ev, hastane veya iş 
yeri ziyaretleriyle hasta ve aile 
ile bağlantı kurabilir.

Nadir Hastalıklarda Sosyal 
Hizmet Uygulamaları

Sosyal hizmet ve nadir hastalıklarla ilgili 
literatüre bakıldığında Avrupa ülkelerinde nadir 
sosyal  h izmet  uzmanlar ın ın  has tane ,  
muayenehane ve bakım merkezlerinde, 
hastaların yaşadıkları  güçlüklerle baş 
edebilmelerinde gereksinim duydukları bilgilere, 
hizmetlere ve kaynaklara erişebilmeleri için 
bakım ekiplerinde istihdam edildikleri 
görülmektedir. Sosyal hizmet uzmanları bu 
ekipler içerisinde kronik koşulların uzun süreli 
bakımında sadece hastanın fiziksel ve ruhsal 
sağlığını değil aynı zamanda bakım veren aile 
üyelerini de ele alarak hastaya ve aileye, 
tedavinin önündeki engelleri belirlemelerine ve 
genel sağlıklı yaşam planını gerçekleştirmelerine 
yardımcı olmak için bulunur (42). 

Sosyal hizmet uzmanları uygulamalarını 
bulundukları kurumda yürürlükte olan 
politikalara bağlı olarak gerçekleştirir. Nadir 
hastalıklarla çalışan sosyal hizmet uzmanları da 
benzer şekilde sosyal politikalarla ilişkili olan 
sağlık, çalışma, eğitim ve diğer politikalar 
ekseninde gerçekleştirmektedir. Örneğin İrlanda 
Sağlık Bakanlığı tarafından (2014) Ulusal Nadir 
Hastalıklar Programı hazırlanmış olup; hem tıbbi 
süreçlerde hem de psikososyal güçlükler 

dışına çıkarıp yaşamlarında sosyal işlevselliği 
sağlamaları için öz-yönetim desteği önemlidir. 
Sosyal hizmet uzmanı, bilgi sağlama, 
hastalıklara özgü beceriler öğretme, sağlıklı 
davranışları teşvik etme, problem çözme 
becerileri kazandırma, kronik hastalığın olumsuz 
duygusal etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı 
olma, düzenli izleme ve bireyleri aktif olmaya 
teşvik etme gibi konularda hastaları eğitebilir.

•Sağlık Profesyonelleri ve Hasta Arasındaki 
Boşluğu Kapatmak: Bakım süreci boyunca 
sağlık personeli ile hasta arasında bağlantının 
kesilmemesi oldukça önemlidir. Bu süreçte kritik 
olan sosyal hizmet uzmanının hastayı takip 
etmesi, ihtiyaç ve engelleri değerlendirmesi ve 
tedavinin devamlılığını sağlamasıdır. 

•Hastalara Sağlık Bakım Sisteminde Yardımcı 
Olma: Engelli ve marjinalize olan birçok nadir 
hastalığa sahip birey, hizmet bulma ve hizmete 
ulaşmada güçlük yaşamaktadır. Bu noktada 
sosyal hizmet uzmanı adeta 'sesi duyulmayan' 
nadir hastaların gereksinim duydukları 
hizmetleri almalarında kaynakları koordine 
ederek yardımcı olabilir

Kendi Kendine 

Yönetim Desteği 

Sağlamak  

Bilgi sağlamak                                             

Hastalığa özgü becerileri öğretmek                      

Davranış değişimini desteklemek                            

Problem çözme becerilerini arttırmak                                

Nadir hastalığın duygusal yükünü paylaşmak                                                           

Umut aşılamak                                                             

Katılımı desteklemek  

Sağlık Personeli ve 

Hasta Arasındaki 

Boşluğu Kapatmak  

Tedavi ekibinin bir parçası olmak  

Kültürel ve dilsel uyumu sağlamak  

Hastanın bakım planına katılımını sağlamak  

Hastalara Sağlık 

Bakım Sist eminde 

Yardımcı Olma  

Hastanın gereksinim duyduğu hizmetlerle bağlantı 
kurmasını sağlamak

Bakımı tesis etmek                                                                  

Hastayı güçlendirmek  

Duygusal Destek 

Sunma  

Baş etme yollarını öğretmek                                            

Şefkat ve ilgi göstermek                                                

Duygular hakkında konuşmak  

Süreklilik Figürü 

Olarak Hizmet 

Etmek  

Aşinalık sağlamak                                                                 

İzlemek                                                                                 

Güven tesis etmek                                                          

Ulaşılabilir olmak  

 

Nadir hastalıklarda sosyal hizmet uzmanlarının rol ve işlevleri şu şekilde 
özetlenebilir (41):
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karşısında nadir görülen hastalıklarla ilişkili 
destek gruplarıyla ilişkiler kurularak alanında 
önemli Avrupa ağlarıyla bağlantıların 
güçlendirilmesi, bu süreçten etkilenen ailelere 
yardım edilmesi ve benzer güçlüklerle karşılaşan 
hasta ve aileler için bilgi tabanı geliştirilmesi 
mümkün olmaktadır (30). Belçika Sağlık 
Bakanlığı tarafından hazırlanan planda da (2009) 
sosyal hizmet uzmanlarının yapacakları 
çalışmalarla nadir hastalıkların teşhis edilme 
oranını arttırmak, hastaların yaşam kalitesini 
artırmak, yeni tedavilerin gelişimini ve bu 
tedavilere erişilmesini teşvik etmek, nadir 
hastalıklarla ilgili bilgi tabanını arttırmak ve 
nihai olarak hastaların ve ailelerin yaşam 
kalitesini iyileştirmek hedeflenmiştir (43).

Danimarka Nadir Hastalıklar Birliği, nadir 
hastalık tanısı alan bireyler ve sosyal hizmet 
uzmanları arasındaki diyalogu desteklemek için 
“Sosyal Profiller” adlı bir araç geliştirmiştir. 

Öncelikle 2013 yılında yarı yapılandırılmış 
görüşmelerle elde edilen verilerde nadir 
hastalığa sahip olan birey ve ailelerin 
karşılaştıkları temel sorunların aile desteği 
alamama ve hastalıkların bilinmemesi olduğu 
belirlenmiştir. Bunun üzerine geliştirilen araçta 
profesyonellere klinik süreçte destek sağlamanın 
yanında hastanın yaşına göre farklılık gösteren 
özel ihtiyaçlara, hasta topluluklarına ve hasta 
derneklerine referanslar sunmaktadır. Sosyal 
hizmet uzmanları da bu süreçte belirlenen 
ge reks in imle r in  ka r ş ı l anmas ında  ro l  
oynamaktadır  (44,45). 

Nadir Hastalıklar Avrupa Organizasyonu 
(EURORDIS) nadir hastalığı olan bireyler için 
sosyal hizmet uzmanlarının çalışmalarıyla bir 
program geliştirmiştir (7). Bu program 
kapsamında terapötik rekreasyon programları, 
bakım veren bakımı ve uyarlanmış konut 
hizmetleri sunulmaktadır.

•Terapötik Rekreasyon Programları: Nadir 
hastalığı olan birey ile bakım veren aile 
üyelerinin kendine güvenmesini ve günlük 
zorluklarla başa çıkma becerisine sahip 
olmalarını sağlamak amacıyla yürütülmektedir. 
Dinlenme ve eğlence amaçlı yaz kampı ve 
gezilerin düzenlenmesiyle hasta ve bakım veren 
aile üyelerinin farklı bir çevrede vakit 

geçirmeleri ve burada benzer koşullara sahip 
d iğe r  i n san l a r l a  so sya l l e ş eb i lme le r i  
sağlanmaktadır.

•Bakım Veren Bakımı: Bakım verme stresinin 
azaltılması, aile işlevselliğinin geliştirilmesi ve 
benlik saygısının artırılması amacıyla kısa süreli 
olarak, bakım veren aile üyeleri için sağlanır.

•Uyarlanmış Konut: Çoğunlukla birden fazla 
engeli olan nadir hastalık sahibi bireyler için 
sunulan hizmetlerdir. "Terapötik daireler" olarak 
adlandırılan bu hizmetler, nadir hastalıkları olan 
insanlara, yalnız başına veya akranlarıyla birlikte 
destek personeli gözetiminde yaşamak suretiyle 
özerklik geliştirmelerine yardımcı olur.

Veenhuizen ve arkadaşlarının çalışmasına göre 
(46) Hollanda'da Huntington hastaları için yeterli 
bakım ve tedavinin bulunmaması nedeniyle 
yaşam kalitesinin arttırılması ve fonksiyonel 
yaşamın optimal hale getirilmesi için 
multidisipliner bir ayaktan tedavi bölümü 
kurulmuştur. 28 hasta ile sosyal hizmet 
uzmanlarının bulunduğu bir ekip çalışması 
yapılmıştır. Bu çalışmada hastanın kaynakları, 
güçlü yanları, destek sistemleri, baş etme 
yöntemleri, aile desteği, yaşam şeklindeki 
düzenlemeler, eğitim seviyesi, istihdam durumu, 
boş zaman aktiviteleri, hastalığa yönelik 
duygusal tepkileri, hastalığın aile üzerindeki 
etkisi, kişinin toplumdaki rolü ve ilişkileri ile 
ekonomik durum değerlendirmesi yapılmıştır.

Kanada Hemofili Hastaları Derneği tarafından 
sosyal hizmet uzmanları için uygulama 
standartlarına ilişkin bir kitap yayınlamıştır (47). 
Sosyal hizmet uzmanları, sağlık kurumlarında 
kronik ve potansiyel olarak yaşamı sınırlayan 
nad i r  has t a l ık  ka r ş ı s ında  has t a l a r ın  
potansiyellerini en iyi duruma getirmelerine 
yardımcı olmak için diğer ekip üyeleriyle 
işbirliği yapma fırsatı bulmaktadır. Bu 
standartlar, etkin hasta bakımında anahtar rolü 
olan sosyal rehabilitasyona odaklanmaktadır. Bu 
amaçla sosyal  hizmet uzmanı sosyal  
yardımlaşma konularında uzmanlık bilgisiyle ve 
sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde program 
planlama, eğitim, araştırma, politika ve kaynak 
ge l i ş t i rme  konu la r ında  ça l ı şma la rda  
bulunmaktadır. Aynı zamanda sosyal hizmet 
uzmanı, hastalar ve aileleri adına savunuculuk 

Nadir Hastalıklarda Sosyal Hizmetin Rolü

10



yaparak kendi bakımlarını yönetmek için etkili 
ortaklar olmasını, yeni tıbbi durum ve 
psikososyal gelişmelere ayak uydurmalarını 
sağlar. 

Finlandiya'da da hastanelerde çalışan sosyal 
hizmet uzmanları nadir hastalığı olan birey ve 
ailelerle çalışırken gündelik hayat konularında 
rehberlik ve danışmanlık sağlama konusunda 
önemli bir konumdadır. Ayrıca, sosyal desteğin 
ne zaman gerekli olduğunu ve hastalar ile 
ailelerinin nadir hastalık karşısında ne tür 
h izmet le re  gereks in im duydukla r ın ın  
değerlendirilmesinde anahtar rol oynamaktadır. 
Nadir Hastalıklar için Finlandiya Ağı, beş 
üniversite hastanesindeki nadir hastalığa verilen 
sosyal destek ve danışmanlık üzerine 220 sosyal 
hizmet uzmanıyla bir araştırma yapmıştır. 
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre tıbbi 
bilgi eksikliğinin nadir bir hastalıkla günlük 
yaşamı anlamayı zorlaştırdığı, diğer hastalıklarla 
karşılaştırıldığında nadir hastalıklar söz konusu 
olduğunda hizmetler hakkında bilgi verilmesinin 
önemli olduğu, hasta ve yakınlarının bilgi 
edinmede en sık interneti kullandıkları ortaya 
konulmuştur (48).

Çin'de bulunan ulusal nadir hastalıklar örgütüne 
tarafından sosyal hizmet uzmanları için bir rehber 
hazırlanmıştır (49). Bu rehberde bilgilendirme 
platformunun oluşturulması, nadir hastalığı olan 
bireylerin oluşturduğu organizasyonların 
desteklenmesi, halkın nadir hastalıklar 
konusunda eğitilmesi, politika savunuculuğu ve 
araştırmaların yapılması yer almaktadır. 
Bilgilendirme platformu, web siteleri, dergiler ve 
sosyal medya aracılığıyla nadir hastalıkların 
bulunduğu resmi bir  bi lgi  plat formu 
oluşturulmasını; tıbbi, politik ve hukuki alanlarda 
nadir hastalıklarla ilgili en güncel ve kapsamlı 
bilgilerin yer almasını içermektedir. Nadir 
hasta l ığ ı  o lan bireyler in  oluşturduğu 
organizasyonların desteklenmesinde, gereksinim 
duyulan hizmetlere ulaşılmasında kapasite 
arttırma, toplumsal etkiyi genişletme, 
destekleyici bir ağ oluşturma ve örgütler arası 
iletişimi geliştirme yer almaktadır. Makro açıdan 
ise, toplumda nadir bulunan hastalıklarla ilgili 
farkındalık yaratmak, toplumun nadir hastalığı 
olan bireylere karşı anlayışı arttırma çalışmaları 
bulunmaktadır. Bu örgüt araştırmalarla beraber 
nadir hastalıkları içeren mevzuatı ve ilgili 
politikaların savunucusu olarak, çeşitli 

paydaşları yerel ve ulusal düzeyde bir araya 
getirerek nadir hastalık toplulukları, yetim ilaçlar 
ve ilgili politikalar hakkında araştırmaların 
yapılmasını sağlamaktadır.

SONUÇ YERİNE

Nadir hastalıklar, fiziksel güçlüklerin yanı sıra 
pek çok problemi de beraberinde getirir. Bu 
durumda birey; fiziksel, duygusal, sosyal veya 
ekonomik açıdan olumsuz etkilenir, uzun süren 
veya kalıcı olumsuz özellikler sergiler ve 
psikososyal yönden uyum sağlamada güçlük 
yaşar. Buradan hareketle hastanın psikososyal 
uyumu hem tedavinin devamlılığı hem de yaşam 
kalitesinin artırılması gerekli hale gelir. Buradan 
hareketle tıbbi sosyal hizmet; hastalıkların tanı, 
teşhis ve tedavi sürecinde hastayı ve etkileşimde 
olduğu sosyal çevresindeki bireyleri etkileyen 
psikososyal ve ekonomik sorunların çözülmesi 
amac ıy l a  so sya l  h i zme t  müdaha l e s i  
yöntemlerinin kullanıldığı bir alanıdır (50). 
Barker'a göre (1999) tıbbi sosyal hizmet, 
hastanelerde ve diğer sağlık hizmetlerinin 
sunulduğu diğer ortamlarda hastaların ve 
ailelerinin hastalıkla ilgili sosyal ve psikolojik 
problemlerini çözmeyi amaçlayan sosyal hizmet 
uygulamasıdır (51). Özbesler'e göre (2017: 4) ise 
tıbbi sosyal hizmet, “tedavi için sağlık 
kurumlarına başvuran bireylerin hastalık öncesi 
ve sonrasında önemli rol oynayan psikososyal ve 
ekonomik faktörlerin değerlendirilmesi, olası 
r i sk le r in ,  gereks in imler in  ve  des tek  
kaynaklarının belirlenerek hastanın optimum 
sosyal işlevselliğinin kazanılmasında” mikro, 
mezzo ve makro düzeylerde yürütülen 
profesyonel müdahaleleri içeren sosyal hizmetin 
önemli bir alanıdır (52).

Sosyal hizmet, nadir hastalıklar koşulları altında 
yaşayan müracaatçıların güçlenmesinin yansıra 
refah ve sağlığın iyileştirilmesi için araçtır. Tıbbi 
sosyal hizmetin kavramsal çerçevesi ele 
alındığında biyopsikososyal (bütüncül) 
yaklaşım, multidisipliner çalışan ekibin bir 
parçası olma ve çevresi içinde birey yaklaşımları 
ön plana çıkmaktadır (53). Bu bakış açısından 
hareketle nadir, kronik ve güçlükler yaratan bir 
hastalıkla yaşayan insanlar için bakım yalnızca 
tıbbi yön ile sınırlandırılmamalı, ayrıca 
müracaatçı sisteminin psikolojik ve eğitsel 
gelişimi dikkate alınmalıdır. Bu doğrultuda 
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hastalarının yaşadıkları güçlüklere yönelik 
gereksinimlerin ortadan kaldırılmasında tedavi 
ekibinde sosyal hizmet uzmanının yer alması ve 
multidisipliner ekip çalışması açısından önemli 
bir yer tutacaktır. Sosyal hizmet uzmanları nadir 
hastalığı olan bireylerin etkili bakımlarının 
sağlanmasında tedavi ekibin üyeleriyle (örneğin, 
doktorlar, hemşireler gibi) işbirliği yaparak 
tedavinin hastanın gereksinimlere göre 
düzenlenmesini sağlayabilirler. Böylelikle 
bireyin ve ailenin güçlenmesini desteklemek, 
müracaatçılar ile sağlık personeli arasındaki 
işbirliğini teşvik etmek, hastanın, ailenin ve 
toplumun bu hastalıklarla ilgili bilgilen-
dirilmesini sağlamak, bu alandaki kamu 
politikalarını ve araştırmaların yapılmasını 
sağlamak ve insan hakları  temelinde 
müracaatçıların ihtiyaçlarının karşılanması 
mümkün olabilir.

Sosyal hizmet uzmanları üstlendiği roller 
kapsamında nadir hastalığı olan bireylerin 
sorunlarıyla empati kurma, hastanın duygularını 
ifade etmesi için destek olma ve sorunlarla başa 
çıkma becerilerini artırma, hastayla iletişimi 
engelleyen sorunları çözme, tedaviye engel teşkil 
eden faktörleri ortadan kaldırma (ekonomik 
güçlükler, tedaviye ulaşamama veya direnç 
gösterme, tedaviyi reddetme gibi), hastanın 
sorunlarına karşı tedavi ekibinin duyarlı olmasını 
sağlama, hastanın sosyal çevresindeki bireylerin 
hastaya destek olmasını sağlama, hastanın tedavi 
gördüğü süreçte yaşadığı ekonomik kayıpların 
giderilmesinde kaynak sağlama gibi hizmetlerin 
verilmesini sağlayabilir.

Sosyal hizmet uzmanları makro düzeyde ise 
nadir hastalıkları olan bireylerin gereksinim-
lerinin karşılanmasında kapsamlı ve bütüncül bir 
yaklaşım uygulayarak, halk sağlığı politikaları 
geliştirerek, bilimsel araştırmalarda uluslararası 
işbirliğini arttırarak, nadir hastalıklar hakkında 
bilimsel bilgilerin elde edilmesi amacıyla 
araştırmaların yaygınlaştırılmasını destek-
leyerek, kamu bilincini artırarak, izole edilmiş 
hasta gruplarının ve ailelerin ağ oluşturmalarını 
kolaylaştırarak deneyimlerini paylaşmalarını 
sağlayarak uygulamalar yapabilir. 

Sonuç olarak, bu çalışmada öncelikle nadir 
hastalık kavramı tanımlanmış ve özellikleri 
hakkında bilgi verilmiş; bütüncül bakış açısıyla 

nadir hastalığa sahip bireylerin ve ailelerin 
yaşadıkları tıbbi süreçlerde yaşanan güçlükler, 
psiko-sosyal ve ekonomik güçlükler açıklanmış; 
nadir hastalıklarda sosyal hizmetin rol ve işlevi 
tartışılmıştır. Son olarak ise uluslararası 
literatürde yer alan nadir hastalıklarda sosyal 
hizmet uygulamaları örneklendirilmiştir. Bu 
çalışma sonucunda Türkiye'de sosyal hizmet 
uzmanlarının nadir hastalıklar kapsamında 
sosyal hizmet müdahaleleri gerçekleştir-
melerinin son derece gerekli ve önemli olduğu; 
fakat bu alandaki çalışmaların kısıtlı olduğu 
söylenebilir.
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Sağlık Bakanlığı'nın sağlığın geliştirilmesi 
faaliyetleri cumhuriyetin  ilk yıllarına dayanır. 

Metin içeriği, Cumhuriyetin ilk yıllarından 
günümüze sağlığın geliştirilmesi adına 
sürdürülen bilimsel faaliyetler, kampanya, 
program, ve sosyal etkinliklerini içerir.  Konunun  
bütünlüğü açısından tarihlere sadık kalındı ve 
kronolojik bir sıralama  yapıldı.  Metinde başka 
ülkelere ait dönem örnekleri yer almamaktadır.    

Cumhuriyetin ilk yıllarında bulaşıcı hastalıklar 
mücadelede halkın eğitilmesinin gerekliliği öne 
çıktı. 

1926 yılında sağlık broşürleri dağıtılmaya, renkli 
duvar afişleri ile halka sağlık bilgisi verilmeye 
başlandı. 1930 yılında çıkarılan “1593 sayılı 
Umumi Hıfzısıhha Kanunu” Bakanlığı sağlık 

konusunda eğitimler yapmaya ve yayın işleri ile 
ilgilenmeye yükümlü kılmakta idi.(1)  

İstatistik ve Neşriyat Müdürlüğü” tarafından 
yürütülen hizmetler 1936 yılında, “3017 sayılı 
Teşkilat Kanunu ile “Sağlık Propagandası ve 
Tıbbi İstatistik Genel Müdürlüğü”  haline 
getirildi. 

Sağl ık  eğ i t im faa l iye t le r ine  e tk in l ik  
kazandırılması amacıyla 1963 yılında merkezde, 
Sağlık Eğitimi ve Sağlık Eğitimi Uygulama 
Şubeleri oluşturuldu.                  

1969 yılına taşra örgüt içinde her ilde“Sağlık 
Eğitimi Üniteleri kuruldu. Bu ünitelerde;  
toplumun  sosyal, ekonomik, kültürel durumu ve 
sorunlarına uygun sağlık eğitimleri  planlandı  ve 
programları hazırlandı.. Eğitimle ilgili resmi, 
özel kuruluşlar ve toplum liderleriyle,  bazı 
mahalli eğitim  kampanyaları yapıldı. (1)

Her türlü eğitim, araç, gereçten faydalanılarak  
halka ihtiyaç duyduğu  sağlık  bilgileri verilmeye 
başlandı.   Kitap, broşür, afiş, flanelgraf, slayt, 
film, film şeridi vb çeşitli eğitim malzemeleri 

1.PHD,  MD. İzmir İli  Kuzey Kamu Hastanelri Birliği Genel 
Sekreterliği  İZMİR
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Sağlığın geliştirilmesi, insanların sağlıkları üzerindeki bilgi ve 
farkındalıkları artırılması  sürecini anlatır.  Bu konuda uluslararası 
ilk konferans Ottawa'da (Kanada) yapıldı. Türkiye'de  sağlığının 
geliştirilmesi çabaları son dönemde oldukça önem kazandı. Sağlık 
Bakanlığı kuruluşundan bu yana sağlığın geliştirilmesi yönünde 
pek çok hizmeti  hayata geçirdi. Bu çabalar, ülkede kısıtlı kaynaklar 
ile sağlık hizmetlerinin halka daha iyi sunulmasında etkili oldu.  Bu 
çalışma Sağlık Bakanlığı'nın kuruluşundan bu yana sağlığı 
geliştirilmesi adına gerçekleştirilen hizmetleri içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tıp Tarihi, Sağlığın Geliştirilmesi, Halk 
Sağlığı.  

Keywords: History of Medicine, Health Promotion, Public 
Health.

The development of health describes the process of increasing the 
knowledge and awareness of people about their health. The first 
international conference on this issue was held in Ottawa (Canada). 
Efforts to improve health in our country have gained considerable 
importance in the recent period. Since the establishment of the 
Ministry of Health, there have been many services to improve 
health. These efforts have been effective in limiting the availability 
of resources and health services in the country. This work includes 
services carried out on behalf of the health promotion since the 
establishment of the Ministry of Health. 
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Halk sağlığı eğitiminde kullanılmak  üzere 1946 
yılında Bakanlıkta bir sinema ekibi kuruldu. 
Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü ile 
yapılan işbirliği sonucunda İstanbul'da 
hazırlanan 505 m. uzunluğundaki 35 mm'lik bir 
“Sıtma” filmi il ve ilçelerde gösterime sunuldu 
(1).

1956 yılında UNİCEF'den sinema otomobili 
desteği alındı (1). 1958 yılında İstanbul Sağlık 
Müzesinin alt katında bulunan salon sinema 
haline getirilerek haftanın belli günlerinde 
öğrencilere çeşitli eğitici filmler gösterildi.1963 
yılından itibaren il sağlık müdürlükleri 
bünyesinde eğitim üniteleri kuruldu, buralarda  
en az bir tane  sinema makinesi, jeneratör ve 
projeksiyon olması sağlandı.

1963'de 37 olan  film sayısı  1972'de  812' ye ,  
konu içeriği   57'e yükseldi.. 1972 yılında  97 
sinema makinası, 82 jeneratör, 180 projeksiyon 
cihazı, 13 teyp, 51 amplifikatör, 23 hoparlör  
illere  yollandı. 1968'te sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirildiği bölgelerdeki sağlık ocağı 
çalışmalarını anlatan  “Bir Ocak Doktorunun 
Hatıra Defteri” çekildi.   Filmin 402 kopyası 
çıkarıldı (1).

Radyo ve Televizyon Programları
Radyolarda halkın sağlığını koruma konusunda 
konuşmalar yapıldı. 1946'da uzman hekimlerce  
yapılan eğitimler  1960'a kadar devam etti. 
Ankara, İstanbul ve İzmir Radyolarından ayrı 
olarak, diğer il radyolarında da bölge ve sağlık 
otoritelerince çeşitli sağlık konularında 
konuşmalar yapıldı.

1970 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT ile 
işbirliği ile ilkokul öğrencileri için ve yetişkin 
seviyesinde radyo ve televizyon programları 
geliştirilmeye başlandı. Aynı zamanda Verem, 
Kanser, Dünya Sağlık Günü gibi özel sağlık hafta 
ve günlerini içeren ve aktüel konularla ilgili 
toplumu aydınlatan radyo ve televizyon 
programları hazırlandı (1).

Sağlık Müzeleri
İlk Sağlık Müzesi olan Hıfzıssıhha Müzesi 
1918'de İstanbul Divan yolu' nda açıldı. Müze 
Cumhuriyetten sonra açılacak yeni müzecilik 
anlayışına bir ön hazırlıktı. 16 Mart 1920 
tarihinde İstanbul'un işgali sırasında müzede 

temin edildi.  Sağlık sergileri açıldı. Gezici ve 
mahalli eğitim ekiplerince kişi,  grup ve toplum 
olarak eğitim çalışmalarına hız verildi (1).

1965 ve 1966 yıllarında İran ve Irak'taki kolera 
salgının yurda yayılmasının önlenmesi  için  
i l lerde “Kolera Eğit imi Kampanyası” 
düzenlendi.  Halka bu yönde sağlık eğitimleri 
verildi. 15 Nisan 1971 günü Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Türkiye Radyolarında yaptığı 
bir konuşmada “Kolera, Diğer Barsak 
Enfeksiyonları ve Enfestasyonları Sağlık Eğitim 
Kampanyası” açıldığını ilan etti. Aynı dönemde 
Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) ve  Radyo ve 
Televizyon Kurumu  ile işbirliği halinde farklı 
içerikte programlar  hazırlandı.  Sağlık Ocağı,  
Sağlık Evleri, Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezleri 
şube ve istasyonlarında kullanılmak üzere  anne 
adaylarına eğitim programları yapıldı (1) .

Bakanlığın kuruluşunun ilk yıllarında, toplumun 
üçte ikisi  sıtma, trahom, frengi ve veremle 
mücadele etmekte idi. Eğitim seferberliği 
uygulamaları ve olumlu  adımlar yukarıda 
sayılan bulaşıcı hastalıkların azalmasında  
önemli oldu (2).

Basın Yayın
Sağlık hizmetlerinde görevli personelin mesleki 
bilgilerini arttırmak amacıyla 1913'de 
yayınlanmaya başlanılan ve harp yıllarında 
basımı durdurulan “Sıhhiye Mecmuası” 1924 
den sonra yayın  hayatına devam etti.  Daha sonra 
“Sağlık Dergisi” adı altında çıkarılan bu dergi iki 
ayda bir yayınlanan tercüme yazıları, koruyucu 
ve tedavi edici sağlık konuları ile halka bilgi 
verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından 1926'da küçük 
ölçekte broşürleri ve renkli duvar afişleri 
basılmakta idi.  Eski basım  tekniği ile yapılmış  
olsalar da    bastırılan  bu afiş ve broşürler  
1963'dan  sonra da  kullanıldı (1).

Sağlık Filmleri
Sağlık konularının  halka gösterilmesine 1928 
yılında başlandı.  35 mm'lik bu filmler sineması 
olan il ve ilçelere gönderildi. Sineması olmayan il 
ve ilçelere 6 mm'lik seyyar projeksiyon cihazları 
yollandı. Bu cihazlar 1937-1939 yılları arasında 
kullanıldı. Elektrik tesisatı olmayan yerlerde 
eğitim verilebilmesi için, benzinle çalışan basit 
sabit filmler satın alındı. 
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Konferansı münasebetiyle açılan sergiye katıldı 
ve 1960'da  bir seyyar sergide çalışmalarını 
mahalli fuarda sergiledi (1).

Bakanlık 1986-1987 yıllarında Ana-Çocuk 
Sağlığına yönelik kampanya başlattı. Bu 
kampanyada televizyonda halka yönelik eğitici 
bilgiler ve reklam spotları kullanıldı. Sağlık 
Bakanlığı tarafından 31 Mayıs Dünya Sigarayı 
Bırakma Günü, 11 Mayıs Anneler Günü ve 2-11 
Mayıs 2004 tarihlerinde  "Anneler Günü Sigarayı 
Bırakma Kampanyası" düzenlendi. Kampanya 
kamu  kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile 
ulusal, yerel televizyon, radyo ve gazeteler 
aracılığıyla tüm halk  kesimlerine  duyuruldu.. 
1994 yılından  bu  yana Dünya Sağlık Örgütü ve 
Finlandiya Halk Sağlığı Enstitüsü  işbirliğiyle iki 
yılda bir "Sigarayı Bırak-Kazan" kampanyası 
düzenlenmektedir. 2002 yılında yapılan 
kampanyaya katılanların %84'ünün sigarayı 
bırakması ile sonuçlanmıştır (4).

 Dünya Sağlık Örgütü'nün 56. Dünya Sağlık 
Asamblesi'nde “Tütün Kontrol Çerçeve 
Sözleşmesi” kabul edildi.  28 Nisan 2004 
tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanan 
ve 25 Kasım 2004 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nce kabul edilen, 30 Kasım 2004 
tarih ve 25656 sayılı Resmi Gazetede 5261 kanun 
ile yürürlüğe giren “Tütün Kontrolü Çerçeve 
Sözleşmesi” bir sağlığı geliştirme uygulamasıdır 
(5).

4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının 
Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun” 
07/11/1996 tarihinde kabul edildi. Aynı kanunun 
4. Maddesine göre,  Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve 
yereldeki özel televizyon kuruluşları ve radyolar, 
ayda en az doksan dakika tütün ürünleri ve 
sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları 
konusunda uyarıcı, eğitici yayınlar yapmak 
zorundadır (6,7).

24-26 Kasım 2004 tarihlerinde, Ankara 
Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi tarafından 
“I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi 
Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyumun 
sonuç bildirgesinde özetle;  sağlığın koruma ve 
geliştirilmesinde sağlık eğitiminin temel süreç 
olduğu; sağlığı geliştirmeye yönelik sağlık 
eğitimi uygulamalarına kılavuz olacak ulusal 

bulunan  tablolar ve modeller Sağlık Müdürlüğü 
depolarına kaldırıldı.  Müze 1924'den itibaren  
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirildi. Bu 
müzede bulaşıcı hastalıklar konularına ağırlık 
verildi. Diğer sağlık konuları panolar, mülajlar, 
resim ve grafiklerle teşhir edildi(1). Harf Devrimi 
(1928) ile birlikte yeni harflerle halkı eğitecek 
levhalar hazırlanmaya başlandı. Topluma salgın 
hastalıklar ve bunlardan korunma yollarını 
anlatmak için, yağlı boya tablolar, mulâjlar, 
broşür ve kitapçıklar, basit interaktif eğitim 
modelleri hazırlanarak müzede sergilendi. Hatta 
bu materyaller müzede bulunan mulâj ve resim 
atölyesinde çoğaltılarak ülkenin dört bir yanına 
gönderildi. Başta Ankara olmak üzere, 12 ilde 
daha sağlık müzesi kurulmasına rehberlik etti. 
Gezici sergiler düzenleyerek, toplumla 
diyalogunu geliştirdi. 1960'a kadar işlevini 
sürdüren müze, 14 Mart 1995 yılında tekrar 
açılmak üzere Müdürlüğün depolarında tutuldu. 
1988-1989 yılları arasında onarıldı. Sağlık Grup 
Başkanlığı ve Kuduz Merkezi olarak işlev 
görmesi sağlandı.  2002 yılında onarımdan geçen 
müze, halen Sağlık Müzesi olarak hizmet 
vermektedir. Bu müze 2007 yılında İstanbul 
Sağlık Müdürlüğü, Geçmişten Geleceğe: 
Avrupa'da Halk Sağlığı ve Tıp Bilimleri Müzeleri 
(EUROMUSEUM) adıyla, Avrupa Birliği (AB) 
Hayat boyu Öğrenim Programı, Leonarda Da 
Vinci 2010 VETPRO Hareketlilik Projesi'ni  
almaya hak kazandı. Günümüzde toplum-bilim-
kültür ve sanat alanında birleştirici bir platform 
olması yönünde bu çabalara devam edilmektedir 
(3).

1939 yılında Bursa, Giresun, Konya ve İzmir'de 
açılan sağlık müzeleri hizmete girdi. 1941'de 
açılan ve yer teminde sorun yaşandığı için 
1967'de kapanan Kars Sağlık Müzesi, 1971' de 
yeniden açıldı. 1958'de Erzurum ve Gaziantep,  
1960'da Trabzon, 1966'da Manisa, 1968'de Aydın 
ve Gümüşhane, 1969'da Malatya,  1974'de 
Ankara Sağlık Müzeleri açıldı. Ordu Sağlık 
Müzesi 1944 yılında açıldı, 1956'da kapandı. 
Bursa Sağlık Müzesi yer temin edilemediği için 
1970'de kapatıldı. Aynı yıl açılan Kayseri Sağlık 
Müzesi ise sadece fuar süresince açık kaldı (1).

Seyyar Sergiler
Bakanlık 1930 yılında Dresden'de açılan Büyük 
Sağlık Sergisi'ne özel bir pavyon kiraladı. 1956 
yılında Roma'da 3.Uluslararası Sağlık Eğitimi 
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gösterime girdi(15).

2011 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından Evde 
Sağlık Hizmeti uygulaması için hazırlanan  kamu 
spotu ile televizyonlardan halka tanıtımı yapıldı 
(16).

Sağlık Bakanlığı tarafından Bulaşıcı Hastalıklar, 
Kalp ve Damar Hastalıkları, Kronik Hava Yolu 
Hastalıkları, Kanser ve Tütün Kontrolü ile ilgili 
Ulusal Programlar ve Obezite (Şişmanlık) ile 
Mücadele  Kontrol Programı yürürlüğe konuldu 
(17).

1.Uluslararası Sağlığın Geliştirilmesi ve İletişimi 
Sempozyumu 11-13 Nisan 2011 tarihleri 
arasında,  2.Uluslararası Sağlığın Geliştirilmesi 
ve İletişimi Sempozyumu 9-11 Nisan 2013 
tarihleri arasında düzenlendi (18,19). 

663 sayılı kararname ile Sağlığın Geliştirilmesi 
Genel Müdürlüğü kurularak görevleri belirlendi 
(20).

Sağlığı Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 
2012-2016 yılları arasında “Obezite Mücadele 
Hareketi Kampanyası,  Aşıyla Hastalıkları 
Aşıyoruz,  Okul Sütü Kampanyası,  ALO 182, 
Bebeğimi Seviyorum Sağlıklı Besleniyorum,  
Kızılay Kan Bağışı Kampanyası,  Organ Bağışı 
Kampanyası” gibi çeşitli kampanyalar 
sürdürüldü (21).

26 Aralık 2015'da  “Anne ve Bebek TV” adı 
altında bir web portalı oluşturuldu (22). 

Çocuk ve gençlere fiziksel aktivite alışkanlığı 
kazandırılması için teşvik amaçlı 300 bin bisiklet 
dağıtma kararı alındı (23).

112 Acil çağrı Merkezinin gereksiz aranmasının 
önlenmesi ve trafikte seyreden ambulansın geçiş 
önceliğine özen gösterilmesini amaçlayan 
“Yaşama Yol Ver” medya kampanyası spot 
filmler 2016 yılında televizyonlarda gösterime 
girdi (24-25).

Bakanlık Sağlığın Geliştirilmesi programları 
arasında, Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıkları 
Önleme ve Kontrol Programı (2014-2017), 
Ulusal Tütün Kontrol Programı-Eylem Planı  
(2015-2018), Türkiye Sağlıklı Beslenme ve 

politika ve stratejiye,, sağlığı geliştirme ve sağlık 
eğitimi açısından ülkemizde bilimsel bilgi 
birikimine ve paylaşımına gereksinim olduğu; 
her meslekten sağlık çalışanının, özellikle 
iletişim konusunda eğitilmesi gerektiği 
vurgulandı (8). Ana teması “Sağlıklı Birey,  
Sağlıkl ı  Aile,  Sağlıkl ı  Toplum' '  olan  
”Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Sağlığı 
Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi”  9-12 
Kasım 2006 tarihinde yapıldı (9).

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Daire 
Başkanlığı
Ülkemizde Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi 
Daire Başkanlığı “18 Ocak 2008'de Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü' ne bağlı olarak 
kuruldu. Ana temel;  kronik hastalıkların 
araştırılması, bu hastalıklara ilişkin halkın bilinç 
düzeyinin arttırılması, risk faktörleriyle 
mücadele edilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerine 
daha fazla öncelik verilmesi, risklerin 
belirlenmesi, kalıcı sakatlık, iş gücü kayıplarının 
azaltılması,  toplumun sağlık ihtiyaçlarına göre 
sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi 
faaliyetlerini içerir (10).

13-14 Kasım 2008'de Kronik Hastalıklar Risk 
Faktörleri Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi 
Sempozyumu düzenlendi (11).

11 Haziran 2009'da Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından,  H1N1 grip virüsüne bağlı salgın ilanı 
verildi. Domuz Gribi olarak “Pandemik 
İnfluenza Ulusal Faaliyet Planı” kapsamında 
kampanya yapıldı (12).

24-26 Şubat 2010 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından “Türkiye Sağlığın Teşviki ve 
Geliştirilmesi Çalıştayı” gerçekleştirildi (13).

3 Mart 2010'da Bakanlık ''Sağlığınız İçin Suya 
Sabuna Dokunun, Hastalıklardan Korunun'' 
adında el yıkama kampanyası başlattı. El yıkama 
ve hijyen konusunda farkındalığı artırmak, 
pandemik grip sürecinde el yıkama alışkanlığını 
pekiştirmek için başlatılan kampanyada spot 
filmler kullanıldı (14).

Aile hekimliği faaliyetleri hakkında halkı 
bilgilendirmek amacıyla Mart 2011'de Aile 
Hekimliği Tanıtım spot filmleri televizyonlarda 
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SONUÇ
Sağlığın geliştirilmesi ve korunması, sağlık 
sorunlarının çözümümde günümüzde kabul 
edilen en etkili en başarı yaklaşımdır. 
Cumhuriyet tarihimizin izlerini taşıyan bu 
yazıda, kuruluşun ilk yıllarından günümüze 
kadar ülkemizde gerçekleştirilen sağlığı 
geliştirme çalışmalarını bilimsel bir bakışla ve 
kaynağın özüne sadık kalarak bir araya 
getirmeyi,  tarih sıralaması içinde verebilmeyi 
istedik. Toplum sağlığının iyileştirilmesi adına 
verilen bu büyük mücadeleyi tarih süzgecinden 
geçirirken,  sağlık göstergeleri, pozitif kazanım 
çıktıları, dış ülkelerde yapılanlarla karşılaştırmak 
gibi farklı bir gayretin  içinde olmadığımız 
belirtmek isteriz.  

Dünyada sağlığın geliştirilmesinde farkındalığın 
artması ile sağlık hızlı bir değişim ve gelişim 
sürecine girmiştir. Ulusal sağlık politikalarının 
ana hedefi sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir 
topluma ulaşmaktır. Sağlıklı bir hayat sadece 
topluma sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin 
yükseltilmesiyle sağlanamaz. Bireylerin de kendi 
sağlığının farkında olması, hizmetleri talep 
etmesi ve olumlu yönde davranış değişikliği 
geliştirmesi gerekir. Ülkemizde de geçmişte 
yürütülmekte olan sağlığın geliştirilmesine 
yönelik çalışmalara özellikle son on yılda 
dünyadaki gelişmelere paralel hız verilmiştir. 
Tüm faaliyetler medya kampanyaları aracılığıyla 
yayg ın l a şmaya  baş l amış t ı r.  Sağ l ığ ın  
belirleyicileri üzerindeki kontrollerini artırması 
ve özellikle kendi sağlıklarını iyileştirilmesinin 
sağlanması süreci olarak tanımlanan sağlığın 
geliştirilmesi, toplumun tüm katmanlarına 
yaygınlaştırılması ile mümkün olacaktır. 
Sağlığın geliştirilmesi için harcanan çabalar, 
Cumhuriyetten  bu yana hız kesmeden devam 
etmektedir. 
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1
Melike YAVAŞ ÇELİK

GİRİŞ
  
Türkiye'de  renal replasman tedavisi gören hasta 
sayısı hızla artmaktadır, 1997 yılında 9658 iken 
2013 yılında bu sayı 66711'a ulaşmıştır. Son 
dönem böbrek yetmezliği prevalansı milyon 
nüfüs başına 870, insidansı ise 138 olarak 
hesaplanmıştır(1,2). 

Ülkemizde Hemodiyaliz (%79) en sık kullanılan 
tedavi yöntemi olup, bunu transplantasyon (%14) 
ve periton diyalizi (%7) takip etmektedir. 0-19 
yaş arasında hemodiyaliz tedavisi gören hasta % 
0.9 periton diyalizi uygulanan hasta %8, 
transplantasyon uygulanan hasta %9.3'tür (1,2).  

Hemşirelerin bireyin sağlığının korunmasına ve 
yükselt i lmesine katkısını  göz önünde 
bulundurularak, öncelikle çocuğun, periton 
diyalizi yapan hastaların öz-bakım gücünün 
hangi düzeyde olduğunu ve buna etki eden 
faktörlerin neler olduğu belirlemelidir (3). Ayrıca 
hemşire, KBY' li çocuğun tüm bakımını aileye 
öğretmeli ve olabildiğince çocuğun bakımına 

dahil etmelidir. Çocuğun sıvı elektrolit değerleri, 
k r o n i k  b ö b r e k  y e t m e z l i ğ i n e  b a ğ l ı  
komplikasyonlar açısından (hipertansiyon, 
anemi, ürenin yükselmesi... gibi) değerlendiril-
melidir (4,5). KBY tanısı konan çocuğa 
transplantasyon uygulanana kadar uygulanan 
yaşam kurtarıcı tedavi olarak adlandırılan 
hemodiyaliz ve periton diyalizi hakkında gerekli 
bilgiler aile ve hastaya anlatılmalıdır (5-11). 

II.Kronik Böbrek Yetmezliğinin Etiyolojisi
Bir çok hastalık ve durum böbreği etkiler;
- Böbrek içindeki arterlerle ilgili problemler
- Böbreğin doğumsal defektleri ( örneğin; 
polikistik böbrek hastalığı )
- Bazı ağrı kesiciler ve diğer ilaçlar
- Bazı toksik kimyasallar
- Otoimmün düzensizlikler (skleroderma)
- Yaralanma ve travmalar
- Glomerülonefrit
- Böbrek taşı yada enfeksiyonu
- Nefropatik reflü
- Diğer böbrek hastalığı (8,12).

1.*Arş. Gör. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık 
Yüksekokulu/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği.
E-posta Adresi: www_com_tr@hotmail.com

Kronik Böbrek Hastalığı tedavisi çok pahalı ve güç olduğu için 
kronik hastalıklar arasında önemli bir yere sahiptir. Kronik böbrek 
hastalığının tedavisi diyaliz ya da böbrek nakli ile mümkündür. 
Tedavisi süresince hasta ve ailesi iyi bir hemşirelik bakımına ve 
eğitime ihtiyaç duymaktadır. İyi bir gözlemci olarak hemşire 
hastanın gereksinimlerini belirlemeli ve hemşirelik bakımını 
planlıyorken hastanın yaşam kalitesini artırmalı ve 
gereksinimlerini karşılamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kronik Böbrek Yetmezliği, Hemşirelik Bakımı Keywords: Chronic Renal Disease, Nursing Care

Treatment of Chronic Kidney Disease is very expensive and difficult, 
so it has an important place among chronic diseases. Treatment of 
chronic kidney disease is possible with dialysis or kidney 
transplantation. During the course of the treatment, the patient and 
family need a good nursing care and education. As a good observer, 
the nurse should determine the needs of the patient and increase the 
quality of life of the patient while planning the nursing care and meet 
the needs. 
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sosyal hizmet uzmanı, psikolog'tan oluşan bir 
ekip tarafından izlenmektedir. Örneğin çocuğun 
beslenmesi doktor ve diyetisyen tarafından 
çocuğun yaşına, cinsine ve protein katabolizma 
hızına göre düzenlenmelidir (7,12). Günlük 
protein alımı küçük çocuklarda 1.2-1.5 g/kg/gün, 
büyüklerde 0.8-1.2 g/kg/gün miktarında 
olmalıdır. Proteinin % 20' si esansiyel aminoasit, 
ketoasitlerden sağlanmalı, düşük fosfor, yüksek 
kalsiyum içerikli olmalıdır. Ayrıca besinlerin 
fosfor, sodyum, potasyum içeriklerinin önemi 
hakkında hasta ve ailesi bilgilendirilmelidir. 
Hastanın durumuna göre bunlarda kısıtlanmaya 
gidilmelidir. Hepatit serolojileri ve aşılama 
programları başlangıçta ve 6 ayda bir 
değerlendir i lmelidir.  Hastalar ın BUN, 
elektrolitleri, kan proteinleri, lipidleri, Ca, P, ALP, 
CBC düzeyleri ve varsa idrar incelemeleri aylık 
olarak değerlendirilmeli, aldığı ilaçlar ve diyaliz 
programı mevcut duruma göre düzenlenmelidir 
(7). Çünkü verilen ilaçlar diyaliz aracılığıyla 
dolaşımdan atılabilir. Diyaliz sırasında yaşam 
belirtileri yakından izlenir. Çocuğun vücut 
ağırlığı diyalizden önce ve sonra ölçülür. 
Hipotansiyon, hipovolemi, hipervolemi ve 
enfeksiyon belirtileri gözlenir (5). Enfeksiyon 
riskleri yönünden hastaya bakım verilir. Bilgi 
eksikliği giderilir. Yaralanma riski önlenir.  
Diyalizden sonrada çocuğun boy ve kilosu yakın 
takip edilir (19). Çocuğun büyüme gelişmesi 
yakından izlenir (5). Sıvı volüm fazlalığı 
yönünden de hasta incelenir. Yorgunluk ortadan 
kaldırılmaya çalışılır. Kanama bulguları 
yönünden hasta değerlendirilir (19).

Şant ya da fistülün çalışması kontrol edilir. 
Antrovenöz şant ya da fistül üzerinde vibrasyon 
hissedilmesi, şantın açık olduğunu ve çalıştığını 
gösterir. Hemodiyaliz tedavisi, çocuklar için 
travmatik ve anksiyete yaratan bir deneyimdir. 
Tekrarlayan vasküler girişimler ve kanın vücuttan 
ayrılarak makineye girmesi, çocuk için korkutucu 
olabilir. Ayrıca diyaliz süresince çocuğun 
hareketsiz kalması, sosyal izolasyona yol açar. 
Özellikle adölesanlar artan bağımsızlık 
gereksinimleri nedeniyle tedaviye daha güç uyum 
yaparlar. Diyet kısıtlamaları, fiziksel aktivite 
sınırlılıkları ve diğer çocuklardan farklı olma 
nedeniyle akran ilişkilerinde azalma, sosyal 
izolasyan ve depresyon görülebilir. Çocuğun okul 
başarısı ve aileyle ilişkileri bu durumdan etkilenir 
(5). Çocuk ve aileye emosyonel destek sağlanır 
(19).

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Tedavi
1. Hemodiyaliz
Hemodiyaliz (HD), ülkemizde son dönem böbrek 
yetmezliğini tedavi etmek için kullanılan en 
yaygın yöntemdir. Bu tedavi yönteminde hedef, 
HD yeterliliğini sağlayarak hastaların yaşam 
kalitesini yükseltmek, morbidite ve mortalite 
oranlarını azaltmaktır (13,14). 

HD tedavisine uyum hem hastalar, hem de sağlık 
personeli için güç bir sorundur ve birçok faktör 
tedaviye uyumu etkilemektedir. HD hastalarında 
tedaviye uyumun ele alınması, tedavinin 
etkinliğini artırarak, daha iyi sağlık sonuçlarına 
ulaşmayı sağlayabilir. Bu nedenle HD 
hemşirelerinin, hastaların tedaviye uyumunu ve 
etkileyen faktörleri belirleyerek bireysel 
girişimlerde bulunması gereklidir.  HD 
hastalarında en sık rastlanan ölüm nedeni, 
kardiyovasküler hastalıklardır (15).

 Diyaliz cihazı yaklaşık olarak bir bulaşık 
makinesi büyüklüğünde ve üç görevi vardır;  kanı 
pompalar ve kan akışının güvenliğini sağlar,  kanı 
metabolitlerden arındırır, kan basıncını ve 
vücuttan sıvı alınırken hızını kontrol eder (12,16).  
Bu yedek böbrek yoluyla vücut dışından bir çeşit 
kan yıkanması olan hemodiyaliz, ileri veya 
sürekli böbrek yetmezliğinde en çok kullanılan 
tedavi yöntemidir (3). Hemodiyaliz kandaki atık 
maddelerin ve elektrolitlerin yarı geçirgen bir 
zardan difüzyonla diyaliz sıvısına geçmesini ve 
ekstrasellüler sıvının atılmasını sağlar (5). 
Ardından arındırılmış kan tekrar vücuda aktarılır 
(17).

 Geçici ya da uzun süreli hemodiyaliz tedavisi için 
damar girişine gereksinim vardır. Çocuklarda da 
erişkinlerde kullanılan damar giriş yolları 
kullanılmaktadır. Ancak, uygulamanın geçici ya 
da kronik olmasına, çocuğun yaşı ve ölçülerine 
göre damar girişi olarak farklı yöntemler tercih 
edilebilir. Örneğin; acil diyaliz girişi olarak 
yenidoğanlarda kanüle edilen göbek damarları, 
bebek ve çocuklarda da santral ven kataterleri 
kullanılabilir. Buna karşın uzun süreli damar 
yoluna ihtiyaç duyulduğunda çocuklarda da A-V 
fistül ve graftler tercih edilmektedir (18). 

Hemodiyaliz'de Hemşirelik Bakımı
Hemodiyaliz programında olan çocuklar 
hemodiyaliz doktoru (pediatrist veya pediatrik 
nefrolog), hemodiyaliz hemşiresi, diyetisyen, 
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akması sağlanır. Sıvının akışı bittikten sonra 
transfer setin klempi kapatılır. Verilen sıvı 
peritonda 4-6 saat kalır. Bu sürede çocuğun 
normal aktivitelerini yapmasına izin verilir. 
Sıvının içerde bekleme süresi bitince diyaliz 
torbası pelvisin altına gelecek şekilde aşağıya 
indirilir. Daha sonra transfer setin klempi açılarak 
sıvının yerçekiminin etkisi ile torbaya drenajı 
sağlanır. Diyaliz torbası ve drene olan diyaliz 
solüsyonu atılır. Isıtılmış (36-38°C' e kadar) yeni 
bir diyaliz solüsyonu transfer sete takılarak süreç 
tekrarlanır. Bu işlem gündüz 3 ve gece 1 kez 
olmak üzere günde 4 kez yapılır (5).

Aletli Periton Diyalizi
Aletli periton diyalizi, SAPD' nin bir 
alternatifidir. Bu yöntemde hasta sadece gece 
otomatik makineye bağlanır. Makine diyaliz 
solüsyonunun akış süresini kontrol eder. Çocuk 
yatmadan önce diyaliz sistemi otomatik 
makineye bağlanır. Hasta uyurken diyaliz işlemi 
gerçekleşir. Gece yapılan diyaliz, çocuğun 
gündüz daha fazla özgür olmasını sağlar. Bu 
yöntemde günde bir kez diyaliz yapılması yeterli 
olur. Ayrıca günde bir kez yapılan bağlantı 
peritonit riskini de azaltır (5,22).

Kateter Çeşitleri
1. Akut Kateterler: Yaklaşık 3 mm çapında ve 
25-30 mm uzunluğunda tasarlanmış düz, nispeten 
sert, intraperitoneal kısmında çok sayıda ve 
genellikle 1 mm büyüklüğünde yan delikler 
içeren boru şeklindedir. Hasta yatağında 
yerleştirilebilir. Yerleştirme sırasında kılavuz 
olarak kateterin üzerinden kaydığı metal bir stile 
veya kıvrılabilir bir tel kullanılabilir. Akut kateter 
keçe (cuff) içermediğinden bakteriyel migrasyon 
nedeniyle peritonit riski gün geçtikçe artar. Bu 
nedenle 2-3 günden fazla kullanılması 
önerilemez. Özellikle erişkinlerde akut diyaliz 
için nadir de olsa tercih edilmektedir. Peritonit 
dışında malfoksiyon ve bağırsak performasyonu 
gibi komplikasyonlar görülebilir (23).

2. Kronik Kateterler: Standart  kalıcı periton 
diyalizi kateteri silikon lastik veya poliüretan gibi 
yumuşak materyallerden yapılmıştır. 

a.  Slikon lastik en sık kullanılanlarıdır. Yumuşak, 
kıvrılabilir, nispeten vücutla uyumludur ve çevre 
dokularda travmaya neden olmaz. Klinik açıdan 
bir risk taşımaz.

Hastalar yaşamlarındaki değişikliklere alışmak 
ve bunlarla birlikte yaşamayı öğrenirken birçok 
psikolojik ve fiziksel faktörün etkisinde 
kalabilecekleri gibi, yeni yaşam tarzına bağlı 
fiziksel ve psikolojik sorunlar da geliştirebilirler. 
Tüm bunlar bireylerin yaşam kalitelerini olumsuz 
yönde etkileyebilir. Hasta bireylerde hastalık 
davranışının, psikolojik tepkilerin ve uyum 
güçlüklerinin anlaşılması ve uygun baş etme 
yöntemlerinin geliştirilmesine destek olacak 
bakım girişimlerinin planlanması, yaşam kalitesi 
değerlendirmeleri ile mümkün olabilir (20). 
Acaray ve Pınar (2004)' ın yaptıkları çalışma da 
hemodiyalize giren hastaların yaşam kalitelerini 
düşük düzeylerde algıladıklarını, yaş, öğrenim 
durumu, medeni durum ve gelirin gideri 
karşılama durumu, hastalık ve diyaliz süresi, 
hastalık ve hemodiyalize ilişkin eğitim alma, 
önerilen diyet programına ve ilaç tedavisine uyma 
ve eritropoetin tedavisi alma durumunun yaşam 
kalitesinin bazı boyutlarını olumsuz yönde 
etkilediğini bulmuşlardır (20).

Hemodiyaliz hastalarında uyku sorunlarına sık 
rastlanmaktadır. Uyku sorunları, hemodiyaliz 
hastalarının öz-bakım gücü ve yaşam kalitesi 
üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Uzun 
ve Kara (2003)  hemodiyaliz hastalarıyla 
yaptıkları çalışmada; yaşamda kısıtlılıklar, 
hastalığa bağlı gelişen metabolik değişiklikler, 
ağrı, diyet kısıtlamaları, dispne, yorgunluk, 
kramp, ileri yaş, kronik metabolik asidoz ile 
birlikte olan hipokapne, asetat diyalizinin 
kullanılması, üst solunum yolu sinirlerini 
etkileyen periferik nöropatinin varlığı ve 
emosyonel sorunların hemodiyaliz hastalarında 
uyku sorunlarına neden olduğunu bulmuşlardır 
(21).

2. Periton Diyalizi
 Kronik peritoneal diyalizde kalıcı Tenckoff 
kateter kullanılır. Uzun süre kullanılacak olan 
kateterler ameliyathanede anestezi altında 
peritonel kaviteye yerleştirilir. Bu kateterler, 
komplikasyon olmadığı sürece bir kaç ay yerinde 
kalabilir (5). 

Diyaliz işlemine başlamadan önce eller sabunla 
iyice yıkanır ve kağıt maske takılır. Diyaliz 
kateterine takılı olan transfer setin ucundaki 
kapak çıkarılır. Diyaliz solüsyon torbası aseptik 
olarak transfer sete takılır ve sıvının yaklaşık 10-
15 dk' da yerçekimi drenajı ile peritonel kaviteye 
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SAPD ile ilgili düzenli eğitimden geçmiş, gözlem 
yeteneği iyi, çocuk hemşireliği alanında 
deneyimli, hoşgörülü, çocuk, aile ve diğer ekip 
üyeleri ile iyi iletişim kurabilen ve eğitim ilke ve 
yöntemlerini bilen kişiler olmalıdır (26). Hemşire 
çocuğu ve aileyi evde diyaliz uygulaması 
konusunda eğitmekten sorumludur. Başlangıçtaki 
eğitimden sonra her hastanın düzenli ev 
ziyaretleri ile izlenmesi gerekir (5). Bakoğlu ve 
ark. (2009) yaptığı çalışmada eğitim almış 
hastaların öz bakım gücünün almayanlara göre 
yüksek olduğunu bulmuştur (3).

 Aile eğitiminde, tedavi planı, işlemin teknik yönü 
ve hastalığın olası psikolojik etkileri ve tedavisine 
yer verilir. Aileye diyalizden önce ve sonra yaşam 
belirtilerini nasıl alacağı, kan basıncı ve vücut  
sıcaklığındaki değişiklikleri nasıl yorumlayacağı 
öğretilir. Devamlı ayaktan peritoneal diyaliz 
kullanan küçük çocukların ebeveynlerine torbayı 
nasıl değiştirecekleri ve evde işlemi nasıl 
yapacakları gösterilir (5).

Adölesanların olabildiğince kendi tedavilerinin 
sorumluluğunu üstlenmelerine izin verilir (5). 10-
12 yaşından büyük çocuklar kendi bakımlarına 
ailelerin rehberliğinde katkıda bulunabilir. 
Çocuğun bakım sorumluluğu tek ebeveyne 
yüklenerek onda bıkkınlığa neden olmamak için 
her iki ebeveyn de eğitim programına alınır. 
Diyalizi sürdürebilmeleri için cesaretlendirilir. 
Peritoneal diyaliz programı, çocuğun okul ve 
diğer aktivitelerini engellemeyecek biçimde 
düzenlenir (5).

 Peritaneal diyalizin en önemli komplikasyonu 
enfeksiyondur. Aile, peritonitin erken belirtileri 
ortaya çıkınca tıbbi yardım alması konusunda 
eğitilir. Yüksek peritonit insidansı ve tekrarlayan 
enfeksiyonlar, kateterin yeniden yerleştiril-
memesini gerektirir. Eğitim süresince aileye 
enfeksiyondan korunma yöntemleri öğretilir. 
Ayrıca aileye ve çocuğa emosyonel ve maddi 
destek sağlanmalıdır (5).
Enfeksiyonun olası belirtileri:
•A teş
•Bulantı, kusma veya ishal
•Kızarmış, ağrıyan veya ıslanan giriş noktası
•D iyaliz sıvısının alışa gelmedik rengi veya 
bulanık olması (16).

 KBY olan periton diyalizli hastalarda olası 
komplikasyonların önlenmesi yaşam kalitesinin 

b.  Poliüretan kateterler ise daha iyi bir duvar 
gerginliğine sahiptir, duvarı ince olup lümenin 
daha geniş olması sağlanmıştır. Sıcaklığın 
artması ile kıvrılabilir bir hal alır. Ancak topikal 
olarak polietilen glikol, alkol veya 
mupirosin kullanımı ile hasara uğradığı bildir 
(23).

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi
SAPD manuel (elle) olarak gerçekleştirilen bir 
sürekli diyaliz yöntemidir. Diyaliz tekniği basit 
olup, belirli aralıklarla tekrarlanan değişim 
işlemlerinden oluşur. Bir değişim işlemi Drenaj-
Dolum-Bekletme aşamalarından ibarettir (24).

Drenaj: Bekletme süresinin sonunda karın 
içerisindeki diyalizatın boşaltılmasıdır. Drenaj 
için yaklaşık 15-20 dakikalık bir süre gereklidir.
Dolum: Karın içine sabit volümlü diyaliz 
solüsyonunun verilmesidir. İnfüze edilen 
diyalizat volümü hastanın vücut kitlesi, rezidüel 
böbrek fonksiyonu ve periton membranının 
geçirgenlik özelliği gibi faktörlere bağlı olarak 
30-50 ml/kg arasında değişebilir (25).
B e k l e t m e :  D i y a l i z a t ı n  k a r ı n  i ç i n d e  
bekletilmesidir. Bekletme süresi 4-6 saattir.

SAPD uygulamasının gerçekleştirilebilmesi 
için üç faktör gereklidir:
1. Periton boşluğuna kalıcı ulaşım
2. Uygun bileşimde diyaliz solüsyonu
3. Bağlantı sistemi (24,25).

Endikasyonları
•Hemodiyalizin teknik olarak çok zor olduğu süt 
çocukları
• Hemodiyaliz merkezinden uzakta olan çocuklar
•Transplantasyondan önce diyalizde uzun süre 
bekleme olasılığı olan çocuklar       (sitotoksik 
antikorlarda artış, tedavi edilen Wilms tümörü, 
vb)
•Hemodiyaliz için damar girişinin başarısız 
olduğu çocuklar
•Kardiovasküler sistemi stabil olmayan çocuklar 
(aritmi, kardiomiyopati, kardiak outputun 
azalması)
•Diyabete bağlı son dönem böbrek yetmezliği 
olan çocuklar
• Koagülasyon bozuklukları olan çocukla
•Hasta, aile veya doktorun önerdiği çocuklar (26).

Peritonel Diyaliz'de Hemşirelik Bakımı 
Öncelikle böyle bir ünitede çalışacak hemşireler 
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Günümüzde kalp, karaciğer, böbrek, pankreas, 
ince bağırsak, kemik iliği, kan, deri, kornea gibi 
yaşamsal önemi olan pek çok organın nakli 
gerçekleştirilebilmektedir (17).

Son dönem böbrek yetmezliği nedeni ile 
hemodializ veya peritonel diyaliz uygulanan 
pediatrik yaş gurubu hastalar, büyüme-gelişme 
problemi başta olmak üzere, çok farklı sağlık 
problemleri ile karşı karşıyadırlar. Bu grup 
hastaların normal yaşamlarına dönmelerini 
sağlayabilen, en uygun tedavi seçeneği böbrek 
transplantasyonudur. Pediatrik alıcılara özgü 
cerrahi teknik, ameliyata uyum veya çocukların 
henüz tam gelişmemiş immünolojik yapıları gibi 
sorunlar transplantasyon işlemini erişkin 
hastalara göre daha da zorlaştırmaktadır (27).

Böbrek Transplantasyonun'da Hemşirelik 
Bakımı
•Son dönem böbrek yetersizliğine girmiş 
hastaların uygun yerine koyma tedavisi için doğru 
olarak bilgilendirilmeleri, bütün tedavi 
seçeneklerinin hastaya sunulması ve tedavi 
seçimine hastanın da katılımının sağlanması,
• O r g a n  n a k l i  k o n u s u n d a  h a s t a l a r ı n  
b i l g i l en d i r i lmes i ,  b u  k o n u d a  eğ i t im  
hemşirelerinin sürekli görev ve danışmanlık 
yapması,
•Organ bağışı, nakli ve toplumun motivasyonunu 
sağlamaya yönelik konuların sağlık çalışanlarının 
eğitim programlarında yer almasının sağlanması,
•Eğitim programlarının verilmesinde iletişim 
araçlarının kullanılması (TV de aile, eğlence, 
yarışma programlarında, dini sohbet saatlerinde 
yer almasının, yerel-ulusal sanatçı ve sevilen 
kişilerin bu tür programlarda rol alması vb.)
•Halkın istekleri doğrultusunda organ bağışı ve 
nakl i  konusunda  idar i ,  hukuki ,  mal i  
düzenlemelere gidilmesi (ödül, sertifika, vergide 
indirim, bazı hizmetler de öncelik verilmesi gibi) 
önerilebilir (17).
•Kan basıncı kontrol altına alınmalı, kan şekeri 
kontrol altına alınması, düzenli  egzersiz 
yapılması, sigara içilmemesi, beslenmeye dikkat 
edilmesi, tuz ve sıvı kısıtlaması, potasyum ve 
fosfor sınırlı ama günlük olarak alınması,  
demirden zengin yiyecekler yenmesi, influenza, 
pnömokok, H1N1, Hepatit A ve B aşıları 
yapılmasının önemleri hakkında eğitim 
verilmesidir (8).

korunması ve yükseltilmesi için öz-bakım 
gücünün geliştirilmesi önemli ve gereklidir. 
Periton diyalizli hastaların daha sağlıklı ve uzun 
yaşamalarına olanak sağlamak için öz-bakım 
yetenekleri ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik 
hemşirelik girişimleri de büyük önem 
taşımaktadır (3).

Peritonit: İç organların üzerini örten ince tabaka 
(viseral periton) ile karın ve pelvis duvarının içi 
yüzünü örten tabakaya (pariyetal periton) periton 
denir. Bu iki tabaka arasındaki boşluğa ise periton 
boşluğu denir. Peritonit ise pariyetal ve viseral 
peritonun enflamasyonudur (24).

Semptomlar
•K arın ağrısı
•B ulantı-kusma
•Kırıklık hissi
•Kabızlık veya ishal
•T itreme (24,25).

Bulgular
•D iyalizatta bulanıklık
•R ebound fenomeni
•Karında hassasiyet
•Kanda lökositoz, ateş (24,25).

Peritonitli Hastada Hemşire Yaklaşımı
•P eriton diyalizi sistemlerini ayarlamak
•E ğitimin gözden geçirilmesi
•K ontaminasyon zamanı ve şeklini belirlemeye 
çalışmak
•Günlük takip formlarının gözden geçirilmesi
•P eritonit ortaya çıkmadan önceki semptomlar 
soruşturulmalı
•Çıkış yeri ve olası infeksiyon odakları 
değerlendirilmeli
•Peritonit sırasında diyetin gözden geçirilmesi
•Ev ziyaretlerinin sıklaştırılması (24,25).

3. Böbrek Transplantasyonu
Böbrek yetmezliğinden hastalanma olasılığı yaş 
ilerledikçe yükselmektedir. İleri veya devamlı 
böbrek yetmezliği olan hastalarda bir yedek 
böbrek terapisi, hatta bir böbrek nakli söz konusu 
olur (16).

Organ nakli, geri dönüşü olmayan yaşamsal organ 
yetmezliklerine karşı başarılı bir tedavi yöntemi 
olmasının yanı sıra, hasta bireylere ikinci bir 
yaşam şansı da tanımaktadır. Organ nakilleri için 
organlar; canlı ve kadavra donörden sağlanabilir. 
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SONUÇ
Birçok tedavi yöntemi olmasına rağmen KBY' li 
çocuklarda yaşam sınırlılıklarla doludur. Eğer 
böbrek nakli yapılmazsa ömür boyu çok pahalı bir 
tedavi yöntemi olan diyalize bağımlı olarak 
yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Çocuklar bu 
bağımlılık ve yaşadıkları zorluklarla başa 
çıkamadıkları dönemlerde anksiyete, sosyal 
izolasyon gibi bir çok ruhsal problemler 
yaşadıklarını bir çok kez dile getirmektedirler.

Organ nakli için organ bağışı Avrupa ülkelerine 
göre ülkemizde çok düşük sayıdadır. Organ bağışı 
olmadığı için ülkemizde nakiller çocuğun 
ailesinden alınan böbrekle gerçekleşmektedir. 
KBY' li çocuk hastalar büyüme-gelişme geriliği 
başta olmak üzere, metabolik asidoz, üre 
yüksekliği, anemi, hipertansiyon, kalp yatmezliği 
gibi ciddi sağlık problemleri yaşamaktadırlar. 
KBY' li çocukların aileleri çocuklarını kaybetme 
kaygısı yaşarken onların tedavilerine de aktif 
olarak katılmak zorunda kalırlar. Çocuk 
hemşiresine bu durumda çok iş düşmektedir; 
ailenin en büyük destekçisi olarak çocuğun 
bakımını planlar, eğitimini hazırlar, aileye ve 
hastaya eğitim verir. Hemşirenin belirlediği 
durumlar  vea yönelik yapılan uygulamalar 
hastanın yaşam kalitesi için gereklidir.
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Bir sağlık sorununun görülme sıklığı, ölüme 
neden olması, sakat bırakması, iş gücü kaybına 
neden olması ve özellikle de önlenebilir olması 
toplum sağlığı için ne kadar önemli olduğunun 
göstergesidir. Toplumda yaralanma koruma ve 
kontrol programları içinde temel olarak yer 
alması gereken kavramların başında akla gelmesi 
gereken güvenlik duygusudur. Bireyin yaşamının 
çevresiyle bir bütün olduğundan hareketle 
kentlerin güncel bir bileşeni olan yürüyen 
merdiven olanaklarının değerlendirilmesi bu 
bakış açısının gerekliliğine bir zemin 
oluşturmaktadır. Türkiye'de  büyük kentlerde 
kullanılan yürüyen merdiven ve yürüyen yolların 
toplum tarafından çok fazla kullanılıyor olması 
ve gazetelerde bu araçlarla ilgili kaza 
haberlerinin artması nedeniyle ayrıntılı bir 
değerlendirme yerinde olacaktır (1). 

Bu yazıda yürüyen merdiven ve yürüyen yol 
kazalarının önlenmesi için yapılması gerekenler 
özetlenecektir.

1. Kazalar ve Yaralanmalar ile İlgili 
Kavramlar, Riskler, Dünya'da ve Türkiye'de 
Durum
Yürüyen Merdiven; aşağı ve/ veya yukarı yönde 
insan taşımaya yarayan, basamaklı, sonsuz 
hareketli, elektrikle çalışan ünite olarak 
tanımlanmaktadır (2). Basamaksız olana yürüyen 
yol denir. Bu araçlar günlük yaşamı kolaylaştıran 
önemli bir teknolojidir ve giderek kamusal 
alanlarda da yaygınlaşmaktadır. Sadece yaşlı ve 
bedensel yeti kaybı olanlar için değil tüm toplum 
kesimleri için yaşamı kolaylaştıran araçlardandır. 
İlk yürüyen merdiven Coney Adası, New York'a 
eğlence amaçlı kurulmuş ve 1892 yılında patent 
almıştır ve o zamandan beri teknolojisi fazla 
değişmemiştir (3).

Ancak bu araçlar kullanıldıkça kullanımı 
sıradanlaşan ve tepkisel (refleks) olarak 
kullanılan bisiklet, otomobil gibi araçlardan 
değildir. Sağladığı kolaylık oranında tehlikelere 

1.Arş. Gör. Dr., H.Ü. Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Uzmanlık Öğrencisi, Ankara
E-posta Adresi: drneslihanyukarikir@gmail.com

Yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar insanları taşımak için 
nispeten güvenli bir yoldur. Sorumsuz davranışlar ve hatalı 
uygulamalar nedeniyle yaralanmalar ortaya çıkabilir. Amerika 
Birleşik Devletleri'nde (ABD) yürüyen merdivenle ilgili 
yaralanmalar yılda yaklaşık 10.000 acil servis başvurusuna neden 
olmaktadır. 1990'lı yıllardan bu yana ABD'de sürekli bir artış 
bildirilmiş ancak dünya çapında yürüyen merdiven kazalarına 
ilişkin az sayıda istatistik yayınlandığı görülmüştür. Türkiye'de  
yürüyen merdiven kazaları ile ilgili yeterli kayıt yoktur. Konunun 
önemini vurgulamak amacıyla bu yazıda yürüyen merdiven ve 
yürüyen yol kazalarının önlenmesi için yapılması gerekenler 
özetlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Yürüyen merdiven, yürüyen yol, kaza Keywords: Escalator, walking road, accident

Escalators and walking road are a relatively safe way to transport 
people. Because of irresponsible behavior and faulty practices, 
injuries may occur. In the United States (USA), escalator-related 
injuries cause about 10,000 emergency service applications per 
year. A steady increase has been reported in the United States since 
the 1990s, but a small number of statistics on escalator accidents 
around the world have been published. There are not enough 
records on escalator accidents in Turkey. In order to emphasize the 
importance of the matter, this article will outline the steps to be taken 
to prevent escalators and walking road accidents.
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riski artmaktadır. " Kaykay kullanma-kayma", “ 
Koşu”, “Ters koşu”,” Eşya taşıma” gibi 
kullanımlar da yürüyen merdiveni kötüye 
kullanarak kaza ve yaralanmaları artırmaktadır.

Ülkemizde yürüyen merdiven kazaları ile ilgili 
yeterli kayıt yoktur. Amerika Birleşik 
Devletleri'nde (ABD) yürüyen merdivenle ilgili 
yaralanmalar yılda yaklaşık 10.000 acil servis 
başvurusuna neden olmaktadır. 1990'lı yıllardan 
bu yana ABD'de sürekli bir artış bildirilmiş ancak 
dünya çapında yürüyen merdiven kazalarına 
ilişkin az sayıda istatistik yayınlandığı 
görülmüştür(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yürüyen merdivenlerde kaza ve yaralamalara 
neden olacak riskler TMMOB makine 
mühendisleri odası asansör ve yürüyen 
merdiven/bant güvenli kullanım kılavuzunda  şu 
şekildedir (2,4) ;

“Mekanik riskler;
•Hareketli makine parçaları ile temas ve sıkışma 
riski (Basamaklar, hareket/tahrik sistemi, vb.)
•El bantları, korkuluklar ve bunlar arasındaki 
parmak sıkışması, kırılması ve kesilmesi riski.

de yol açabildiği unutulmamalıdır. Defalarca 
binildiği için deneyim kazanılması söz konusu 
değildir.

Bugün yürüyen merdivenler her gün yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Dünyada en uzun dış 
ortam yürüyen merdiveni Hongkong'dadır. Bu 
merdiven 210600 kişi taşıma kapasiteli, 24 saat 
çalışmakta, günde ortalama 55.000 kişiyi 
taşımaktadır. Yer altında ise St.Petersburg 142 
metre uzunluğuyla başı çekmektedir. Yürüyen 
merdiven kazası raporunun ilki Londra'dan 1969 
yılında yayınlanmıştır. Yürüyen merdiven 
kazalarının %33'ü alışveriş merkezlerinden 
bildirilmektedir (3). Son yıllarda yürüyen 
merdivenlere bağlı kaza ve yaralanmalarda artış 
görülmektedir.  Hafif atlatı lan kazalar 
bildirilmemektedir. Bu nedenle kazaların gerçek 
sayısı daha yüksektir. Yürüyen merdivenlerle 
ilgili yayınlanan çoğu araştırma ya çocuklarla 
ilgilidir veya olgu sunumu olarak yayınlanmıştır. 
Yürüyen merdiven kazaları ile ilgili riskleri 
anlamak, grupları netleştirmek, etkili koruyucu 
ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlamak, 
hastane kayıtlarını incelemek etkili koruyucu 
önlemler  iç in  s tandart lar  gel iş t i rmek 
gerekmektedir.

Bildirim eksikliği ve ayrıntılı değerlendirme 
eksikliği gerçek nedenin saptanmasını 
engellemektedir. Kazalar sadece çocuklarla ilgili 
değildir. Yetişkinler için de yaşamsal tehlikeler 
söz  konusu  o lab i lmekted i r.  Yürüyen  
merdivenleri açılıp kapanmasından sorumlu olan 
görevlilerin bu araçların kullanım güvenliği 
konusunda eğitilmeleri zorunludur. Sorun belirli 
saatlerde açma ve ilk fırsatta kimi metro 
istasyonlarında olduğu gibi kapatıp ayrılmak 
değildir. Tek bir günde yapılan değerlendirmede 
dört metro istasyonunda merdivenin tırabzan 
bantlarından birinin dönmediği belirlenmiş, 
sorumlular bu konuda uyarı yapılmasına çok 
şaşırmışlardır.

Yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar insanları 
taşımak için nispeten güvenli bir yoldur. 
Sorumsuz davranışlar ve hatalı uygulamalar 
nedeniyle yaralanmalar ortaya çıkabilir (1). Kaza 
nedeni olarak gevşek kıyafetler, ayakkabı tipi ve 
bağcıkları, kullanım sırasında taşınan eşyalar, el 
arabaları ve bebek arabaları önemlidir. Yaşlı, 
çocuk, genç ve yeti yitimi olan kişilerde kaza 
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•Hatalı tasarımdan ya da fazla yüklemeden ötürü 
doğabilecek kırılma ve kopma riskleri;  
•Hesaplananın üzerindeki konstrüksiyona 
etkiyen yüklerin oluşturabileceği çökme kopma 
riski.
•Yürüyen merdivenin, yolun yapıya ilettiği 
yüklerin yanlış saptanmasından dolayı 
oluşabilecek çökme- kopma riskleri.
•El bandı üzerinde hesaplananın üzerindeki 
yüklerden ötürü kopma riski.
•Basamak-paletler üzerinden hesaplanandan 
fazla yükleme sonucu kırılma riski.
•Basamak-  pa le t  z inc i r l e r i  üze r inde  
hesaplanandan fazla yükleme sonucu kopma 
riski.
•Hareket mekanizması üzerinde hesaplanandan 
fazla yükleme sonucu kopma, sıkışma ve kırılma 
riski. 

Düşme ve kaymalardan doğabilecek riskler; 
•Tarak plakası, giriş plakaları, basmak ve paletler 
üzerindeki kayma riski.
•El bandı hızının uyumsuzluğu sonucu düşme 
riski.
•Duruş ve kalkış ivmelerinin fazlalığı sonucu 
düşme riski.
•Çalışma yönünün değişmesi sonucu düşme 
riski.
•Beklenmedik çalışmalardan ötürü düşme riski.
•Gir iş lerde ve sahanl ıklarda yeters iz  
aydınlatmadan ötürü düşme riski.

Yürüyen merdiven ve yollara has oluşabilecek 
riskler; 
•Eksik basamak ya da paletlerden doğabilecek 
riskler.
•Elle hareket esnasında volan tarafından sarılma 
veya sıkışma riski.
•İnsan dışında taşınmaması gereken cisimlerin( 
Bebek arabası, bavul, koli vb.) taşınması sonucu 
oluşabilecek riskler.
•Korkuluk dışına tırmanma riski.
•Korkuluklar arasında sürünme riski.
•El bandı üzerinde tırmanma riski.
•Korkuluklar arasında kayma riski.
•El bantlarına ve korkuluk bölgelerine yük, cisim 
depolamadan kaynaklanacak riskler.
•Hatalı yerleştirilmiş yürüyen merdiven 
yollarının iniş ve çıkışlarında oluşabilecek yolcu 
bloke olma riskleri. 
•Bağlı ve yanlış yerleştirilmiş yürüyen merdiven 
yollarının yolcu akışının bozulması riski.

•Kaplamalar, süpürgelikler ve profillerdeki 
kesme riskleri
•Yürüyen merdiven ve yolların bina ve çevredeki 
cisimler arasındaki sıkışma ve ezilme riski.
•El bandı girişlerindeki sıkışma ve ezilme riski.
•Basamak / palet ile tarak ve süpürgelik arasında 
sıkışma riski.
•El bandı ile bina arasında sıkışma riski.
•Basamak ile basamak ya da palet ile palet 
arasındaki sıkışma riski.

Elektriksel riskler;
•Enerji ile temas sonucu yaralanma riski.
•Hatalı bağlantı riski.
•Arızalı acil DUR devresi riski.
•Elektriksel bileşenlerin hatalı montajı.
•Ortama uygun seçilmeyen elektriksel 
bileşenlerin dış etkenlerden etkilenme riski
•Elektro statik elektrik sonucu yaralanma riski.

Hatalı kullanımdan doğabilecek riskler;
•Çocukların kontrolsüz hareketlerinden 
kaynaklanan riskler.
•Hayvanların kontrolsüz hareketlerinden 
kaynaklanan riskler.
•Yolcuların uygunsuz kullanımları.
•Hatalı tasarımdan kaynaklanan ergonomi 
problemlerinden doğan riskler; 
•Yolcular için ergonomik boyutların ( korkuluk 
yüksekliği, el bandı ölçüleri vb.) ihmali riski.
•Çalışma alanlarında ve bu alanlara geçişlerde 
yetersiz aydınlatmadan doğabilecek riskler.
•Çalışma alanlarında ya da bu alanlara erişimde 
yetersiz ve uygun olmayan boşluklardan doğan 
riskler
•Ağır malzemeleri kaldırmak için gerekli 
donanımın bulunmamasından doğacak riskler.

Kontrol devresi arızalarından doğabilecek 
kaza riskleri;
•Tehlikeli bir durumda stop devresinin 
çalışmaması riski
•Tesisatta oluşabilecek kısa devrelerin riski.
•Aşırı yüklenmeden doğabilecek riskler.
•Beklenmedik çalışmalardan ( durması 
gerekirken kontrolsüz çalışması ) doğabilecek 
riskler.
•Beklenmedik yön değişiklikleri sonucu 
oluşabilecek kaza riskleri.
•Hız aşımından ötürü oluşabilecek kaza riskleri.
•Ani duruş ivmesinden ötürü oluşabilecek kaza 
riskleri
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ortamdaki planlama yaşayanların konforlu, 
güvenli ve kaliteli yaşama haklarını sağlamak 
üzere yapılmalıdır (5). Bireylerin eğitim, çalışma 
ve sosyal yaşama katılımına olanak tanıyacak 
farklı alanlarda güvenli ulaşımı sağlamak, kamu 
binalarında, ulaşımda ve iletişimde karşılaşılan 
kaza ve yaralanmaları ortadan kaldırmak, 
çevresel düzenlemelere yönelik yaklaşımı 
belirleyen temel ilkeler olmalıdır. Güvenlikli 
yürüyen merdiven standartları oluşturularak 
kamu ile özel sektör arasında işbirliği oluşturup 
uygulamaların koordine edilmesinden sorumlu 
olan bir birim organize edilerek gerekli 
kontrollerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca 
güvenlik eğitimi verilerek planlamacılar, 
mimarlar ve tasarımcılar için evrensel tasarımlar 
(erişkin, çocuk, yaşlı, yeti yitimi olan ve olmayan 
tüm bireyleri kapsar şekilde) oluşturulmasının 
sağlanması; halk eğitimiyle bunun desteklenip 
daha kapsamlı bir hale getirilmesi çözümlerden 
bazılarıdır. 

Standartlar, farklı ortamlara uygun ve sorunları 
yaşayan insanların katılımı ile biçimlenecek olan 
somut verilere dayalı sistematik bir yaklaşımla 
oluşturulmalıdır. Uygunsuzlukların bildirilmesi 
durumunda kurum ve kuruluşlara yönelik 
yaptırımlar kurallara uyulmasına yardımcı 
olabilir. Yürüyen merdivenlerle ilgili bazı ulusal 
ve uluslararası standartlar şunlardır: 

     TSE STANDARTLARI:TS EN 115-1+A1
ULUSLARASI KARŞILIĞI: EN 115-1+A1-
EQV; DIN EN 115-1+A1-EQV; NF P82-501-1-
EQV; BS EN 115-1+A1-EQV
  TS EN 13015 + A1 Asansör ve Yürüyen 
Merdiven /Bant – Bakım Talimatları _ 
Haziran 2009 2006/42/AT Makine Emniyeti 
Yönetmeliği _ 27158 Sayılı R.G. 03.03.2009
  TS EN 115-1+A1 Yürüyen merdiven ve 
yürüyen bantlar için güvenlik Aralık 2013
    TS EN 115-2 Yürüyen merdiven ve yürüyen 
bantlar için güvenlik Bölüm 2: Mevcut 
yürüyen merdiven ve yürüyen bantların 
güvenliğinin iyileştirilmesi için kurallar _ 
Aralık 2013

Yürüyen merdiven kazalarının önlenmesi için; 
tasarım, risk değerlendirmesi ve kontrolü, 
koruyucu bakım, test etme, uzun ömürlülük, 
güvenlik testleri ve kaza analizi riskleri 
azaltacaktır.

•El bandı ile sabit cisimler, korkuluklar, bina ya 
da bariyerler üzerine düşme sıkışma riskleri.”
Yukarıda belirtilen riskler bakıldığında en önemli 
sorunlardan biri düzenli yürüyen merdiven 
bakım ve onarımlarının yapılmamasıdır. Düzenli 
b a k ı m  a n l a ş m a l a r ı n a  g e r e k e n  ö n e m  
verilmemektedir.  Bakım sonucu gerekli 
yenilemeler işletme maliyeti açısından büyük bir 
yük olarak görülmekte, bunu fırsat bilen yürüyen 
merdiven üretici ve temsilcileri kısa sürede 
yükümlükten kurtulmaktadır. En büyük yürüyen 
merdiven kazalarından biri bakım yetersizliği ile 
ilgilidir. 1987 yılında Londra'da bir metro 
istasyonundaki yürüyen merdiven patlaması 
nedeniyle 31 kişi ölmüştür. Yürüyen merdivenin 
yuvasında biriken milyonlarca kağıt, atık tiftiği 
ve makine yağı alev saçarak patlamıştır (3). 
Ülkemizdeki yürüyen merdivenlerin çoğunda 
görünür ve erişilebilir yerde durdurma düğmeleri 
bulunmamaktadır. Bu düğmeler yaşamsal 
önemdedir. Bu düğmelerin yerinin bilinmesi hem 
kendimizin hem başkalarının hayatını kurtarmak 
açısından çok önemlidir.

 
Çevre tüm bireylerin eşit haklarda kullanım 
hakkına sahip olduğu bir ortamdır ve bu 

2.Yürüyen Merdiven Güvenliği İle ilgili Öneriler

Şekil 2: Viyana Metrosu
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Yürüyen merdivenlerde çocukların elinden 
tutulmalıdır ve vücudumuza yakın durmaları 
sağlanmalıdır. Çocukların denge sistemleri tam 
gelişmemiştir. Aynı durum yaşlılar için de söz 
konusudur. Onlarda da vücut dengesini sağlayan 
eşgüdümde gerileme vardır. Çocuklar tekerlekli 
herhangi bir araca bindirilerek yürüyen 
merdivenlerden çıkarılamaz. Öyle bir uygulama 
çok büyük tehlikelere yol açar ve kaza riskini 
artırır.

Ayak la r  merd iven in  d i ş l e r i ne  yak ın  
yerleştirilmemelidir. Özellikle çocukların küçük 
ayakları kolayca dişler arasına kaçabilmektedir. 
Yine kenar çizgilerinin ötesine taşmamalı, kenar 
fırçalarının altına girmemelidir.

Ağır bavul vb. büyük kütleler yürüyen 
merdivenle taşınmamalıdır. Asansörlerden 
yararlanılmalıdır. 

Yürüyen merdivenden iner inmez çıkış 
bölgesinden uzaklaşılmalıdır. Özellikle kalabalık 
merdivenlerde arkadan gelenlerin acelesi, itmesi 
ya da çıkışın tıkanması öndekilerin düşmesine ya 
da arkadan gelenlerin yuvarlanmasına neden 
olabilmektedir.,
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  Yürüyen merdiven ve bileşenlerine güvenli 
erişim sağlanmalıdır
    Giriş ve çıkış alanlarının güvenliği önemlidir
    Kullanım için gerekli hacim olmalıdır
    Yeterli ve etkili aydınlatma bulunmalıdır
 Makinenin yeri ve çevresinin, boşluklara 
düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmalıdır
  Yürüyen merdiven, temel sağlık ve güvenlik 
gerekliliklerini karşılamalıdır.
    Kullanım için herhangi bir işaret veya talimatın 
olmalı, talimatlar anlaşılır olmalıdır.
    Topluma yönelik yürüyen merdivenler, kazalar 
ve yaralanmalar ile ilgili broşürler, posterler, 
infogramlar vb.'nin hazırlanmalıdır
    İlgili tüm düzenlemelere uyulmalıdır
 Mantıklı ve uygulanabilir mevzuatlar 
geliştirilmeli ve denetimler sağlanmalıdır (6,7).

Sonuç; toplum bireyleri özellikle ana-babalar 
yürüyen merdivene binmenin bir alışkanlık 
olmadığını bilmelidir. Yürüyen merdiven her 
binişte ilk biniş dikkati gösterilmesi gereken 
araçtır. Yürüyen merdivenlerden inip çıkarken 
cep telefonu kullanılması araç sürerken 
kullanılması kadar risklidir.

Basamakların hareket yönüne dikkat edilmelidir. 
Ters yöne binişlere bağlı tehlikeli düşme ve 
yuvarlanmalar sanıldığından fazladır. Yanlış 
tarafa binildi ise sonuna kadar devam etmeli daha 
sonra geri dönmelidir. Ters yönde koşarak 
çıkmaya kalkışılmamalıdır.

Yürüyen  merd iven l e rde  t ı r abzan l a r a  
tutunmalıdır. Birçok uluslararası hava-alanında 
bu konuda anons yapılır. Yürüyen merdivenlerin 
iki tarafındaki tırabzan bantları yürüyen 
merdivenle birlikte kayamadığında ters tarafa sırt 
üstü düşme riski doğmaktadır. Düşme tehlikesi 
doğduğunda tepkesel (refleks) olarak banda daha 
sıkı yapışıldığında tehlikeli sonuçlarla 
karşılaşılmaktadır.

Basamakları sağa sola kayan ya da tırabzan 
bantları  hareket etmeyen merdivenler 
durdurulmalı en kısa zamanda onarılmalıdır. 
Onarılıncaya kadar kullanılmamalıdır.

Bu bantlara oturulmamalı, buralardan aşağıya 
kaymaya kalkmamalıdır. Çoğu kişi sistemin 
çalışma düzeninin bozulacağını bilmemektedir. 
Bu uygulamaya bağlı birçok ölümcül kaza ile 
karşılaşılmıştır.

Sağlık ve Toplum    Yıl:27 , Sayı: 3   Eylül-Aralık 2017
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Bireysel ve çevresel faktörlerin yanı sıra kültürel 
yapı da sağlık üzerinde belirleyici olmaktadır. 
Profesyonel bütüncül bir sağlık hizmeti 
sunulmasında sağlık personeli toplumun kültürel 
sağlık anlayışını önemsemelidir. Toplumun da 
desteğini alarak kültürel sağlık davranışların 
teşvik edilmesi ve sağlığı olumsuz yansıması 
olacak davranışların olumluyla değiştirilmesi 
halk sağlığını geliştirir (1). 

Bebeğe yönelik geleneksel uygulamalar yararı 
olan, zararı olan ve yararı veya zararı olmayan 
şeklinde sınıflandırılmaktadır. Son zamanlarda 
yararlı olabilecek geleneksel uygulamaların 
m o d e r n  t ı p l a  b i r l i k t e  u y g u l a n m a s ı  
önerilmektedir (2). Bebeğe zararlı olan 
uygulamalar bakımı aksatmakta, sağlıklarını 
b o z a b i l m e k t e ,  h a s t a l ı k l a  v e  ö l ü m l e  
sonuçlanabilmektedir. Bebeğin karnını sarma, 
kırkını çıkarma, al basması, ilk besin tercihi, 
geleneksel göbek bakımı, tuzlama, kundaklama, 
nazardan saklama, pişik ve pamukçuk 
uygulamaları, sarılığı önleme ve bebeklerin 
güzel olması başlıca geleneksel uygulamalardır. 
Bebek bakımına yönelik bu geleneksel 
uygulamalar halen toplumumuzda yaygındır (3). 
Bu geleneksel uygulamaların hem zararlı olanı 

1.. Yrd.Doç.Dr., Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 
E-posta Adresi: cihan_nen@yahoo.com 
2.Hemşire

Bu çalışmanın özet kısmı 2017 IMESET I. International 
Conference – Bakü'de sözel olarak sunulmuştur.

Başta neonatal dönem olmak üzere, doğum sonrası dönem bebek 
sağlığı için oldukça önemlidir. Doğum sonrası doğru uygulamalar, 
bebek sağlık sorunlarının önlenmesine olumlu yansımaları 
olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 15-49 yaşlarındaki kadınların 
geleneksel bebek bakım uygulamalarını ve etkileyen faktörleri 
incelemektir. Kesitsel nitelikteki araştırmanın kapsamını, Bitlis İl 
Merkezindeki 1 nolu Aile Sağlığı Merkezindeki kadınlar 
oluşturmaktadır. Kadınların doğum sonrası geleneksel bebek 
bakımı “bebeğin kırkını çıkarmak(%75), Muska veya nazarlık 
kullanma(%37,6), bebeği kundaklama(%85,2), şans getirmesi için 
bazı  eşyalar ı  bebeğe yaklaş t ırmak(%47,6) ,  bebeği  
tuzlamak(%81,9), bebeğin güzel olması için yanak sıkma vb. 
uygulamalar(%31,9), altına höllük koyma(%14,8), sarılığa karşı 
sarı elbise vb. uygulamalar yapma(%80,5), ilk emzirme için üç ezan 
bekleme(%10,5) ve ilk besin olarak şekerli su vermek(%6.2)” olmak 
üzere 10 bileşenden oluşmaktadır. Eğitim durumu, sağlıklı hissetme, 
ilk emzirme yeri, emzirme tekniğini öğrendiği kişiler, yaş gurubu ile 
geleneksel uygulama sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark vardır. Bu çalışmada, geleneksel postnatal uygulamaların 
yaygın olduğu görülmektedir. Bu uygulamalar bebeğin sağlığını 
olumsuz yönde etkileyebilir. Bebek sağlığı için çağdaş uygulamalar 
benimsenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Doğum sonrası, Kadınlar, Geleneksel 
Uygulamalar, Etkileyen Faktörler

Keywords: Postpartum, women, traditional practices, affecting 
factors

Postpartum period, especially neonatal period, is an important 
period for health of baby. Proper postpartum practices have a 
positive impact on the prevention of infant health problems. The 
purpose of this study is to examine the traditional infant care 
practices of the women aged 15-49 and affecting factors. The scope 
of the cross-sectional research is composed of the women who 
applied for service to the Number One Family Health Center in 
Bitlis City Center. Traditional postnatal practices consist of 
“completing the forty days of the baby” (75%), amulet 
practice(%37.6), swaddle(85.2%), having an item for good 
luck(47.6%), salting(% 81.9), tweak a cheek to become a baby 
beautiful(31.9%), putting höllük(a type of soil) under baby(14.8%), 
making yellow color applications(Yellow dress and so on.) against 
jaundice(60.5%), waiting 3 azan  for the first breastfeeding(10,5%) 
and feeding the baby with sugar water as the first food(6.2%)”. It 
was found  a statistical significant difference between educational 
status, feeling healthy, first breastfeeding place, those whom they 
have learned breastfeeding techniques, the age group and the 
traditional practice frequency. In this study, it seems that postnatal 
traditional practices are common. These practices can adversely 
affect the health of the baby. Contemporary practices should be 
adopted for baby health.
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sağlığı  gibi  hizmetler  sunulmaktadır.  
Katılımcılar basit rasgele yöntemle seçilerek 230 
kişi çalışmaya dahil edilmiştir.

Verilerin Toplaması
Anket verileri, 24 Şubat-24 Mart 2016 tarihleri 
arasında çeşitli nedenlerle Aile Sağlığı 
M e r k e z i n e  g e l e n  v e  k o n u y l a  i l g i l i  
aydınlatıldıktan sonra araştırmaya katılmayı 
kabul 210 kadından yüz yüze görüşme 
yöntemiyle elde edilmiştir. Birden fazla çocuk 
sahibi olan kadınlar için son çocuklarının 
doğumundan sonraki bilgileri esas alınmıştır. 
Veri toplama aracı olarak araştırmacılar 
tarafından literatüre dayalı olarak hazırlanan 
Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Kişisel Bilgi 
Formu, araştırma kapsamındaki kadınların 
sosyodemografik bilgilerini, doğum sonrası 
geleneksel uygulamalarını ve emzirme 
özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanmış 36 
soruluk ankettir.

Verilerin Değerlendirilmesi
Verilerin istatistiksel karşılaştırılmasında ki-kare 
testi kullanılmıştır. Verileri sayı ve yüzdeler 
şeklinde sunulmuştur. İstatistiksel olarak 
anlamlılık p<0.05 değeri kabul edilmiştir.

Annelerin bebeği tuzlama, kundaklama, kırkını 
çıkarma, sarılık olmaması için sarı tülbent vb. 
bağlama, yanına metal eşya bırakma, muska 
nazarlık vb. uygulama, güzel olması için gamze 
sıkma gibi uygulamalar yapma, altına höllük 
katma, ilk emzirme için üç ezan bekleme ve ilk 
besin olarak şekerli su verme geleneksel 
uygulamalarını toplamda uyguladığı sayıya göre 
g e l e n e k s e l  u y g u l a m a  f r e k a n s  s ı n ı f ı  
belirlenmiştir. Annelerin geleneksel uygulama 
sıklığı 0-3, 4-6 ve 7-9 şeklinde sınıflandırılmıştır 
Bu geleneksel uygulamaların 10 tanesinin 
hepsini uygulayan kadın yoktur. 

Çalışmanın İdari ve Etik Oluru
Çalışmanın idari izni Bitlis Halk Sağlığı 
Müdürlüğü'nden alınmıştır. Etik onayı ise; Bitlis 
Eren Üniversitesi Etik Kurulundan alınmıştır.

BULGULAR
Annelerin yaş ortalaması 34,64 olup, yaş aralığı 
19-49 yıl arasındadır. Annelerin % 97,1'i medeni 
durumu evli, % 92,4'ü ev hanımı ve % 76,2'si 
çekirdek aile yapısına sahiptir. .Eğitim durumu 

hem de yararlı olanı yeni nesillere aktarılmakta 
ve yaşatılmaya çalışılmaktadır (4)

Bebek ölümlerinin azaltılmasında doğum sonrası 
modern bakım önemli yere sahiptir. Türkiye'deki 
bebeklerin çoğunluğunun sağlık personeli 
tarafından bakımı gerçekleştirilmiştir. Bebek 
sağlığı göstergeleri bebeğin yeterli bakım alıp 
almadığıyla ilgili önemli ipuçları sunmaktadır. 
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 
2013 verilerine göre yeni doğan bebek ölüm hızı 
bin canlı doğumda 7 ve yeni doğan sonrası bebek 
ölüm hızı bin canlı doğumda 6'dır. Bebek ölümü 
kırda yaşayanlarda, küçük ve ileri yaşta 
olanlarda, eğitim düzeyi düşük olanlarda ve 
düşük refah düzeyi gibi sosyodemografik 
özelliğe sahip olanlarda daha yüksektir (5). 
Dünyadaki bebek ölümlerinin ise yaklaşık üçte 
ikisi neonatal dönemde meydana gelmektedir. Bu 
neonatal ölümlerin çoğu önlenebilmektedir. Bazı 
riskli ailesel evde bakım uygulamaları, koruyucu 
önlemlerin yetersizliği, doğru olmayan göbek 
bakımı ve dezenfeksiyon koşullarının 
sağlanamaması bebek için önlenebilir standart 
dışı tutum ve davranışlardır (6).

Profesyonel bakım uygulamaları çocuk 
sağlığının yükseltilmesi için önemli bir aşamadır. 
Bebeğe yönelik bazı zararlı geleneksel 
uygulamaların önlenmesinde kültüre dayalı 
holistik bakım uygulamaların geliştirilmesi 
gerekir. Bu bilgilerden yola çıkarak, bu çalışma 
15-49 yaş arasındaki kadınların geleneksel bebek 
bakım uygulamalarını ve etkileyen faktörleri 
incelemek amacıyla yapılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM 
Araştırmanın Kapsamı ve Niteliği
Kesitsel nitelikteki çalışmanın evrenini Bitlis il 
merkezine bağlı 1'nolu Aile Sağlığı Merkezinden 
hizmet alan en az bir çocuk sahibi 15-49 yaş 
arasındaki kadınlar oluşturmaktadır. Toplam 
Anne Sayısı 750, Emziren Kadın Sayısı 244, 
Bebeği ( 0-1 yaş ) olan kadın sayısı 78 olarak 
belirlenmiştir. Bu bölge, hizmet verdiği nüfusun 
fazla olması ve farklı sosyoekonomik durumda 
olan bireylerden oluşması nedeniyle seçilmiştir. 
Aile Sağlık Merkezi hizmet verdiği nüfus 
Haziran-Aralık 2016 yılı verilerine göre 
2.432'dir. Aile Sağlığı Merkezinde; poliklinik, 
pansuman/enjeksiyon, aile planlaması,  
gebe/lohusa/çocuk izlemi, bağışıklama ve çevre 
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kendini sağlıklı hissettiğini, % 26'2'si düzenli 
sağlık kontrolü yaptırdığını ve % 12,4'ü sigara 
kullandığını belirtmiştir.

olarak %53,4'ü ilkokul, %13,8'i lise, % 5,7'si 
üniversite ve %27,1'i okul eğitimi almamıştır. 
Araştırma kapsamındaki annelerin % 40,4'ü 

Sağlık ve Toplum    Yıl:27 , Sayı: 3   Eylül-Aralık 2017

 Geleneksel Uygulama Sıklığı 

Değişken 0-3 4-6 7-9 P 
 N % N % N %*  
 
Yaş 

19-25 11 37,9 15 51,7 3 10,4 
0,011 25-35 33 39,3 45 53,6 6 7,1 

35 üzeri 20 20,6 56 57,7 21 21,6 
Meslek Ev hanımı 56 28,9 109 56,2 29 14,9 

0,186 
Kamu çalışanı/diğer 8 50,0 7 43,8 1 6,3 

Aile Tipi Çekirdek 47 29,4 88 55,0 25 15,6 
0,572 

Geniş 17 34,0 28 56,0 5 10,0 
Eğitim 
Durumu 

İlkokul ve altı 44 26,0 97 57,4 28 16,6 
0,009 

Lise/ Üniversite 20 48,8 19 46,3 2 4,9 
Sigara 
Kullanma 

Evet 11 42,3 13 50,0 2 7,7 
0,299 Hayır/ Bıraktım 53 28,8 103 56,0 28 15,2 

Kendini 
Sağlıklı 
Hissetme 

Evet 39 45,9 39 45,9 7 8,2 
0,002 Hayır 8 18,2 28 63,6 8 18,2 

Kısmen 17 21,0 49 60,5 15 18,5 
Düzenli Sağlık 
Kontrolü 

Evet 13 23,6 34 61,8 8 14,5 
0,310 Hayır 30 39,5 36 47,4 10 13,2 

Kısmen  21 26,6 46 58,2 12 15,2 
Toplam   64 30,5 116 55,2 30 14,3  
*Satır yüzdesi kullanılmıştır. 

 

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri ve Doğum Sonrası Geleneksel Uygulama Sıklığı  
(Bitlis, 2016)

Tablo 1'de yaş gurubu, eğitim durumu, sağlıklı hissetme ile geleneksel uygulama sıklığı (0-3, 4-6, 7-9) arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmektedir (p<0.05).

 Geleneksel Uygulama Sıklığı 

 0-3 4-6 7-9 
P 

Değişken N % N % N %* 

Doğum 
Şekli 

Normal Doğum 41 27,9 81 55,1 25 17,0 
0,164 

Sezeryan Doğum 23 36,5 35 55,6 5 7,9 

Doğum 
Sonrası İlk 
Besin 

Anne Sütü 61 31,0 108 54,8 28 14,2 

0,835 Şekerli Su, Hazır Mama, 
Su 

3 23,1 8 61,5 2 15,4 

Gebelik 
Sayısı 

İlk Gebelik 11 37,9 16 55,2 2 6,9 

0,071 İkinci Gebelik 19 42,2 23 51,1 3 6,7 

Sonrası Gebelik 34 25,0 77 56,6 25 18,4 

Gebeliğin 
istenme/
Planlanma 

İstenmiş/Planlanmış 38 35,5 55 51,4 14 13,1 

0,287 İstenmiş/Planlanmamış 16 32,0 26 52,0 8 16,0 

İstenmemiş/Planlanmamış  10 18,9 35 66,0 8 15,1 

Toplam 64 30,5 116 55,2 30 14,3  

*Satır yüzdesi kullanılmıştır. 
 

Tablo 2. Katılımcıların Doğum ve Gebeliğe Ait Özellikleri ve Geleneksel Uygulama Sıklığı (Bitlis, 2016)

Tablo 2'de doğum şekli, doğumdan sonra verilen ilk besin, gebelik sayısı ve gebeliğin isteme/planlama durumu ile 
geleneksel uygulama sıklığı (0-3, 4-6, 7-9) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir (p>0.05).
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 Geleneksel Uygulama Sıklığı 

Değişken 0-3 4-6 7-9 P 

 N % N % N %*  

İlk Sütün 
Önemini Bilme 

Evet 57 33,1 92 53,5 23 13,4 
0,252 

Hayır 6 18,8 20 62,5 6 18,8 

İlk Emzirme Yeri  Doğum salonu 45 32,4 82 59,0 12 8,6 
0,004 

Ev/diğer 18 27,3 31 47,0 17 25,7 

İlk Emzirme 
Tekniği Öğrenme 

Aile  35 24,8 82 58,2 24 17,0 
0,008 

Hemşire/ebe/doktor 28 44,5 31 49,2 4 6,3 

İlk Emzirme 
Meme Sayısı 

Tek meme 18 28,1 40 62,5 6 9,4 
0,270 Çift meme 45 31,9 73 51,8 23 16,3 

İlk Emzirme 
Zamanı 

İlk saat içinde 28 35,0 38 47,5 14 17,5 

0,245 2-4 saat içinde 27 25,7 66 62,9 12 11,4 

5 saatten sonra  8 40,0 9 45,0 3 15,0 

*Satır yüzdesi kullanılmıştır. 
 

Tablo 3. Katılımcıların Emzirmeye dair Özellikleri ve Geleneksel Uygulama Sıklığı (Bitlis, 2016)

Tablo 3'de ilk emzirme yeri ve ilk emzirme tekniğini öğrendiği kişi ile geleneksel uygulama sıklığı arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmektedir (p<0.05).

Bebeğin Ağzına  N(80)  % 
Soda Sürmekte  58  71,6 
Anne Sütü ve Şekeri Karıştırıp Sürmekte  10  12,3 
Kuru Bezle Silmekte  9  11,1 

Şeker Sürmekte  7  8,6 

Nişasta Sürmekte  2  2,5 

Karadut Reçeli Sürmekte  1  1,2 

Kadın Saçı Sürmekte  1  1,2 
 

Tablo 4. Pamukçuk Geçiren Bebeğe Uygulanan Geleneksel Yöntemler (Bitlis, 2016)

Annelerin % 39,7'si(81 kişi) bebeklerinin pamukçuk geçirdiğini belirtmiştir. Tablo.4'de annelerin pamukçuk geçiren 
bebeklerine yapmış oldukları geleneksel uygulamaları gösterilmiştir. Bebekleri pamukçuk geçirdiğinde; annelerin 
çoğunluğu % 71,6'sı bebeğe soda sürmektedir. 

 N(210) % 
Banyo Yaptırmak 67 31,9 
Bol Emzirmek 63 30,0 
Pudra Sürmek 54 25,7 
Göbeğe Kahve Koymak 53 25,2 
Zeytin Yağı Sürmek 41 19,5 
Krem Sürmek 35 16,6 
Göbeğe Toprak Koymak 11 5,2 

 

Tablo 5. Bebeğin Göbeği Çabuk Düşmesi için Yapılan Uygulamalar (Bitlis, 2016)

Tablo 5'de anneler bebeklerinin göbeği çabuk düşsün diye yaptığı geleneksel uygulamalar verilmiştir. İlk üç 
geleneksel uygulama sırasıyla % 31,9'u banyo yaptırmakta, % 30,0'ı bol emzirmekte ve % 25,7'si pudra sürmektedir.
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Literatür çalışmaları bu uygulamaların ülkemizin 
b i r ç o k  i l i n d e  y a y g ı n  k u l l a n ı l d ı ğ ı n ı  
göstermektedir. Tokat ilinde çalışmada bebeğe 
yönelik geleneksel uygulamalar Bitlis ilindeki 
çalışmayla benzerlik göstermektedir.  Kırkını 
çıkarma (%97,8), kundaklama (%89,8) ve 
t uz l ama  (%64 'ü )  ba ş l ı c a  ge l enekse l  
uygulamalardır (8). Manisa'daki çalışmada 
nazara karşı uygulamalar (% 75,8'i), tuzlama (% 
74,2'si), kırkını çıkarma (% 73,7'si) (7); Kars 
ilindeki çalışmada kırkını çıkarma (% 97,8'i) ve 
nazara karşı koruma (% 93,0'i) (9); Mersindeki 
çalışmada albasmasına karşı önlem (% 100), 
tuzlama (%86,5), kundaklama (% 51,9) ve 
kırklama(% 50) (10); Erzurum ilindeki çalışmada 
bebeği kundaklama (% 71,2'si), göbeği 
düşmeden banyo yaptırma (%63,1'i) ve sarılığa 
karşı girişim vb. (% 48,6'sı) geleneksel 
uygulamalar yaygındır (11). Bunun yanında 
Karaman ilindeki çalışmada kadınların bebekleri 
kırklama(% 65'i), tuzlama (% 25,7'si) ve 

 TARTIŞMA
Araştırmada annelerin doğum sonrası  
bebeklerinin bakımına yönelik kundaklama 
(%85,2'sı), tuzlama (% 81,9'u), kırkını çıkarma 
(% 75,2'si) ve sarılığa karşı sarı tülbent vb 
bağlama (% 60,5'i) geleneksel uygulamalarını 
çok yaygın kullandığı ortaya çıkmıştır. 
Kundaklama ve tuzlama bebek için riskli 
olabilecek uygulamalardandır. Çalışmada yaş 
gurubu ve eğitim durumu ile geleneksel 
uygulama sıklığı arasında istatistiksel anlamlı 
fark varken(p<0.05); aile tipi ile geleneksel 
uygulama arasında anlamlı fark görülmemiştir. 
Eğitim düzeyi ilkokul ve altında olanlar ile 35 yaş 
üstündeki kadınlar daha fazla gelenek uygulama 
yapmaktadır. Bir çalışmada yaş grubu ile 
geleneksel uygulama tercihi arasında istatistiksel 
anlamlı fark bulunmuş, fakat eğitim durumu ve 
aile tipi ile geleneksel uygulama tercihi arasında 
anlamlı fark bulunmamıştır (7).
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 N(210) % 

Krem sürmek 144 68,6 

Altını yıkamak 137 65,2 

Pudra sürmek 120 57,1 

Zeytinyağı sürmek 90 42,9 

Höllüğe yatmak 2 1,0 

 

Tablo 6. Bebeğin Pişik Olduğu Zaman Yapılan Geleneksel Uygulamalar (Bitlis, 2016)

Tablo.6'da anneler bebekleri pişik olduğu zaman yaptıkları geleneksel uygulamalar görülmektedir. Bebek pişik 
olduğunda % 68,6'sı krem sürmüş ve % 65,2 si altını yıkamış ve % 57,1'i pudra sürmüştür.

 Evet Hayır 
Geleneksel Uygulama N % N % 

Bebeği Kundaklamak 179 85,2 31 14,8 
Bebeği Tuzlamak 172 81,9 38 18,1 
Bebeğin Kırkını Çıkarmak 158 75,2 52 24,8 
Sarılık Olmaması İçin(Sarı tülbent vb. uygulamalar) 127 60,5 83 39,5 
Yanına Metal Eşya Bırakmak 100 47,6 110 52,4 
Muska Nazarlık vb.  79 37,6 131 62,4 
Bebeğin Güzel Olması İçin(Gamze sıkma, burun 
sıkma vb. uygulamalar)  

67 31,9 143 68,1 

Altına Höllük Katmak 31 14,8 179 85,2 

İlk Emzirme İçin Üç Ezan Beklemek 22 10,5 188 89,5 
İlk Besin Olarak Şekerli Su Vermek 13 6,2 197 93,8 

 

Tablo 7. Doğum Sonrası Bebeğin Bakımına Yönelik Başlıca Geleneksel Uygulamalar (Bitlis, 2016)

Tablo 7'de annelerin doğum sonrası bebek bakımına yönelik geleneksel uygulamalarına bakıldığında; kundaklama 
(%85,2'sı), tuzlama (% 81,9'u), kırkını çıkarma (% 75,2'si) ve sarılığa karşı geleneksel uygulamaları (% 60,5'i) 
çok sık yaptığı görülmektedir.
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işlemlerinde göbeğin ıslatılmaması gerekir. 
Bakteri oluşumuna karşı göbek kordonunun 
kuruması beklenir ve ayrılana kadar herhangi bir 
şeyle silinmemesi gerekir (14).

Geleneksel bakım uygulaması yapan annelerin 
çoğunluğu % 68,6'sı bebekleri pişik olduğu 
zaman krem sürmekte, % 57,1'i pudra ve % 42,9'u 
zeytinyağı sürmektedir. Pişik durumunda pudra 
yaygın kullanılmakta olduğu görülmektedir. 
Pudra kullanımında dikkatli olunmazsa pudra 
tozları bebeğin solunum yollarına kaçarak zarar 
verebilir. Ayrıca zeytinyağı uygulaması da 
yaygın kullanılmaktadır. Bebek bakımında 
geleneksel bebek yağıyla masajının yararlı 
olduğuna dair çalışma mevcuttur (15). 

Sonuç olarak, araştırma kapsamındaki annelerin 
doğum sonrası geleneksel uygulamalarının 
yaygın olduğu görülmektedir. Kundaklama, 
tuzlama ve standart olmayan göbek bakımı 
tercihi fazladır. Bu uygulamalar bebeğin 
sağlığına olumsuz yansıyabilmektedir. Annelerin 
ileri yaşta olma, eğitim düzeyi düşüklüğü, çocuk 
bakımları hakkında bilgileri yakınlarından 
öğrenmesi çocuklara yönelik geleneksel 
uygulamayı artırdığı saptanmıştır. Bebek sağlığı 
için yararlı uygulamalar desteklenmeli, zararlı 
olabilecek uygulamalar yerine, çağdaş olanlar 
benimsetilmelidir.

TEŞEKKÜR
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emeği geçen Bahar Ceylan'a ve Ayşe Toprak'a 
teşekkür ederiz.
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kundaklama (% 20,1'i) geleneksel faaliyetleri 
daha az yaptığı ortaya çıkmıştır (12). Ülkemizin 
farklı coğrafyalarındaki çalışmalara bakıldığında 
tuzlama, kundaklama, kırkını çıkarma ve nazar 
uygulamalarının fazla olduğu görülmektedir. Bu 
uygulamalardan kundaklama ve tuzlama bebek 
sağlığı için tehlikeli olabilmektedir. Nazar 
uygulaması zararsız olan uygulamalardandır. 

Sağlık profesyonellerinden emzirme tekniğini 
öğrenen anneler, aileden öğrenenlere göre daha 
az geleneksel uygulama yapmaktadır.  
İstatistiksel olarak da ilk emzirme yeri ve ilk 
emzirme tekniğinin öğrenildiği kişi ile 
geleneksel uygulama sıklığı arasında anlamlı 
fark ortaya çıkmıştır (p<0.05). Anne sütünün 
bebeğe pek çok yararı bulunmakta ve hastalıkları 
önlemektedir. Bebek doğduktan sonra 30-60dk 
içinde emzirilmeye başlanmalı ve ilk 6 ay sadece 
anne sütü verilmelidir (13). Bitlis ilinde yapılan 
bu çalışmada annelerin 10,5'i ilk emzirme için üç 
ezan beklediğini ve % 6,2'si ilk besin olarak 
şekerli su vermiştir.

Annelerin büyük çoğunluğu (% 71,6'sı) 
pamukçuk durumunda sodayı bebeğin ağzına 
sürmektedir. Bir kısmı da % 12,3'ü anne sütü ve 
şekeri karıştırmakta, % 11,1'i kuru bezle 
silmekte, % 8,6'sı şeker sürmektedir. Ayrıca azda 
olsa nişasta, kadın saçı ve karadut reçeli bebeğin 
ağzına sürülmektedir. Pamukçuk bir tür mantar 
enfeksiyonu olduğundan, tedavi ve bakımda 
anne ile bebek bir arada değerlendirilmesi 
gereki r.  Nemli  ve  b i l imsel  o lmayan 
u y g u l a m a l a r ı n  y a p ı l m a s ı  m a n t a r  
enfeksiyonlarının yayılmasını hızlandırabilir 
(14).

Annelerin bazıları bebeklerinin göbeği çabuk 
düşsün diye bir takım geleneksel uygulamalar 
yapmaktadır. Bu uygulamalar % 31,9'u banyo 
yaptırmak, % 30,0'ı bol emzirmekte, % 25,7'si 
pudra sürmek, % 25,2'si kahve sürmek, % 19,5'i 
zeytinyağı sürmek ve % 16,6'sı göbeğe toprak 
koymak şeklindedir. Normal koşullarda bebeğin 
göbek bağı 7-14 gün süresinde ayrılmaktadır. 
Hastane ortamında olmayan yöntemlerle bebeğin 
göbeğine yapılan girişimler tetanoz gibi 
enfeksiyonları tetikleyebilmektedir. Bunun 
yanında göbek bakımı için talk pudrası 
enfeksiyon r iski  açıs ından kesinl ikle  
önerilmemektedir. Bu sürede yapılacak banyo 
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GİRİŞ
  
Duygusal zeka, kendini ve başkalarının 
duygularını tanıma, kendini motive etme ve 
ilişkilerdeki duyguları iyi yönetebilme yetisidir. 
Duygusal zeka, farkındalık, duyguları yönetme, 
motivasyon, empati ve sosyal beceriler gibi pek 
çok yapıdan oluşmaktadır. Duygu öz bilinci, 
duygu yönetim becerisi gelişmiş, duygularını 
verimli kullanabilen, empati yeteneği olan 
sağlıklı ilişkiler kurup yönetebilen bireylerin 
duygusal zekaları yüksektir. Duygusal zekası 
yüksek bireylerin iletişim, iş ve arkadaşlık 

ilişkileri iyi, kendileri ile barışık ve kolay 
memnun olan bireylerdir (1,2). 

Bütün meslek gruplarında olduğu gibi hemşirelik 
mesleğinde de duygusal zeka önemli bir konudur. 
Hemşirelik mesleğinde insanı tanımak pek çok 
nedenden dolayı önemlidir. Hemşirelik insan 
faktörünün ön planda olduğu, iletişim ve iyi 
ilişkiler temelinde yapılan bir meslektir  (2,3). 
Hasta hemşire ilişkisinde hemşirelerin kendi 
duygularının farkına varabilmesi, duygularını 
kontrol altında tutabilmesi, karşısındaki bireyi 
anlayabilmesi ve etkili iletişim becerisi 
geliştirebilmesi profesyonel hemşirelikte 
oldukça önemlidir. Bu nedenle hemşirelerin 
duygusal zeka seviyelerini yükseltmeleri 
gerekmektedir (1-3).

1.Bilim Uzmanı Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi
2.Doç.Dr. Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ruh 
Sağ.ve Hast. Hemş.Anabilim Dalı
E-posta Adresi: mualley69@gmail.com

Bu çalışma psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka 
düzeyleri ile stresle baş etme tarzları arasındaki ilişkinin 
belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 
Araştırmanın evrenini, Çukurova Bölgesi'nde (Adana, Mersin, 
Hatay) illerindeki Devlet Hastane'lerinin psikiyatri kliniğinde 
çalışan 218 hemşire oluşturmaktadır. Örneklem seçimine 
gidilmemiş, evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. 
Gönüllülük ilkesi gereği araştırmaya katılmayı kabul eden 172 
hemşire ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri 
“Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği“ ve “Rosenbaum 
Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin 
değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, ortanca, Mann Whitney U 
ve Kruskall Wallis testleri kullanıldı. 
Hemşirelerin tüm yaş gruplarında, her iki cinsiyette duygusal 
zekaları normal düzeydedir. Yüksek lisans mezunu hemşirelerin 
empati ve sosyal beceriler alt ölçek boyutunda duygusal zekaları 
yüksek düzeydedir. Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin 
duygusal zekaları ile öğrenilmiş güçlülük ölçeği arasında pozitif 
yönde ilişki olduğu belirlenmiştir.
Hemşirelerin duygusal zekalarının geliştirilmesi ve stresle baş 
etmeleri için duygusal zeka konularında eğitimler verilmeli ve 
Türkiye genelinde psikiyatri kliniğinde çalışan tüm hemşirelerle bu 
çalışmanın yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal zeka, psikiyatri hemşireliği, stres. Keywords: Emotional Intelligence, Psychiatry Nursing, Stress.

This study which is descriptive in nature aims to identify the 
relationship between intelligence levels and the coping strategies 
with stress of nurses who work in psychiatry clinics.
Target population of the study was 218 nurses who worked in the 
psychiatry clinics of the state hospitals registered in Public 
Hospitals in Çukurova Region (Adana, Mersin, Hatay). No 
sampling was used; the study was conducted with 172 nurses who 
volunteered to participate in the study. The data were collected 
through three forms: Emotional Intelligence Evaluation Scale and 
Rosenbaum's Learned Resourcefulness Scale. The data were 
analyzed using mean, standard deviation, frequency and percentage 
distribution as well as Kruskal-Wallis and Whitney-U tests.
Emotional intelligence of the nurses were found be at normal levels 
in both genders and in all age groups. Emotional intelligence levels 
of the nurses with master's degree were found to be high in the 
empathy and social skills sub-dimensions. There was a positive 
relationship between the emotional intelligence levels of the nurses 
working in psychiatry clinics and the Learned Resourcefulness 
Scale.
Trainings should be given in the areas of emotional intelligence to 
develop emotional intelligence of nurses,  cope with stress and it is 
also recommended that all the nurses working in psychiatry clinics 
throughout Turkey should be given such training. 
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eğilimlidir, ancak stres durumunda davranışlar ve 
zihinsel baskıdan kaçınmaları olası değildir (8). 
Psikiyatri hemşirelerinin üzerinde işyeri 
kaynaklı çok ciddi stres vardır. Psikiyatri 
hemşirelerinin hastalarla uzun ve yoğun 
çalışmaları nedeniyle bireysel stresleri ortaya 
çıkmaktadır. Diğer profesyonel gruplarla 
kıyaslama yapıldığında, psikiyatri hemşireleri 
(hastanede ya da toplum sağlığı hizmetlerinde 
çalışanlar) en yüksek stres kaynağına sahip 
profesyonel grup olarak tanımlanmaktadır  (9).

Stresle başa çıkmak için en etkili yöntem 
problemi çeşitli seviyelerde ele almaktır. Bunun 
en iyi yolu gelişmiş bir duygusal zekadır (10). 
Ülkemizin gelişmiş bir psikiyatri hemşireliği 
bakımına gereksinimi vardır. Psikiyatri 
hemşirelerinin toplum ruh sağlığını korunma ve 
geliştirmede önemli sorumlulukları vardır, bu 
sorumluluklarını ancak yüksek bir duygusal zeka 
düzeyi ile yerine getirebilir  (6).

Bu araştırma, psikiyatri kliniklerinde çalışan 
hemşirelerin duygusal zekâları ile stresle baş 
etme tarzları arasında ilişkinin değerlendirilmesi 
amacıyla yapılmıştır.

Araştırma Soruları:
1. Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin 
duygusal zeka düzeyleri nedir?
2. Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin 
stresle baş etme tarzları nasıldır? 
3. Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin 
duygusal zekaları ile stresle baş etme tarzları 
arasında ilişki var mıdır?

YÖNTEM
Bu araştırma tanımlayıcı bir araştırmadır.
Araştırmanın Evreni:
Araştırmanın evrenini, Çukurova bölgesi içinde 
yer alan Adana, Mersin, Hatay illerindeki Kamu 
Hastaneler Birliği'ne bağlı devlet hastaneleri (Dr. 
Ekrem Tok Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesi, Mersin Devlet Hastanesi ve Hatay 
Devlet Hastanesi)'nde psikiyatri alanında 
(ayaktan, toplum ruh sağlığı merkezi ve klinik) 
çalışan hemşireler oluşturmaktadır.
Araştırmanın Örneklemi:
Araştırmada örneklem seçim yöntemine 
gidilmeyip evrenin tamamına ulaşılması 
hedeflenmiştir. Çukurova Bölgesi içinde yer alan 
Adana, Mersin, Hatay illerindeki Kamu 

Ruh sağlığı hizmetleri sağlık hizmetlerinin 
yaşamsal bir parçasını oluşturmaktadır. Ruh 
sağlığı hizmetleri içinde psikiyatri hemşireliği 
oldukça önemlidir (3). Psikiyatri hemşireliğinin 
temel amacı; hastaya empatik tutum sergileyerek 
hastanın öz güvenini geliştirmek, sorumluluk 
hissini arttırmak, psikiyatrik problemlerine ve 
içsel var oluş sıkıntılarına karşı hastayı 
güçlendirmektir (3,4). Duygusal zekâ, sağlık 
bakımı içinde daha insancıl, daha merhametli ve 
iyileştirici ortam yaratarak esnekliğe zemin 
hazırlayan ve bakımın kalitesini artıran önemli 
kişisel ve kişiler arası yetenekleri birleştirerek 
psikiyatri hemşiresine yol gösterir (5).

Duygusal zekası gelişmiş psikiyatri hemşireleri 
hayattan ve yaptığı işten zevk alan, yaşına uygun 
sosyal aktivitelere katılabilen, sosyal ilişki ve 
sosyal yeterlilik konusunda gelişmiş, yakın 
arkadaş ilişkileri kurabilen, duygusal sorunları 
ile baş edebilen, psikolojik dayanıklılığı olan 
bireylerdir. Psikiyatri hemşiresi bireylerin 
kendilerini fark etmesini sağlayarak zayıf ve 
güçlü yanlarını fark etmesine yardım edebilir. 
Bireyin zayıf yanlarını güçlendirerek, güçlü 
yanlarını daha etkin şekilde kullanılmasını 
sağlayarak bireye destek olabilir (6). Duygusal 
zeka psikiyatri hemşireliğinin iç sorgulama 
yapma becerisini kullanarak kendilerine ve 
hastalarına özen göstermelerine izin verir (4,5).

Psikiyatri hemşireleri hastaların depresyon, 
anksiyete, delüzyon, agresyon, intihar, kendine 
zarar verme ve güvensizlik gibi özel sorun ve 
davranışları ile, ayrıca öfke, acınma, korku, 
huzursuzluk ve sabırsızlık gibi duygularıyla da 
çok sık karşılaşmaktadır. Tüm bunlar psikiyatri 
hemşirelerinin duygusal patlamalar, stres ve 
duygusal gerilim yaşamalarına neden olabilir  
(4,5).  Psikiyatri hemşirelerinin duygusal zeka ve 
diğer becerileriyle birlikte, strese karşı 
savaşmada ilk adım olarak, duygusal 
reaksiyonların nedenlerinin ve streslerinin 
farkında olmalarına gereksinim vardır (7).

Duygusal zeka, stres etkisini kontrol edebilen bir 
diğer mekanizmadır. Bazı bireyler stresin negatif 
etkilerine eğilimli iken, bazı bireylerde uygun 
başa çıkma stratejilerini kullanarak stres 
etkilerini daha iyi yönetebilmektedir. Duygusal 
zekası yüksek olan bireyler duygularına 
konsantre olmaya ve onları yatıştırmaya daha 

Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Stresle Baş Etme Tarzları Arasındaki İlişki

39



tersine çevrilen ifade bulunmamaktadır. 
Ölçekten alınan yüksek puan duygusal zekâ 
düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu 
araştırmanın verilerinin analizi sürecinde ölçek, 
orijinaline uygun biçimde puanlanmıştır. Bu 
araştırmada Duygusal Zekâ Değerlendirme 
Ölçeği'nin Cronbach Alpha değeri 0,97 olarak 
bulunmuştur.

Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği
Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeğin 
ülkemizdeki geçerlilik ve güvenirlik çalışması 
Siva ve Dağ tarafından yapılmış olup, Cronbach 
Alfa sayısı .78 olarak bulunmuştur (13). 
Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği 
(RÖGÖ) 36 maddeden oluşan likert tipi ölçektir. 
Maddeler  iç in  ver i len  yanı t lar ;  “hiç  
tanımlamıyor” (1 puan), “biraz tanımlıyor” (2 
puan), “oldukça iyi tanımlıyor” (3 puan), “iyi 
tanımlıyor” (4 puan), “çok iyi tanımlıyor” (5 
p u a n )  a l m a k t a d ı r .  A n c a k  4 ,  
6,8,9,14,16,18,19,21,29,35 nolu sorular ters 
puanlanmaktadır. Bu maddeler için puanlama; 
“hiç tanımlamıyor” (5 puan), “biraz tanımlıyor” 
(1 puan), “oldukça iyi tanımlıyor” (3 puan), “iyi 
tanımlıyor” (2 puan), “çok iyi tanımlıyor” (1 
puan) olarak yapılmaktadır.  Ölçekten 
alınabilecek toplam puan 36 ile 180 arasında 
değişmektedir. Ölçeğin değerlendirilmesinde 
yükselen puanlar kendini denetleme becerisinin 
yüksekliğine diğer bir deyişle ölçekte temsil 
edilen stresle başa çıkma stratejilerinin sıklıkla 
uygulandığına işaret etmektedir (13). Bu 
araştırmada Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük 
Ölçeği'nin Cronbach Alpha değeri 0,83 olarak 
bulunmuştur.

Araştırmanın Etik Boyutu
Araştırmaya başlanmadan önce Mersin 
Üniversitesi Araştırma Uygulama Merkezi 
Klinik Uygulamalar Etik Kurulu'ndan 
(20.12.2012 tarih ve 2012/407 sayılı) etik kurul 
izni ve hastanelerden kurum izni alınmıştır. 
Hemşirelere araştırmanın amacı açıklanmıştır. 
Hemşirelerin sözlü ve yazılı onamları alındıktan 
sonra veriler toplanmıştır.

Verilerin Değerlendirmesi
Elde edilen veriler Med Calc. paket programında 
değer l end i r i lmiş t i r.  Ça l ı şma  ve r i l e r i  
değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel 
metotların (Ortalama, Standart Sapma, Frekans 

Hastaneler Birliği'ne bağlı Devlet Hastane'lerinin 
psikiyatri kliniklerinde çalışan ve araştırmaya 
dahil edilme kriterlerine uyan 172 hemşire 
araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.

Araştırmaya dahil edilme kriterleri;
• Psikiyatri kliniğinde hemşire olarak çalışan,
• İlgili tarihlerde izinli, raporlu ya da başka bir 
kurumda geçici görevde olmayan,
• Araştırmaya katılmaya gönüllü olan hemşireler 
araştırmaya dahil edilmiştir

Veri Toplama Araçları
Bu araştırmanın verileri psikiyatri kliniğinde 
çalışan hemşirelerin sosyo-demografik ve 
mesleki özelliklerini içeren Bilgi Formu, 
Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği ve 
Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği 
kullanılarak toplanmıştır.
Sosyo-Demoğrafik ve Mesleki Özelliklerini 
İçeren Bilgi Formu
Bilgi formu ilgili literatür temel alınarak 
araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Bilgi 
formu sosyo-demografik özellikleri (9 soru) ve 
hemşirelerin mesleki özellikleri (17 soru) olmak 
üzere toplam 26 sorudan oluşmaktadır  
(1,2,6,11).

Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği 
(Emotional Intelligence Evaluation Scale)
Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği duygusal 
zekâ düzeyini değerlendirmek amacı ile Nick 
Hall tarafından 1999 yılında geliştirilmiş ve Türk 
toplumuna uyarlanması Ergin tarafından 
gerçekleştirilmiş olup, Cronbach Alfa sayısı .84 
olarak bulunmuştur (12). 

Duygusal zeka ölçeği duygusal zekayı ölçmek 
için tasarlanmış olup, duygusal zekanın beş alt 
boyutunu içermektedir. Bunlar; “Duyguların 
F a r k ı n d a  O l m a ”  ( 1 – 2 – 4 – 1 7 – 1 9 – 2 5 ) ,  
“Duygularını Yönetme" (3-7-8-10-18-30), 
"Kendini Motive Etme” (5-6-13-14-16-22), 
“Empati" (9-11-20-21-23-28) ve "Sosyal 
Beceriler" (12-15-24-26-27-29) olmak üzere beş 
alt boyut içermektedir  (12,13). Likert tipinde 
hazırlanan ölçekte madde puanlaması "tamamen 
k a t ı l m ı y o r u m "  ( 1  p u a n ) ,  " k ı s m e n  
katılmıyorum"(2 puan), "çok az katılmıyorum"(3 
puan), "çok az katılıyorum"(4 puan), "kısmen 
katılıyorum"(5 puan), "tamamen katılıyorum” (6 
puan) şeklinde yapılmaktadır. Değerlendirmede 
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Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin 
duygusal zekâ düzeyleri cinsiyet açısından 
değerlendirildiğinde; her iki cinsiyetin duygusal 
zekâ düzeylerinin normal düzeyde olduğu,  
duygusal zekâ değerlendirme ölçeğinin toplam 
ölçek boyutları ile kadın ve erkek arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı 
saptanmıştır (p=0,129). Duygusal zekâ 
değerlendirme ölçeğinin alt boyutu olan duyguları 
yönetme ve sosyal beceriler ölçeği puanı ile kadın 
ve erkek arasında fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (p=0,038), (p=0,042). Erkeklerin 
ölçek puanlarının medyan değeri kadınlardan 
anlamlı derecede daha fazladır.

Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin 
duygusal zeka düzeyleri eğitim durumu açısından 
değerlendirildiğinde; psikiyatri kliniğinde çalışan 
hemşirelerin Sağlık Meslek Lisesi, ön lisans, lisans 
ve yüksek lisans mezunu psikiyatri kliniğinde 
çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeylerinin 
normal düzeyde olduğu, sadece yüksek lisans 
mezunu olan hemşirelerin empati ve sosyal 
beceriler alt ölçek puanının diğer eğitim 
durumlarına göre duygusal zeka düzeylerinin 
yüksek olduğu ve duygusal zeka değerlendirme alt 
ölçek boyutları ile eğitim durumu arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı 
belirlenmiştir (p=0.577) (Tablo 2).

Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin evli, 
çocuk sahibi olma, gelir gider durumu ve aile 
t i p ine  gö re  duygusa l  zeka  düzey le r i  
incelendiğinde; hemşirelerin duygusal zekalarının 
normal düzeyde olduğu ve istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark olmadığı 
belirlenmiştir (p=0.207)-
, ( p = 0 . 3 7 9 ) ,  ( p = 0 . 1 0 5 ) ,  
(p=0.226).

Geliri giderden az olan 
psikiyatri kliniğinde çalışan 
hemşirelerin kendini motive 
etme ve empati alt ölçek 
boyutunda duygusal zeka 
düzeylerinin düşük, çekirdek 
aile tipine sahip olan psikiyatri 
kliniğinde çalışan hemşirelerin 
duygusal zekalarının normal, 
geniş  a i le  t ip ine  sahip  
hemşirelerin ise duygusal zeka 
top lam ölçek  puanı  ve  
duyguların farkında olma ve 
empati alt ölçek puanının 

ve Yüzde Dağılımları) yanı sıra niceliksel verilerin 
karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis Testi, 
Whitney-U Testi kullanılmıştır. Farklılığın hangi 
gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için post 
hoc testlerinden Dunn testinden yararlanılmıştır. 
İki sürekli değişken arasındaki ilişkinin 
hesaplanmasında spearman korelasyon 
katsayısından yararlanılmıştır. Sonuçlar %95'lik 
güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde 
değerlendirilmiştir.

BULGULAR
 Çalışma kapsamına alınan psikiyatri kliniklerinde 
çalışan hemşirelerin %37.2'sinin 30-39 yaş 
grubunda, yaş ortalamalarının ise 30.3 olduğu 
saptanmıştır. Hemşirelerin %75.6'sının kadın, 
%44.2'si lisans mezunu ve %74.4'ünün evli olduğu 
belirlenmiştir.

Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin 
duygusal zekalarının normal düzeyde olduğu 
belirlenmiştir.  Hemşirelerin Rosenbaum 
Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği ortalaması 
121.43±16.90'dır. Buna göre ölçekten alınan puan 
hemşirelerin kendini denetleme becerisinin orta ve 
daha üst düzeyde olduğunu göstermektedir. Yani 
puanların yüksek olması psikiyatri kliniğinde 
çalışan hemşirelerin başa çıkma stratejilerini 
sıklıkla uyguladığına işaret etmektedir (Tablo 1).

Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin yaş 
grupları ile duygusal zekâlarının normal düzeyde 
olduğu belirlenmiş olup, duygusal zekâ ve yaş 
grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
fark olmadığı saptanmıştır (p=0,265)  (Tablo 2).

Ölçekler                                                     Min                 Max                              Medyan
Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği                              
Duyguların Farkında Olma                        6                      36                         29.0 
Duygularını Yönetme 6                      36                         28.0 
Kendini Motive Etme 6                      36                         30.0 
Empati 7                      36                         30.0 
Sosyal Beceriler 7                      36                         27.0 
Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği 
Toplam Puan 
 

34                    175                         142.0 

Ölçekler                                                    Min                 Max                                           X±SD 
   

Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği 83                    163 121.43 ±16.90 

 

                        
                        
                        
                        
                        
                        

 

Tablo 1. Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği ile Rosenbaum Öğrenilmiş 
Güçlülük Ölçeği
Alt Ölçek Puan Ortalamalarının Dağılımı (n=172)  (Çukurova,2012)
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Değişkenler (n) 

Duyguların 
Farkında Olma 
Medyan 
[Min.-Max.] 

Duygularını 
Yönetme 
Medyan 
[Min.-Max.] 

Kendini 
Motive Etme 
Medyan 
[Min.-Max.] 

Empati 
Medyan 
[Min.-Max.] 

Sosyal 
Beceriler 
Medyan 
[Min.-Max.] 

Toplam Puan  
Medyan 
[Min.-Max.] 

Yaş Grubu  
29 yaş ve altı 

 
43 

 
28.0 
[10.0-36.0] 

 
27.0 
[11.0-34.0] 

 
29.0 
[11.0-36.0] 

 
29.0 
[11.0-36.0] 

 
25.0 
[13.0-36.0] 

 
136.0 
[58.0-169.0] 

30-39 yaş  
64 

29.5 
[8.0-36.0] 

28.5 
[7.0-36.0] 

30.0 
[7.0-36.0] 

29.0 
[8.0-36.0] 

25.0 
[7.0-36.0] 

147.0 
[41.0-175.0] 

40-49 yaş 43 29.0 
[6.0-36.0] 

27.0 
[6.0-33.0] 

31.0 
[6.0-36.0] 

30.0 
[7.0-36.0] 

27.0 
[7.0-36.0] 

142.0 
[34.0-168.0] 

50-59 yaş 
  
p 

22 28.0 
[8.0-35.0]  
p=0.803 

28.0 
[8.0-35.0]  
p=0.306 

30.0 
[9.0-35.0]  
p= 0.701 

28.0 
[7.0-34.0]  
p=0.408 

25.0 
[ 7.0-36.0]  
p=0.101 

144.0 
[43.0-167.0]  
p=0.265 

Cinsiyet 
Kadın 

 
130 

 
29.0 
[6.0-36.0] 

 
27.0 
[6.0-35.0] 

 
29.5 
[6.0-36.0] 

 
29.0 
[7.0-36.0] 

 
26.0 
[7.0-36.0] 

 
141.5 
[34.0-173.0] 

Erkek 
  
p 

42 28.5 
[9.0-36.0]  
p=0.442 

29.0 
[7.0-36.0]  
p=0.038 

30.0 
[8.0-36.0]  
p= 0.390 

30.0 
[7.0-35.0]  
p=0.554 

29.0 
[7.0-36.0]  
p=0.042 

147.0 
[43.0-175.0  
p=0.129 

Medeni Durum 
Evli 

 
128 

 
30.0 
[8.0-36.0] 

 
28.0 
[7.0-36.0] 

 
30.0 
[7.0-36.0] 

 
30.0 
[7.0-36.0] 

 
27.0 
[7.0-36.0] 

 
144.0 
[41.0-175.0] 

Bekar 40 28.0 
[6.0-36.0] 

27.0 
[6.0-34.0] 

29.0 
[6.0-36.0] 

28.5 
[7.0-36.0] 

27.0 
[8.0-36.0] 

139.5 
[34.0-169.0] 

Boşanmış 
  
p 

4 21.5 
[11.0-31.0]  
p=0.244 

24.0 
[9.0-33.0]  
p=0.276 

26.5 
[8.0-29.0]  
p= 0.240 

24.5 
[8.0-33.0]  
p=0.343 

25.0 
[7.0-33.0]  
p=0.726 

122.5 
[43.0-157.0]  
p=0.207 

Eğitim Durumu 
SML 

 
31 

 
27.0 
[8.0-36.0] 

 
27.0 
[9.0-34.0] 

 
29.0 
[8.0-36.0] 

 
28.0 
[7.0-36.0] 

 
27.0 
[7.0-36.0] 

 
141.0 
[44.0-169.0] 

Ön Lisans 61 30.0 
[8.0-36.0] 

28.0 
[8.0-35.0] 

31.0 
[7.0-36.0] 

30.0 
[8.0-36.0] 

27.0 
[7.0-33.0] 

146.0 
[41.0-173.0] 

Lisans 76 28.5 
[6.0-36.0] 

28.0 
[4.0-36.0] 

30.0 
[6.0-36.0] 

29.0 
[7.0-36.0] 

25.5 
[7.0-36.0] 

140.5 
[34.0-173.0] 

Y. Lisans  
  
p

 

4 28.5 
[24.0-36.0]

  
p=0.448

 

28.5 
[22.0-35.0]

  
p=0.403

 

28.5 
[25.0-36.0]

  
p= 0.732

 

32.5 
[26.0-34.0]

  
p=0.139

 

32.0 
[26.0-34.0]

  
p=0.160

 

149.5 
[124.0-175.0]

  
p=0,577

 
Çocuk Sahibi

 
Olma Durumu

 
Çocuğu Olan

 

 
122

 
 
29.0

 
[6.0-36.0]

 

 
27.0

 
[6.0-36.0]

 

 
30.0

 
[6.0-36.0]

 

 
30.0

 
[7.0-36.0]

 

 
27.0

 
[7.0-36.0]

 

 
144.5

 
[34.0-173.0]

 
Çocuğu Olmayan

 
 
p

 

48
 

29.5
 

[8.0-36.0]
 

p=0.834
 

27.5
 

[9.0-35.0]
 

p=0.959
 

29.0
 

[8.0-36.0]
 

p= 0.698
 

29.0
 

[7.0-36.0]
 

p=0.735
 

25.5
 

[7.0-35.0]
 

p=0.375
 

137.5
 

[43.0-175.0]
 

p=0.379
 

Aile tipi
 Çekirdek Aile

 
 
162

 
 
29.0

 
[6.0-36.0]

 

 
28.0

 
[6.0-36.0]

 

 
30.0

 
[6.0-36.0]

 

 
30.0

 
[7.0-36.0]

 

 
27.0

 
[7.0-36.0]

 

 
142.5

 
[34.0-175.0]

 
Geniş Aile

 
  p

 

10
 

24.5
 [9.0-33.0]

  p=0.151
 

26.5
 [9.0-33.0]

  p=0.516
 

29.5
 [8.0-33.0]

  p= 0.677
 

24.0
 [8.0-31.0]

  p=0.078
 

26.5
 [7.0-31.0]

  p=0.342
 

129.5
 [43.0-156.0]

  p=0.226
 

Gelir Gider Durumu
 Gelir Gider Denk

 
 101

 
 29.0

 [6.0-36.0]
 

 27.0
 [6.0-36.0]

 

 29.0
 [6.0-36.0]

 

 29.0
 [7.0-36.0]

 

 26.0
 [7.0-36.0]

 

 139.0
 [34.0-173.0]

 Gelir Giderden Az
 

 

48
 

30.0
 [8.0-36.0]

 

28.5
 [9.0-34.0]

 

20.5
 [8.0-36.0]

 

24.0
 [8.0-31.0]

 

30.0
 [7.0-36.0]

 

146.5
 [43.0-167.0]

 Gelir Giderden Fazla
 

 
 p 

23
 

 

30.0
 [10.0-36.0]

 
 p=0.408

 

28.0
 [11.0-35.0]

 
 p=0.091

 

30.0
 [11.0-36.0]

 
 p=0.260

 

30.0
 [15.0-35.0]

 
 p=0.305

 

29.0
 [12.0-34.0]

 
 p=0.168

 

147.0
 [64.0-175.0]

 
 p=0.105

 

 

Tablo 2. Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Duygusal Zeka 
Değerlendirme Ölçeği Puan Ortalamaları (Çukurova,2012)
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Değişkenler

 

(n)

 Duyguların 

Farkında 

Olma

 

Medyan

 

[Min. -Max.]

 

Duygularını 

Yönetme

 

Medyan

 

[Min. -

Max.]

 

Kendini 

Motive Etme

 

Medyan

 

[Min. -Max.]

 

Empati

 

Medyan

 

[Min. -

Max.]

 

Sosyal 

Beceriler

 

Medyan

 

[Min. -Max.]

 

Toplam 

Puan

 

Medyan

 

[Min. -Max.]

 

Meslekte

 

Çalışma 
süresi

 

1 yıl ve altı

 

 

 

 

6

 

 

 

 

26.5

 

[11.0 -36.0 ]

 

 

 

 

30.5

 

[8.0 -34.0]

 

 

 

 

31.5

 

[11.0 -36.0]

 

 

 

 

29.6

 

[11.0 -34.0]

 

 

 

 

26.0

 

[7.0 -32.0]

 

 

 

 

140.5

 

[48.0 -169.0]

 

2 -5 yıl

 

35

 

29.0

 

[11.0 -35.0]

 27.1

 

[9.0 -33.0]

 28.5

 

[8.0 -36.0]

 28.5

 

[8.0 -36.0]

 25.5

 

[7.0 -36.0]

 138.0

 

[43.0 -163.0]

 

6-10 yıl

 

20

 

30.5

 

[9.0 -36.0]

 23.5

 

[8.0 -36.0]

 29.0

 

[9.0 -36.0]

 29.0

 

[9.0 -36.0]

 29.0

 

[8.0 -35.0]

 141.0

 

[44.0 -175.0]

 

11 yıl ve 
üzeri

  
 
p

 

111

 

29.1

 

[6.0 -36.0]

  

p=0.922
 

27.6

 

[6.0 -35.0]

  

p=0.506
 

30.1

 

[6.0 -36.0]

  

p= 0.665
 

30.0

 

[7.0 -36.0]

  

p=0.775
 

26.6

 

[7.0 -36.0]

  

p=0.402
 

144.6

 

[34.0 -173.0]

  

p=0.615
 

Psikiyatride 
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[10.0 -34.0]
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27.0
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[53.0 -169.0]
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6-10 yıl 
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28.0
 

[8.0 -36.0]
 

30.0
 

[6.0 -36.0]  

30.0  

[8.0 -36.0]  

 

p=0.398  

27.0
 

[7.0 -35.0]
 

29.0
 

[6.0 -36.0]  

28.0  

[8.0 -36.0]  

 

p=0.014  
 
  

29.0
 

[7.0 -36.0]
 

31.0
 

[6.0 -36.0]  

29.0  

[7.0 -36.0]  

 

p=0.025  
 

29.0
 

[7.0 -36.0]
 

31.0
 

[7.0 -36.0]  

30.0  

[8.0 -36.0]  

 

p=0.0 31  
 
 

25.0
 

[7.0 -36.0]
 

30.0
 

[9.0 -36.0]  

27.7  

[7.0 -360]  

 

p=0.003  
 

136.0
 

[43.0 -175.0]
 

149.0
 

[34.0 -173.0]  

146.0  

[41.0 -167.0]  

 

p=0.017  

 

toplam ölçek ve diğer alt ölçek boyutlarında 
duygusal zekanın normal düzeyde olduğu 
saptanmıştır. Psikiyatri kliniğinde 2-5 yıl ve 11 yıl 
ve üstünde çalışan hemşirelerin duygusal zeka 
düzeyleri, toplam ölçek ve duygusal zeka 
değerlendirme ölçeğinin tüm alt ölçek 
boyutlarında duygusal zekanın normal düzeyde 
olduğu belirlenmiştir.

Psikiyatri kliniğinde 6 ve 10 yıl arasında çalışan 
hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri, kendini 
motive etme, empatik olma ve sosyal beceriler alt 
ölçek boyutlarında duygusal zekanın yüksek 
düzeyde olduğu, toplam ölçek ve diğer alt ölçek 
boyutlarında ise normal düzeyde olduğu 
saptanmış olup, duyguları yönetme, kendini 
motive etme, empatik olma ve sosyal beceriler alt 
ölçek puanı ile arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık vardır (p=0,014), (p=0,0.25), (p=0,031), 
(p=0,003) (Tablo 3).
Araştırma kapsamına alınan psikiyatri kliniğinde 

düşük düzeyde olduğu saptanmıştır.

Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin 
duygusal zeka düzeyleri meslekte çalışma süresi 
açısından değerlendirildiğinde, meslekte çalışma 
süresi 1 yıl ve altında olan hemşirelerin duygusal 
zeka düzeyleri, duygusal zeka değerlendirme 
ölçeğinin kendini motive etme alt boyutunda 
duygusal zekanın yüksek düzeyde, toplam ölçek 
ve diğer alt ölçek boyutlarında duygusal zeka 
düzeyinin normal düzeyde olduğu ve aralarında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı 
belirlenmiştir p=0.615.  Meslekte çalışma süresi 6-
10 yıl arasında olan hemşirelerin duygusal zeka 
değerlendirme ölçeğinin duygularını yönetme alt 
boyutunun düşük düzeyde olduğu saptanmıştır.

Psikiyatri kliniğinde 1 yıl ve altında çalışan 
hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri, duygusal 
zeka değerlendirme ölçeğinin kendini motive etme 
alt boyutunda duygusal zekanın yüksek düzeyde, 

Tablo 3. Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Özelliklerine Göre Duygusal Zeka  
Değerlendirme Ölçeği Puan Ortalamaları (Çukurova,2012)
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rast lanmıştır.  Bu 
çalışmalarda yaşa 
göre duygusal zekâ 
düzeyinin art t ığı  
s a p t a n m ı ş t ı r .  
Çalışmamızın aksine 
Yılmaz ve Özkan'ın 
h e m ş i r e l i k  
öğrencileri üzerinde 
yaptığı çalışmada yaş 
ve duygusal zeka 
arasında anlamlı  
s o n u ç l a r  e l d e  
e d i l m i ş t i r  ( 1 9 ) .  
T u n c e r  v e  
Demiralp'in çalışma-
s ı n d a  p s i k i y a t r i  

kliniklerinde çalışan hemşirelerin yaşları ile 
duygusal zeka alt boyutları (kişiler arası ilişkiler 
ve genel ruh hali) ve iletişim becerileri alt boyutu 
(davranışsal) arasında, istatistiksel olarak 
anlamlı, negatif ve zayıf bir ilişki olduğu 
belirtilmektedir (20). Bulgular arasındaki 
farklılık duygusal zekanın sadece yaşla birlikte 
gelişmediği, alınan eğitimler, belli deneyimlere 
sahip olma, duygusal zekanın gelişimini 
etkilediği için yaşla duygusal zeka arasında 
herhangi bir ilişki bulunmayabilir. Hemşirelerin 
yaş ilerledikçe farklı duygusal durumlarla baş 
edebildiği ve duygusal zekayı kullanmanın yaşla 
değil ona gereken önemin ve farkındalığın 
verilerek, öğrenip geliştirmekle ilgili olduğu 
söylenebilir. Çalışma bulguları literatüre 
paralellik göstermektedir 

Çalışmamızda her iki cinsiyetin duygusal zeka 
düzeylerinin normal düzeyde olduğu, duygusal 
zekanın toplam ölçek boyutu ve cinsiyet arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 
bulunmuştur. Duygusal zeka değerlendirme 
ölçeğinin alt boyutu olan duygularını yönetme ve 
sosyal beceriler ölçeği puanı ile kadın ve erkek 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
vardır. Erkeklerin ölçek puanlarının medyan 
değeri kadınlardan anlamlı derecede daha 
faz lad ı r.  Karakaş  ve  Küçükoğlu 'nun  
çalışmasında erkeklerin duygusal zekasının 
kadınlardan daha yüksek olduğu bildirilmektedir 
(21). Dusseldorp ve arkadaşlarının psikiyatri 
hemşireleri üzerinde yaptığı çalışmada kadın 
hemşirelerin erkeklere oranla empati, sosyal 
sorumluluk, birebir ilişki, duygusal farkındalık, 

ç a l ı ş a n  h e m ş i r e l e r i n  d u y g u s a l  z e k a  
değerlendirme ölçeğinin alt boyutu olan 
duyguların farkında olma, duygularını yönetme, 
kendini motive etme, empati ve sosyal beceriler 
ile öğrenilmiş güçlülük ölçeği puan ortalamaları 
arasında zayıf düzeyde pozitif ilişki olduğu 
saptanmıştır (Tablo 4).

TARTIŞMA
Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin yaş 
grupları ile duygusal zekalarının normal düzeyde 
olduğu belirlenmiş olup, duygusal zeka ve yaş 
grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
fark olmadığı saptanmıştır. Dusseldorp ve 
arkadaşlarının (2010), 98 psikiyatri hemşiresinin 
duygusal zekâlarını inceledikleri çalışmalarında 
yaşın duygusal zekâ seviyesinde anlamlı bir 
değişiklik yapmadığını bildirmişlerdir  (5). 
İşmen (2001), Özdemir ve Özdemir (2007) 
katılımcıları hemşire olmayan farklı gruplarla 
yaptıkları araştırmalarında, yaş ile duygusal zekâ 
arasında bir ilişki bulunamamıştır (14,15). 
Akbolat ve Işık'ın hekim ve hemşireler üzerinde 
yaptığı çalışmada da benzer sonuçlar elde 
edilmiştir (16). Literatür incelendiğinde 
bulguların çalışma bulgularını desteklediği 
görülmektedir. Pek çok çalışmada da yaş 
değişkenine göre duygusal zeka becerileri 
arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır  (17-
20). Yaşla birlikte deneyim artmaktadır. Eğitim, 
belli deneyimlere sahip olma gibi faktörler 
duygusal zekanın gelişimini etkilemektedir. Bu 
sonuç bize duygusal zekânın her yaşta 
geliştirilebilen ve öğrenilebilen bir zekâ alanı 
olduğu gerçeğini hatırlatmaktadır. Yapılan bazı 
çalışmalarda ise bu bulguya ters sonuçlara 

 Duyguların 

Farkında 

Olma  

Duygularını 

Yönetme
 

Kendini 

Motive 

Etme  

Empati

 

Sosyal 

Beceriler
 

Öğrenilmiş 

Güçlülük  

Duyguların 

Farkında Olma  
1  ,704 **  ,726 **  ,668 **  ,573 **  ,221 **  

Duygularını 

Yönetme  
 1  ,813 **  ,665 **  ,665 **  ,373 **  

Kendini Motive 

Etme  
  1  ,712  ,647 **  ,376 **  

Empati     1  ,721 **  ,288 **  

Sosyal Beceriler      1  ,315 **  

Öğrenilmiş 

Güçlülük  
     1  
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kendini gerçekleştirme ve girişkenlik gibi alt 
ölçeklerde daha yüksek puan elde ettiği 
saptanmıştır  (5).

Psikiyatri kliniğinde çalışan ve evli olan 
hemşirelerin duygusal zekalarının normal 
düzeyde olduğu saptanmıştır. Kuşaklı ve 
Bahçeciğin yönetici hemşireler üzerinde yaptığı 
çalışmada yönetici hemşirelerin duygusal zekâ 
yetenekleri ile medeni durumları arasında 
anlamlı bir farklılık olduğu, bekar olan yönetici 
hemşirelerin duygusal zekalarının evli olan 
yönetici hemşirelere göre daha yüksek olduğu 
bildirilmektedir  (22).

Psikiytri kliniğinde çalışan Sağlık Meslek Lisesi, 
ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunu   
hemşirelerin duygusal zeka düzeylerinin normal 
düzeyde olduğu, sadece yüksek lisans mezunu 
olan hemşirelerin empati ve sosyal beceriler alt 
ölçek puanının diğer eğitim durumlarına göre 
duygusal zeka düzeylerinin yüksek olduğu 
saptanmıştır. Literatürde duygusal zekanın 
eğitimle geliştirilebileceği vurgulanmaktadır  
(1). Akbolat ve Işık'ın hekim ve hemşire grubu ile 
yaptığı çalışmada lisans üstü eğitim alanların 
duygusal zeka düzeylerinin yüksek olduğu 
belirtilmektedir (16). Kuşaklı ve Bahçecik'in 
çalışmasında lisans ve yüksek lisans mezunu 
olan yönetici hemşirelerin duygusal zeka 
d ü z e y l e r i n i n  d a h a  y ü k s e k  o l d u ğ u  
belirtilmektedir  (22). Çalışmamız literatürle 
paralellik göstermektedir.

Çalşmamızda gelir gideri denk ve geliri giderden 
fazla olan psikiyatri kliniğinde çalışan 
hemşirelerin duygusal zekalarının normal 
düzeyde olduğu, geliri giderden az olan 
psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin kendini 
motive etme ve empati alt ölçek boyutunda 
duygusal zeka düzeylerinin düşük olduğu 
saptanmıştır. Gelir durumu bütün toplumlarda 
sosyo-ekonomik tüm durumları kapsayan önemli 
bir konudur. Bireyin yaşam kalitesini arttıran, 
çalışma ortamında motive eden, varlığını 
sürdürmesini sağlayan ve verimli olmasında 
bireyi destekleyen bir unsurdur. Tüm bunlar göz 
önüne alındığında sosyo-ekonomik düzeyin 
yüksek oluşu duygusal zekayı olumlu yönde 
etkilemektedir diyebiliriz. Karakaş ve 
Küçükoğlu'nun çalışmasında sosyo-ekonomik 
düzey ve duygusal zeka arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur  (21). Yılmaz ve Özkan'ın 
öğrenci hemşireler üzerinde yaptığı çalışmada 
duygusal zeka toplam puanı, kişisel beceri, 
kişilerarası becerileri alt boyut puan ortalamaları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar 
saptanmıştır. Gelirini giderden daha düşük 
algılayan öğrencilerin puan ortalamaları daha 
yüksektir (19). Çalışmamız literatürle benzerlik 
göstermektedir.

Psikiyatri kliniğinde çalışan ve meslekte çalışma 
süresi 1 yıl ve altında hemşirelerin duygusal zeka 
düzeyleri, duygusal zeka değerlendirme 
ölçeğinin kendini motive etme alt boyutunda 
duygusal zekanın yüksek düzeyde, toplam ölçek 
ve diğer alt ölçek boyutlarında duygusal zeka 
düzeyinin normal düzeyde olduğu belirlenmiştir. 
Meslekte çalışma süresi 6-10 yıl arasında olan 
hemşirelerin duygusal zekâ değerlendirme 
ölçeğinin duygularını yönetme alt boyutunun 
düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Mesleğe 
yeni başlayan hemşireler eğitim sürecini yeni 
tamamladığı ve mesleğinin ilk başlarında 
olmasından dolayı idealist olup motivasyonları 
yüksek olabilir. Meslekte çalışma süresi arttıkça 
artan stresörle karşılaşılmakta buda hemşirelerin 
meslekten uzaklaşmaya ve tükenmişliğe 
i teb i lmektedi r.  Hemşire ler  ps ik iya t r i  
kliniklerinde zor duygusal durumlarla, zor 
hastayla, ısrarcı ve saldırgan davranışları olan 
hastayla karşılaşabilmektedir. Psikiyatri 
kliniğinde çalışan hemşirelerin daha soyut 
kavramlarla karşılaşması nedeniyle karşıdaki 
bireylerin duygularını ve davranışlarını daha iyi 
anlamaları gerekmektedir. Buda iyi bir empati 
yeteneği ile mümkündür. Psikiyatri kliniğinde 
hastaların sözsüz davranışlarının fazla olması, 
sözlerinin arkasında farklı  duygu ve 
davranışlarının arkasında farklı düşüncelerin 
olması nedeniyle hemşirelerin bu hastalarla 
iletişim kurmaları, davranışlarını anlamaları 
hastaların tedavi süreci için oldukça önemlidir. 
Hemşirelerin psikiyatri hastalarını anlamaları ve 
davranışlarına yön vermeleri tedavi sürecini ve 
hemşirelerin motivasyonunu, iş doyumunu 
önemli ölçüde etkilemektedir. Hastalarla iletişim 
kurmakta zorlanmak ve davranışlarına yön 
verememek başka problemlere yol açabilir.

Meslekte 6 yıl sorası gibi belli bir zaman dilimini 
doldurmuş hemşirelerin 10. yıllarına kadar kendi 
duygularını yönetmede başarısız olduğu 
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görülmektedir. Bu durum hemşirelerin sürekli 
aynı klinikte çalışıyor olmaları, aynı vakaları üst 
üste görmeleri nedeniyle hemşireler, işlerin 
rutine binmesi ile duygularını kullanmayı 
ertelemektedir ve meslekte duyarsızlaşmaları 
nedeniyle duyguları yönetme alt boyutunda 
düşük düzeyde duygusal zekaya sahip oldukları 
görülmektedir.

Çalışmamızda duygusal zeka değerlendirme 
ölçeğinin alt boyutu olan duyguların farkında 
olma, duygularını yönetme, kendini motive 
etme, empati ve sosyal beceriler ile öğrenilmiş 
güçlülük ölçeği puan ortalamaları arasında zayıf 
düzeyde pozitif ilişki olduğu saptanmıştır. 
Duygusal zekası gelişmiş hemşirelerin kendi 
duygularının farkında oldukları, bu duyguları 
yönetmekte başarılı oldukları görülmektedir. 
Deniz ve Yılmaz'ın üniversite öğrencileri ile 
yaptıkları çalışmada duygusal zeka ile kişisel 
beceriler boyutu; duygusal benlik bilinci, 
kendine güven, kendine saygı öğelerini içine alan 
bu boyut ile arasında pozitif yönlü bir anlam 
ilişkisi olduğu, ayrıca empatik tutum sergileyen 
öğrencilerin zorluklarla başa çıkabilmek için 
sosyal destek aradıkları sonucuna ulaşılmıştır 
(23). Hemşirelerin empati becerilerinin olması 
gerekmektedir. Empati konusunda eğitim 
almayan hemşirelerin empati becerisini kullan-
ması mümkün değildir ( 24 ). Hemşirelerin 
empati becerileri geliştirilirse duygusal zekaları 
da gelişmiş olacaktır. 

Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin 
duygularını iyi yönetebilen, duygu kullanımının 
bilincinde olan, zorluklar karşısında uygun başa 
çıkma stratejileri geliştirerek bu durumla başa 
çıkabildikleri düşünülmektedir. Kişiler arası 
becerilere sahip bireylerin empatik tutum 
sergileyebildikleri, sosyal ve özel yaşamında 
başarılı olabildikleri söylenebilir. Duygusal 
zekası yüksek bireyler aynı oranda stresle baş 
etme yolları bulma konusunda başarılı 
olmaktadır. Taşçı ve arkadaşlarının hemşireler 
üzerinde yaptıkları çalışmada hemşirelerin 
stresle baş etme stratejilerini kullandıkları, 
duygusal zekalarını etkileyen koşullar ile stresle 
baş etme stratejileri arasında anlamlı bir fark 
olmadığı tespit edilmiştir  (25). Çalışmamız 
literatür ile paralellik göstermektedir.

Sonuç olarak;
Bu çalışmada psikiyatri kliniklerinde çalışan 
hemşirelerin duygusal zekalarının normal 
düzeyde olduğu ve başa çıkma stratejilerini 
kullandığı saptanmıştır. Psikiyatri kliniklerinde 
çalışan hemşirelerin duygusal zekalarının 
yüksek düzeyde olması gerekmektedir. 
Duygusal  zekanın  o lması ,  ps ik iya t r i  
hemşirelerin stresleriyle baş etme ve hastaya 
daha kaliteli psikiyatri bakımı sunmaları 
açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
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GİRİŞ
  
Bugün Türkiye'de ve dünyada, sağlık hizmetleri 
kapsamının genişlemesi nedeniyle kaliteli iş 
gücü gereksinimi artmıştır. Bununla birlikte, 
hemşire sayısının azlığı ve nüfusun hızla artışı 
nedeniyle mevcut elemanları çalıştıkları 
kurumda tutmak da öncelik kazanmıştır. Bu 
nedenle hemşireleri iş ortamında daha mutlu ve 
etkin kılmaya yönelik çalışmalar sıklıkla ele 
alınan bir konu haline gelmiştir (1). Hemşirelerin 
yüksek iş doyumu; moral, kurumsal ve mesleki 

bağlılıkları uzun yıllar işlerini sürdürme 
kararında etkili  olmaktadır.  Literatür,  
hemşirelerin işten ayrılmada mesleki doyumun 
etkisinin en önemli belirleyici olduğunu 
göstermiştir (2).  Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile 
kamuda çalışan hemşire sayısının azaltılması, 
hemş i r e l e r i n  i ş  yükünü  a r t ı rmı ş  ve  
memnuniyetsizlik yaratan çalışma koşullarına 
s e b e p  o l m u ş t u r .  İ ş  y a ş a m ı n d a k i  
memnuniyetsizlik yaratan nedenler ve bu 
nedenler in  hasta  bakımında yarat t ığı  
olumsuzlukları belirlemek için daha fazla 
çalışmalar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır 
(3).

Hemşirelik mesleği, çalışma ortamının 
psikolojik, sosyal ve fiziksel koşulları, ücret 
sıkıntıları, mesleki riskleri, yoğun çalışma 
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Bu araştırma çalışan hemşirelerin iş yaşantılarından duydukları 
memnuniyetsizlikler ve bunların nedenlerini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Araştırma örneklemini Diyarbakır ilindeki bir eğitim 
araştırma ve kadın doğum ve çocuk hastanesinde çalışan 150 
hemşire oluşturmuştur. Çalışmanın etik kurul onayı Dicle 
Üniversitesi Hastaneleri'nden alınmıştır. Katılımcı hemşirelerin 
büyük bir bölümü (%75,3) kadındır ve yaş ortalamaları 25,27 
olarak saptanmıştır. Bu araştırmaya katılan hemşirelerin %37,3'ü 
hemşirelik mesleğini bilerek ve isteyerek seçtiklerini ,  %68'i 
kendilerini hemşirelik mesleğine uygun olarak gördüklerini 
bildirmişlerdir. Mesleğe uygun olmadığı düşünen hemşirelerin 
önemli bir kısmı(%39,5)   psikolojik, bir kısmı da (%14,5) fiziksel 
olarak uygun olmadıklarını belirtmişlerdir.. Hemşirelerin %68'i 
meslek yaşantısından memnun olmadıklarını belirtmiş ve bu 
memnuniyetsizliğin sebebini büyük oranda (%26,6) sosyal 
olanaksızlığa  bağlamışlardır.. Yapılan ki-kare analizinde haftalık 
40 saat çalışan hemşirelerin, 41saat ve üzeri çalışan hemşirelere 
oranla kendilerini anlamlı oranda hemşirelik mesleğine daha 
uygun buldukları belirlenmiştir (p<0,05). 
Hemşirelerin iş memnuniyetsizliklerini azaltıcı önlemler alınması 
hemşirelik mesleğinin geleceği için önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, mesleki memnuniyet, 
hemşireliğin geleceği

Keywords: Nursing, professional satisfaction, the future of 
nursing.

This research was conducted to determine the dissatisfaction level 
of nurses in the work life and its causes.The study group consists of 
150 nurses working in a general hospital, a gynecology hospital and 
a child a gynecology and a child  hospital.37.3% of participants 
have chosen this profession knowingly and willingly  and 68% of 
them stated that they regard themselves as suitable for nursing 
profession. Those who thought that they were not suitable for this 
job, do not find themselves sufficient psychologically and 
physically.Among those 32% who think that they aren't suitable for 
this profession,39.5% do not find themselves sufficient 
psychologically.68% of the nurses were not satisfied with their 
professional life, and the main reasons were the social nonability 
(26,6%).In the chi-square analysis, nurses with a 40-hour weekly 
work time found themselves to be more appropriate for the job (p 
<0.05).Taking measures to reduce job dissatisfaction of nurses are 
important for the future of the nursing profession. 
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olduğu unutulmamadır. 2011'de Amerika 
Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir 
araştırmada bir özel dal hemşiresinin 
yetiştirilmesinin yaklaşık 80 bin dolara mal 
olduğu tahmin edilmiştir (7). Bununla birlikte bir 
hemşireye uygun sayıda hasta ve tatmin edici 
maaş verilerek hastanelerin ciddi oranlarda kar 
edebileceği de belirtilmiştir (7,8). Bir cerrahi 
servisinde hastanın iyi bakım alması ve 
hemşirenin iş tükenmişliği yaşamaması için 
yalnız dört ya da beş hastaya bakım vermesi 
gerektiği bir çalışmada belirtilmiştir (9,10). 
Çözümün; devamlı yeni hemşire yetiştirmekte 
değil, mevcut hemşireleri koruyarak uzun süreli 
ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanmasında 
olduğu görülmektedir.

Kaliteli sağlık hizmetinin en önemli göstergesi 
tartışmasız hasta memnuniyetidir (11). Hasta ile 
tüm gün birlikte olan tedavi ve bakım 
hizmetlerinde etkin rol alan sağlık personeli ise 
hemşiredir.  Hastanın memnuniyet inin  
belirleyicileri arasında hastane koşulları ve 
tedavi hizmetlerinin yanı sıra hemşirelerin bakım 
kalitesi ve hastaya karşı tutumu da yer 
almaktadır. Dolayısıyla hastanın servise 
girişinden taburculuğuna kadar geçen süreçte 
memnuniyet ini  ar t t ı rmada hemşirenin 
sorumluluğu büyüktür (12).  Nitekim 12 Avrupa 
ülkesi ve ABD'de yapılan geniş çaplı bir 
a r a ş t ı r m a d a  h a s t a n e  k o ş u l l a r ı n ı n  
iyileştirilmesinin ve hemşirelerin bakım verdiği 
has t a  say ı s ın ın  aza l t ı lmas ın ın  has ta  
memnuniyetinde belirleyici ve en önemli iki 
faktör olduğu belirlenmiştir (13).

Sağlık ekibini oluşturan tüm üyelerin ortak 
hedefi,  sağlık hizmeti alan bireye ve yakınlarına 
en kapsamlı ve kaliteli sağlık bakımının 
verilmesinde bilgi ve deneyimleri paylaşmak ve 
ortak kararlar alarak bu kararları uygulamaktır 
(14). Tüm bu nedenlerden sağlık ekibinin en 
önemli üyelerinden bir olan hemşirelerin iş 
tatmini ve doyumunun sağlanmasının, hasta 
memnuniyetini ve bakım kalitesini artıracağı 
düşünülmektedir. Bu kapsamda bu araştırma bir 
eğitim araştırma hastanesi ve bir kadın doğum 
hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyumları 
ve mesleki tatminlerini belirleme amacıyla 
yapılmıştır.

temposu,  nöbet sistemi, yapılan işin takdir 
görmemesi, terfi ve yükselme olanaklarındaki 
yetersizlikler, mesleki rol ve iş tanımındaki 
belirsizlikler ve mesleğin toplumdaki imajı gibi 
nedenlerle sıkıntılar yaşamaktadır (4).  Ayrıca 
hemşireler kurumlarda doktor,  diğer sağlık 
personeli, hasta ve hasta yakını gibi geniş bir 
insan grubu ile doğrudan  iletişim halinde 
bulunmaktadırlar. Yöneticileri ile veya mesai 
arkadaşları ile yaşanan çatışmalar, mesleki rol 
belirsizliği, iş yükü, stres, hasta ve hasta yakınları 
ile yaşanan sorunlar, meslekleri gereği 
yaşadıkları olaylar ve gördükleri vakalar sonrası 
gelişen çaresizlik ve ümitsizlik gibi olumsuz 
duygulara kapılma, yorucu çalışma temposu 
nedeni ile halsizlik, yorgunluk ve fiziksel 
yakınmalar gibi belirtilerin hissedilmesi ve 
mesleğe karşı duyulan ilginin zamanla 
kaybolması şüphesiz iş tatminsizliğini 
beraberinde getirecektir. İş tatminsizliği yaşayan 
hemşirelerde, zaman içinde işini önemsememe, 
işi bırakma, tayin isteme, başka bir kuruma 
geçme, izin ve rapor alma isteğinde artış, iş 
ilişkilerinin bozulması sonucu kendini çalıştığı 
kurum ve personelden soyutlama gibi durumlar 
görülmektedir (4).  Yapılan farklı çalışmalarda 
hemşirelerin özel yaşantısında yaşadıkları 
zorlukların da iş tatminini olumsuz etkilediği 
görülmüştür (5). Aile içi çatışmalar, şiddet, çocuk 
sayısı ve ekonomik sıkıntıların da hemşirelerin iş 
y a ş a n t ı s ı n d a  b ü y ü k  r o l ü n ü n  o l d u ğ u  
belirlenmiştir (5).

Hemşirelik mesleğinde otonomi, iletişim 
becerileri, kişisel ilgi, hastaya yeterli zaman 
ayırma ve çevre güvenliğini sağlama gibi 
özelliklerin önem kazanması sonucu bunların 
gerçekleştirilmesi için gerekli eğitimsel 
birikimlere sahip olmanın hemşirelerin 
motivasyonlarını ve iş doyumlarını olumlu yönde 
etkilediğine ilişkin çalışmalar bulunmaktadır (6). 
Özel kurumların gerekenden az sayıda hemşire 
çalıştırma eğilimleri, (iş gücü maliyetini azaltma) 
resmi kurumlarda hemşire sayısının yetersiz 
olması sonucu gelişen hemşirenin bakımından 
sorumlu olduğu hasta sayısındaki artış, uzun 
haftalık çalışma saatleri, stres ve buna bağlı 
olarak hata yapma riskindeki artış hemşireleri iş 
bırakmaya zorlamaktadır. İşten ayrılan hemşire 
deneyimini de beraberinde götürmektedir. 
Oysaki servise gelen yeni bir hemşirenin eğitimi 
ve hazırlanmasının hastane için daha maliyetli 
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yapılmıştır. Anketlerimizde az soru sorularak 
h e m ş i r e l e r i n  i ş l e r i n i n  a k s a m a m a s ı  
hedeflenmiştir. 

Etik Onam: Araştırmanın yapılabilmesi için 
Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nden “Etik Kurul 
Onayı” ve araştırmaya katılan hemşirelerden 
yazılı onam alınmıştır.

Verilerin Değerlendirilmesi: Verilerin 
değerlendirilmesi bilgisayar ortamında, 
araştırmaya uygun istatistik programında yapıldı. 
Değerlendirme, tanımlayıcı istatistiksel metotlar 
(yüzdelik, ki-kare analizi) kullanılarak 
gerçekleştirildi. 

BULGULAR
Çalışmamız 150 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmamıza Diyarbakır ilinde bulunan bir 
eğitim araştırma hastanesinden 126 (%84), bir 
kadın doğum hastanesinden 24 (%16) hemşire 
katıldı. Hemşirelerin büyük çoğunluğu kadındı 
(%75,3) ve yaş ortalamaları 25,27 yaştı (min-
max=19-51). 

YÖNTEM
Araştırmanın tipi ve yeri: Bu araştırma 
hemşirelerin iş yaşamından memnuniyetleri ve 
mesleki tatminlerini belirlemek amacıyla 
tanımlayıc ı  t ip te  gerçekleş t i r i lmiş t i r.  
Çalışmamız, Nisan 2017 tarihinde Diyarbakır 
ilindeki bir eğitim araştırma hastanesi ve bir 
kadın doğum hastanesinde yürütülmüştür. 

Araştırmanın Evreni: Araştırmamızın evrenini, 
Diyarbakır ilinde bulunan bir eğitim araştırma 
hastanesi ve kadın doğum hastanesinde halen 
çalışmakta olan 1480 hemşire oluşturmaktadır. 

Araştırmanın Örneklemi: Araştırmamızın 
örneklemini, basit rastgele örneklem yöntemi 
seçilerek, yukarıda belirtilen ilde ve ilgili 
hastanelerde ilgili tarihler arasında çalışan ve 
anketimize katılmayı kabul eden 150 hemşire 
oluşturmaktadır.

Veri Toplama Araçları: Veriler, araştırmacılar 
tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen 21 
soruluk anket formu ile yüz yüze görüşme 
yöntemi kullanılarak toplanmıştır (1,3).  
Herhangi bir ölçek kullanılmamıştır. 
Bunun sebebi anket yaptığımız 
kişilerin yoğun çalışma temposu 
dolayısıyla soru cevaplamaya çok 
istekli olmamalarıdır. Bu sebeple 
anket formumuz mümkün olduğunca 
kısa tutulmuştur. Anket formumuzun 
i ç e r i ğ i  ü ç  a n a  b ö l ü m d e n  
oluşmaktadır. Birinci bölümde 
hemşirelerin demografik bilgilerini 
inceleyen 5 soru, ikinci bölümde iş 
hayatına dair bilgiler veren 7 soru, 
s o n  b ö l ü m d e  m e s l e k i  
motivasyonlarını inceleyen ve 
hemşirelik mesleğinin geleceğine 
dair beklentileri belirleyen 8 soru 
sorulmuştur.

Verilerin toplanmasında izlenen 
yol: Anketimiz hemşirelere gündüz 
saatleri içerisinde uygulanmıştır. 
Gece mesaisi yapan hemşirelere 
nöbeti teslim ettikleri sürelerde, 
hastanede bulundukları zamanlarda 
ulaşıldı. Anketlerimiz, hemşire 
odalarında ve mümkün olduğu kadar 
az hemşirenin bulunduğu zamanlarda 

N=150  Sayı  

(n)  

Yüzde  

(%)  

Cinsiyet  Kadın  113  75,3  

Erkek  37  24,7  

Yaş grubu  20 ve altı  21  14,0  

21-29  103  68,6  

30-39  25  16,7  

40 ve üzeri  1 0,7  

Eğitim durumu  Sağlık Meslek Lisesi  19  12,6  

Lisans  114  76,0  

Yüksek Lisans  13  8,7  

Doktora  4 2,7  

Çocuk sahibi olma 

durumu  

1-2 50  33,4  

3-4 98  65,3  

5 ve üzeri  2 1,3  

Ekonomik durumu Geliri giderine gör e az  19  12,7  

Geliri giderine denk  112  74,6  

Geliri giderine göre yüksek  19  12,7  

TOPLAM   150  100,0  

 

Tablo 1. Hemşirelerin Demografik Bilgileri (Diyarbakır, 2017)
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incelendiğinde büyük kısmının gece 
ve gündüz nöbetler halinde (%61,3) 
ve en fazla oranda dahili ve cerrahi 
servislerde çalıştıkları (%83,3) 
saptandı. Hemşirelik mesleğine 20 
yıl üzeri devam eden neredeyse yok 
d e n e c e k  k a d a r  a z d ı  ( % 2 ) .  
Çalışmamızda haftalık 40 saatin 
üzerinde çalışan hemşireler (%52) 
çoğunluktaydı ve yine hemşirelerin 
büyük bir bölümü mesleki zorluklara 
rağmen hak ettiğinden az ücret 
aldığını (%68) bildirdi.

Tablo 3'de hemşirelerin %68'i 
hemşirel ik mesleğine uygun 
olduğunu düşünürken, aynı oranda 
(%68) meslek yaşantısından 
memnun olmadıkları görüldü. 
Mesleki memnuniyetsizliğin en 
önemli sebebi sosyal olanaksızlıklar 
( % 2 6 , 6 )  o l a r a k  b e l i r l e n d i .  
Hemşirelerin %85'i herhangi bir 
meslek derneğine üye değildi ve 
%50'si hemşirelik mesleği ile ilgili 
mesleki toplantılara katılmıyordu. 
Hemşirelerin %67,3'ü hemşirelik 
mesleğinin geleceği için umutsuz 
olduğunu belirtti.

Tablo 1'de görüldüğü gibi 
h e m ş i r e l e r i n  b ü y ü k  
çoğunluğunu 21-29 yaş 
aralığında yani genç erişkin 
( % 6 8 , 6 )  d ö n e m i n d e  
olanlar ın  oluşturduğu 
g ö r ü l d ü .  Ç a l ı ş a n  
h e m ş i r e l e r i n  e ğ i t i m  
durumuna bakıldığında 
yüksek oranda l isans 
mezunu oldukları (%76) ve 
ne redeyse  t amamın ın  
hemşirelik bölümünden 
mezun (%98,6) olduğu 
saptandı. Hemşirelerin 
hepsi çocuk sahibiyken, 
çocuk sayıları 3-4 arası en 
yüksek (%65,3) orandaydı.

Tablo 2'de hemşirelerin 
ç a l ı ş m a  k o ş u l l a r ı  

N=150  Sayı  

(n)  

Yüzde  

(%)  

Çalışılan hastane  Eğitim Araştırma Hastanesi 126  84,0  

Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastanesi  
24 16,0  

Çalışma Sistemi  Gündüz ve Gece Nöbeti  92 61,3  

Yalnız Gündüz Çalışma  52 34,7  

Yalnız Gece Çalışma  6 4,0  

Çalışılan Birim  Dahili ve Cerrahi Servisler  125  83,3  

Yoğun Bakım Servisi  9 6,0  

Acil Servis  16 10,7  

Hemşire olarak 

çalışma süresi  

1-10 yıl  113  75,3  

11 -20 yıl  34 22,7  

21 ve üzeri  3 2,0  

Haftalık çalışma süresi  

(st)  

40 saat  72 48,0  

41-60  69 46,0  

61 ve üzeri  9 6,0  

Hemşirelik mesleğini 

bilerek ve isteyerek 

seçme durumu  

Seçen  56 37,3  

Seçmeyen  46 30,7  

Kısmen  48 32,0  

Yeterli ücret aldığını 

düşünme durumu  

 

Katılan  12 8,0  

Katılmayan  102  68,0  

Kısmen  36 24,0 

TOPLAM   150  100,0  

 

Tablo 2. Hemşirelerin çalışma koşul ve durumları (Diyarbakır, 2017)

N=150  Sayı  

(n)  

Yüzde  

(%)  

Hemşirelik mesleğine 

uygun olma durumu  

Düşünen  102  68,0  

Düşünmeyen  22 14,7  

Kısmen  26 17,3  

Hemşirelik mesleğine 

uygun olmadığını 

düşünme nedeni*  

Psikolojik Olarak Uygun Olmama  19 39,5 

Fiziksel Olarak Yeterli Olmama  7 14,5  

Kültür ve Geleneklere Aykırı Olma  2 4,2  

Mesleki Bilgi Yetersizliği  4 8,4  

Diğer  16 33,4  

Meslek yaşantısından 

memnun olma durumu  

 Memnun  22 14,7  

Memnun değil  102  68,0  

  Kısmen memnun  26 17,3  

Tablo 3. Hemşirelerin mesleki memnuniyetleri(Diyarbakır, 2017)
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Tablo 4'de araştırmamıza 
k a t ı l a n  h e m ş i r e l e r i n  
kendilerini hemşirelik 
mesleğine uygun bulma 
durumlar ı  i l e  eğ i t im 
durumları, cinsiyetleri, 
meslekte çalışma yılları ve 
haftalık çalışma süreleri 
karşılaştırılmıştır. Haftalık 
çalışması 40 saat olan 
hemş i r e l e r i n  an l aml ı  
oranda kendilerini mesleğe 
daha uygun buldukları 
saptandı (p<0,05).

 

Meslek yaşant ısından 

memnun olmama 

nedeni**  

Sosyal Olanaksızlar  34  26,6  

Mesleki Doyumsuzluk  9 7,0  

Ekip Elemanları İle İletişim 

Problemleri  
28  21,9  

Maddi Olanaksızlıklar  5 3,9  
Çalışma Sistemindeki Sorunlar  29  22,6  
İş Yerindeki Fiziki Ortamın 
Yetersizliği  

8 6,3  

Sağlık Personelinin Sayıca 
Yetersizliği  

9 7,0  

Diğer
 

6
 

4,7
 

Hemşire olmasaydı 

seçeceği meslek
 

Öğretmen
 

64
 

42,7
 

Mühendis
 

16
 

10,7
 

Doktor/Eczacı
 

5
 

3,4
 

Akademisyen
 

3
 

2,0
 

Hukukçu
 

6
 

4,0
 

Diğer
 

55
 

36,7
 

Hemşirelik mesleği ile 
ilgili bir derneğe üye 
olma durumu

 

Olan
 

22
 

14,7
 

Olmayan
 

128
 

85,3
 

Hemşirelik Mesleği ile 
ilgili bilimsel toplantılara 
katılma 

 

Katılan
 

75
 

50,0
 

Katılmayan  75  50,0  
Hemşirelik mesleğinin 
geleceği için umutlu olma 
durumu

 

Umutlu
 

49
 

32,7
 

Umutsuz
 

101
 

67,3
 

TOPLAM

  
150

 

100,0

 

Tablo3 Devamı

*Hemşirelik mesleğine uygun olmadığını ya da kısmen uygun olduğunu düşünenler cevaplamıştır.

**Mesleki yaşantısından memnun olmayan ve kısmen memnun olanlar cevaplamıştır.

 

N=150

 

Hemşirelik mesleğine uygun olduğunu 

düşünme

 

χ2

 
 

P

 
 

Evet

 

Hayır

 

Kısmen

 

Toplam

 

n

 

%

 

n

 

%

 

n

 

%

 

n

 

%

 

Eğitim 

durumu

 Sağlık 

meslek lisesi

 2

 

10,5

 

16

 

82,2

 

1

 

5,3

 

19

 

100

 

8,815

 
0,184

 
Lisans 

 
76

 
66,7

 
17

 
14,9

 
21

 
18,4

 
114

 
100

 

Yüksek 
lisans

 8
 

61,5
 

4
 

30,8
 

1
 

7,7
 

13
 

100
 

Doktora
 

2
 

50,0
 

-
 

-
 

2
 

50,0
 

4
 

100
 

Cinsiyet
 

Kadın
 

79
 

69,9
 

17
 

15,0
 

17
 

15,0
 

113
 

100
 

1,676 0,433 
Erkek  23 62,2 5 13,5 9 24,3 37 100 

Çalışma 

Süresi 
10 yıl ve altı 76 67,3 17 15,0 20 17,7 113 100 

1,493 0,828 
11-20 yıl 24 70,6 4 11,8 6 17,6 34 100 
21 yıl ve 
üzeri 

2 66,7 1 33,3 - - 3 100 

Haftalık 

çalışma 

saati
 

40 saat
 

53
 

70,7
 

10
 

13,3
 

12
 

16,0
 

75
 

100
 

11,587
 

0,021
 

41-60 saat
 

47
 

71,2
 

10
 

15,2
 

9
 

13,6
 

47
 

100
 61 üstü saat

 
2
 

22,2
 

2
 

22,2
 

5
 

55,6
 

9
 

100
 

Tablo 4. Hemşirelerin mesleğe uygunlukları (Diyarbakır, 2017)
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son verici etkenlerden biri olduğu bilinmektedir 
(18). Ancak sadece maaş ve tazminat 
teşviklerinin artırılması da iş doyumunun 
sağlanmasında eksik kalmaktadır. Maaş ve 
maddi teşvikler ancak iş ile ilgili diğer 
problemler çözüldüğünde anlam kazanmaktadır. 
İsveç'te hemşirelerle yapılan bir çalışmada 
mesleki gelişimin sağlanması takdirde maaşlarda 
iyileştirmenin hemşireler üzerinde olumlu 
etkilerinin olduğu saptanmıştır (19).

Hemşirelerin çalışma saatleri genellikle 
çalıştıkları kamu ya da özel hastane durumuna 
göre değişmektedir. Devlet hastanelerinde 
ortalama haftalık 40 saat çalışılırken özel 
hastanelerde bu saatler 50 hatta 60 saat üzerine 
ç ı k m a k t a d ı r  ( 2 0 ) .  Ö z e l  k u r u m l a r ı n  
çalışanlarından beklediği yüksek performans ve 
bunun karşılığında verdiği düşük ücretler 
nedeniyle kamu kurumları hemşireler için cazip 
gelmektedir. Gece ve gündüz nöbetleri halinde ve 
uzun saatler çalışma hemşirelerin hata yapma 
riskini artırmaktadır. Çalışmamıza katılan 
hemşirelerin %61,3'ü çalışma saatlerini gece ve 
gündüz nöbetleriyle tamamlamaktadırlar. 
Hastaya zarar  verebi lecek gi r iş imler  
yapılmaması ve hastanın sağlıklı gözlemlenmesi 
için çalışma saatleri ve vardiyaların sağlık 
çalışanını korur nitelikte olması gerekmektedir. 
Araştırmamızın yapıldığı hastanelerde 10 yıldan 
az çalışan hemşireler çoğunluğu oluşturmaktaydı 
(%75,3). Bu sonucu hemşirelerin erken dönemde 
işi bırakma ya da emeklilik istemelerinden daha 
fazla tayin isteyerek başka bölgelere gitme 
isteğine bağlayabiliriz. Nitekim başka şehirlerde 
yapılmış olan benzer çalışmalarda da 10 yıl üzeri 
çalışanların bu eğilimi daha baskın olduğu 
görülmüştür (14,16). 

Çalışmamıza katılan hemşirelerin büyük bir 
kısmı kendilerini mesleğe uygun bulduklarını 
(%68) ancak aynı oranda (%68) meslek 
yaşantılarından memnun olmadıklarını 
belirttiler. Hemşirelik mesleğine uygunluk çeşitli 
fiziksel ve psikolojik faktörleri içermektedir. 
Fiziksel olarak mesleki zorlukların üstesinden 
gelebilmenin yanı sıra hasta ve hasta yakınlarının 
fiziksel ve psikolojik problemlerini çözebilme 
yeteneğine sahip olmayı gerektirmektedir. Bu 
temel faktörlerin yanında hemşirelerin; mesleki 
bilgi, motivasyon, otonomi, mesleğe bağlılık ve 
m e s l e k i  a h l a k ı n a  d a  s a h i p  o l m a s ı  

TARTIŞMA
Hemşireliğin yüzyıllardır insan sağlığını koruma 
ve geliştirme için çalışan en eski mesleklerden 
biri olduğu bilinmektedir. Artan nüfus ve 
ortalama insan ömrünün uzaması ile birlikte 
sağlık kurumları sayısının ve niteliklerinin 
gelişmesi ile orantılı olarak hemşire ihtiyaçları da 
artmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ana 
sağlık hedefleri arasında sağlığın geliştirilmesi, 
has ta l ık  ve  saka t l ık la r ın  aza l t ı lmas ı  
bulunmaktadır. Bu hedeflerin gerçekleştiril-
mesinde, sağlık elemanları arasında vazgeçilmez 
rol leri  olan hemşirelere olan iht iyaç 
kaçınılmazdır. Hasta memnuniyetini artırmada 
hemşirelerin mesleki memnuniyetlerinin 
sağlanması ve isteklerinin değerlendirilmesi 
önem arz etmektedir.

Hemşirelik mesleğini geçmiş tarihten bu yana 
genellikle kadınların yoğunlukta icra ettikleri 
bilinen bir gerçektir. Son yıllarda erkek 
hemşirelerin sayısı artsa da hala alanda kadın 
hemşirelerin yoğunlukta olduğu yapılan 
çalışmalarda görülmektedir (15,16).  Nitekim 
yaptığımız çalışmada kadın hemşirelerin 
(%75,3) çoğunlukta olduğu belirlenmiştir. 
Hemşirelik mesleği için özellikle lisans 
mezuniyeti ve işe başlama yaşları genellikle 20'li 
yaşların ortalarına kadar sürmektedir.  
Araştırmamızda da hemşirelerin büyük kısmının 
henüz yirmilerinde olduğunu ve lisans mezunu 
olduklarını görmekteyiz. Benzer çalışmalarda da 
yaklaşık aynı sonuçlar çıkmış olup, ileri yaş 
grubuna doğru azalma dikkat çekici olmuştur 
(13,14,15). Sonuçlarımız hemşirelik mesleğinde 
yer alan olumsuzlukların hemşirelerin erken işi 
bırakmasına neden olduğu ya da başka iş 
arayışlarına yönlendirdiğini düşündürmektedir. 
Çalışmamıza katılan tüm hemşirelerin evli ve 
çocuk sahibi oldukları belirlenmiştir. Özellikle 
aile hayatını koruma ve çocukları ile zaman 
geçirmede hemşirelerin yoğun çalışma saatleri, 
tempoları  ve gece vardiyası olumsuz 
etkilemektedir. Yılmaz ve arkadaşlarının çocuk 
sahibi olan ebe ve hemşirelerle yaptığı bir 
çalışmada, çocuk sahibi olmanın ve sayısının 
kaygı düzeyini yüksek oranda etkilediği 
belirlenmiştir (17).  Araştırmamıza katılan 
hemşirelerin ortalama gelir durumuna sahip 
oldukları görülmektedir. Yorucu ve yoğun iş 
temposuna rağmen, işden elde edilen maddi 
gelirin tatminkar olmamasının da  iş yaşantısına 
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iş yaşantısından çekilme kararına götürmektedir. 
Aksi olarak hemşireliğe ait sorunlar yıllardır 
benzer olup, sorunları çözmeye yönelik 
yönetimsel girişimler bulunmamaktadır. 
Hemşirelerin görevlerinin genişletilmesi 
konusunun konuşulduğu bu günlerde kamu ve 
özel kurumların memnuniyetsizlikleri giderici 
önlemler alması önerilebilir.

KAYNAKLAR

1. Uğur E, Abaan S. Hemşirelerin iş yaşamı kalitesi ve 
etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri. Türkiye Klinikleri J 
Med Sci. 2008; 28 (3) :297-310.
2. Satıhanım T, Beydağ KD. Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi. 
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2014; 3 (1):140-147
3. Özata, M., Aslan, Ş., Arslaner, Ş., (2007). Kamu ve özel 
sektöre ait hastanelerde çalışan hemşirelerin iş doyumunun 
değerlendirilmesi. V. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi 
Kongresi Bilimsel Kitabı: 77-81, Antalya.
4. Karakuş H. Hemşirelerin İş Tatmin Düzeyleri: Sivas İli 
Örneği. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi. 2011; 6(3):46-57.
5. AlAzzam M, AbuAlRub RF, Nazzal AH. The Relationship 
Between Work–Family Conflict and Job Satisfaction Among 
Hospital Nurses.Nursing Forum an Independet Voice for 
Nursing .2017 DOI: 10.1111/nuf.12199
6. Engin E, Olcay Çam M. Hemşire İş Motivasyonu Ölçeği: 
Geçerlik Güvenirlik. Ege Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 
2016;32(3):1-13.
7. Burr S, Stichler J, & Poeitler D. Establishing a mentoring 
program. Nursing for Women's Health. 2011;15(3): 
215–224.
8. Tellez M. Work satisfaction among California registered 
nurses: A longitudinal comparative analysis. Nursing 
Economic$. 2012; 30(2):73–81.
9. Aiken HL, Clarke S, Sloane D, Lake E, & Cheney, T. Effects 
of hospital care environments on patient mortality and nurse 
outcomes. Journal of Nursing Administration. 2008; 38(5), 
220–226.
10. California Press Release (2010). The Evidence is In- 
California RN-to-Patient Ratios Save Lives. Erişim adresi: 
http://www.nationalnursesunited.org/press/entry/the-
evidence-is-in-california-rn-to-patient-ratios-save-lives/, 
Erişim tarihi: 19.02.2013.
11. Berra K.The Effect of lifestyle ıntervertion on quality of 
life and patient satisfaction with health and health care. 
Journal of Cardiovascular Nursing. 2003; 18(4): 315-325.
12. Öztürk R, Güleç D, Er Güneri  S, Sevil Ü,  Gürmen N. 
Hemşirelerin İş Yaşamı Kaliteleri İle Hasta Memnuniyeti 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri 
Dergisi. 2013; 2(3): 167-174.
13. Aiken HL. et all. Patient safety, satisfaction, and quality 
of hospital care: cross sectional surveys of nurses and 
patients in 12 countries in Europe and the United States. 
British Medical Journal 2012;344:1-14     doi: 
10.1136/bmj.e1717
14. Akyürek B, Özer S, Argon G, Conk Z.Hekim 
Davranışlarının Hemşire Memnuniyeti Ve Hemşirelerin 
İşine Devam Etme Durumu Üzerine Etkisi. Ege Tıp Dergisi 
2005; 44 (3) : 167 - 172.
15. Satıhanım T, Beydağ KD. Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi. 

beklenmektedir. (21). Çalışmamızda mesleğe 
uygun olmama nedeni olarak hemşireler en fazla 
p s i k o l o j i k  e t m e n l e r i n  e t k i l i  o l d u ğ u  
belirtmişlerdir. Hemşireler memnuniyet-
sizliklerinin nedenlerini iş temposunun yarattığı 
sosyal olanaksızlıklar ve iş arkadaşları ile 
iletişimde yaşanan olumsuzluklar olarak 
belirtmişlerdir. Katılımcılar başka bir mesleği 
tercih eder miydiniz sorusuna cevap olarak en 
yüksek oranda öğretmen olmak istedikleri 
cevabını vermişlerdir. Öğretmenliğin çalışma 
saatleri, tatilleri ve statülerinin hemşirelere cazip 
geldiği düşünülebilir. Çalışmamıza katılan 
hemşirelerin büyük kısmının gelir düzeyinin 
giderlerini karşılayacak kadar olduğu 
belirlenmiştir. Hemşirelerin %71,3'ü mesleğinin 
hak ettiği ücretten daha az maaş aldıklarını 
belirtmişlerdir. Diyarbakır ilinde üniversite 
hastanesindeki hemşirelerle yapılan bir çalışma 
da çalışmamızla paralellik göstermektedir (22). 
Hemşirelerin lisans mezuniyeti sonrası mesleki 
gelişimlerine önem vermedikleri, güncel yayın 
ve bilimsel toplantıları takip etmedikleri ve 
mesleki dernek üyeliklerinden uzak durdukları 
bilinmektedir (23). Bu sonucu kişilerin 
m e z u n i y e t  s o n r a s ı  p a r a  k a z a n m a  
motivasyonlarının kendilerini mesleki yönden 
geliştirme motivasyonundan daha yüksek 
olmasına bağlayabiliriz. Ayrıca bunun sebebi 
hemşirelik mesleğinde, mesleki gelişimin 
kendilerine maaş artışı, statü yükselmesi gibi 
k a z a n ı m l a r ı  s a ğ l a y a c a ğ ı  b i r  t e r f i  
mekanizmasının olmaması da olabilir. Türk 
Hemşireler derneğinin tüm iller bazında kolay 
erişiminin olmaması, derneğin hemşirelere 
faaliyetlerini anlatabilecek yeterli personelinin 
olmayışı da mesleki dernekleşmeyi engelleyen 
durumlar olarak sayılabilir. Hemşirelik 
mesleğinin geleceği ile ilgili ise çalışmamıza 
katılan hemşirelerin %67'sinin umutsuz olduğu 
görülmüştür. Hemşirelik hala iş imkanlarının 
rahatlıkla sağlanabileceği bir meslek olarak 
görülse de gerek meslek liselerindeki artış 
gerekse kamuda azalan hemşire atamalarının 
gelecekte hemşirelik mesleğinin iş imkanlarını 
azaltacağı aşikardır.

Sonuç olarak birçok ülkede yapılan çalışmalarda 
da görülmüştür ki hemşirelerin evrensel ölçütte 
benzer sorunları bulunmaktadır. Hasta sayısı, 
hastane koşulları, iş arkadaşları ile iletişim 
sıkıntıları ve ekonomik yetersizlikler hemşireleri 
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Kronik hastalıklar, 20-64 yaş grubundaki hastalık 
yükünün önemli bir bölümünü oluşturmakta ve 
tüm dünya ülkelerinde ve Türkiye'de giderek 
artmaktadır (1-3).

Kronik hastalıkların kontrolü, hastalığın 
sağaltımı ile beraber, hastanın öz-yönetim 
becerisine sahip olması için çeşitli eğitim 

yöntemleriyle hazırlanması ve güçlendirilmesini 
kapsar (4). Günümüz sağlık örgütlenmesinde 
kronik hastalık yönetiminde disiplinler arasında 
yeterli eşgüdümün sağlanamaması (5,6), kronik 
hastalık hizmet örgütlenmesinde çalışan yönetici 
ve karar vericilerin, hizmetin kalitesini 
değerlendirmelerine olanak veren pratik ölçüm 
gereçlerine olan gereksinimi artırmıştır. Kronik 
hastalıklara yönelik bakım ve hizmetlerle ilgili 
kapsamlı modeller, hastalara öz-yönetim 
becerileri ve izleme sistemleri sağlamak üzere 
geliştirilmiştir. Bunlar, sağlık sistemleri ve 
topluluklar arasındaki ortaklıklar aracılığıyla 
t ı b b i  b a k ı m  v e  h i z m e t i n  y e n i d e n  
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Giriş: Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği hasta 
sürümünün (KBDh-PACIC), Türkçe sürümünün beş boyutlu yapı 
geçerliliği daha önce gösterilmiştir. 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, KBDh'nin Türkçe sürümün, Türk 
toplumundaki kronik hastalığı olan bireylerdeki iç tutarlılığını ve 
yapı geçerliliğini açıklayıcı (AFA)ve doğrulayıcı (DFA) 
yaklaşımlarla tekrar değerlendirmektir.
Yöntem: KBDh, Manisa C.B.Ü Hastanesinde izlenen 295 bireye 
uygulandı. Güvenilirlik Cronbach Alfa; yapı geçerliliği ise, bilinen 
gruplar, AFA ve DFA ile değerlendirildi. Analizlerde SPSS 15.0 ve 
Lisrel 8.85 sürümleri kullanılmıştır.
Bulgular: Ölçeğin beş boyutunun Cronbach Alfa değerleri 0.78 ile 
0.91 arasında bulunmuştur. AFA, Türkçe sürüm için dört boyutlu bir 
yapı ortaya koymuştur. DFA ile, 5 boyutlu orijinal yapı ile Türkçe 
sürüm arasındaki uyum: KUİ = 0.967 ve RMSEA =0.086 ; 4 boyutlu 
Türkçe sürüm ile uyum ise KUİ =0.974 ve RMSEA = 0.073 olarak 
bulunmuştur. 
Sonuç: Türkçe KBDh'nin, geçerli bir araç olduğu, ancak dört 
boyutlu Türkçe sürümün daha iyi bir uyumu gösterdiği sonucuna 
varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kronik Hastalık Bakım Modeli, Kronik 
Hastalık İzlemi, Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği, 

Keywords: : Chronic Care Model, Chronic Diseses Care, Patient 
Assessment of Chronic Illness Care, Construct Validity

Introduction: Construct validaity results of the 5 dimension Turkish 
version of The Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC) 
was published before 
Purpose:The aim of our study was to test the internal consistency 
and the construct valdity of the Turkish version of the PACIC on a 
group of patients having diverse Chronic Illnesses by EFA and CFA 
analyses.
Method: PACIC was applied to 295 Patients who have benn 
monitored in Manisa CBU hospital. Reliability was assessed via 
Cronbach's alpha and Construct validaity was tested by known 
groups validity, EFA and CFA analyses. SPSS 15.0 and Lisrel 8.85 
were used in the analyses. 
Results: Cronbach's alpha values  of the 5 dimenisons were found 
as 0.78 to 0.91.  CFA generated RMSEA as 0.086 and CFI as 0.967  
for 5 dimension orginal  version ; whereas RMSEA as 0.073 and 
CFI as 0.974  for 4 dimension Turkish  version.
Conclusion: Turkish version (5 dimension) of the PACIC is a 
reliable and valid tool, but 4 dimension Turkish version indicated 
better construct validity results. 
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Katılımcıların özellikleri, örnekleme ve veri 
toplama
KBDh ölçeği, Celal Bayar Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi'nde İç Hastalıkları 
(Endokrinoloji, Nefroloji, Romatoloji, Onkoloji, 
Gastroenteroloji), Nöroloji, Dermatoloji, Göğüs 
Hastalıkları polikliniklerinde ayaktan izlenen 
hastalara 21-27 Haziran 2012 tarihleri arasında 
yüz yüze görüşmeyle uygulanmıştır. Araştırma 
grubu 6 ay ve daha uzun süredir hizmet alan, 
iletişim kurmaya engel olacak biçimde işitme 
görme ve zihinsel problemi bulunmayan, 
araştırmaya katılmayı kabul eden bireylerdir. 
İlgili kliniklere önceki aylardaki bir haftalık 
başvuru sayıları dikkate alınarak beklenen 
toplam başvuru sayısı 885 hasta olarak 
öngörülerek üç hastanın birinin (n=295) fırsatçı 
örneklemeyle örneğe seçilmesine karar 
verilmiştir. Bu sayı tamamlandığında veri 
toplamaya son verilmiştir. Araştırmada 
katılımcıların kimlik bilgileri kullanıl-
madığından ve bilgilendirilmiş onamları 
alındıktan sonra veri toplandığından etik onay 
alınmamıştır. Kullanılan ölçüm gereçleri

Sosyo-demografik anket ve hastalık bilgi 
formu:
Sosyo-demografik ankete ek olarak, hasta bilgi 
formunda, hastalığın algısı ve izlem; algılanan 
sağlık durumu, kronik hastalığını izleyen sürekli 
bir hekimin varlığı ve bu hekimin çalıştığı 
kurum; biyokimyasal ölçüm değerleri ve bu 
ölçümlere dayanan nitelikli izlem kriterleri gibi 
değişkenler yer almıştır.

Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme 
Hasta Ölçeği (KBDh):
İngilizce'de geliştirilen Patient Assessment of 
Chronic Illness Care (PACIC) ölçeği, Glasgow 
ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş (10), daha 
sonra İncirkuş ve Nahçivan tarafından (16) 
Türkçe 'ye  uya r l anmış  ve  geçe r l i l i ğ i  
gösterilmiştir. Ölçek,  hasta katılımı (1-3 
sorular); karar verme desteği (4-6 sorular); amaç 
belirleme (7-11 sorular); problem çözme (12-15 
sorular) ve izlem/koordinasyon (16-20 sorular) 
olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır.

Ölçeğin çeşitli süregen hastalıklarda bakımın 
kalitesini değerlendirmede uygun bir araç olduğu 
gösterilmiştir (12,18-21). Boyut skorları ve 
toplam skor, maddelerin aritmetik ortalaması ile 

yapılandırılmasına kapsamlı bir yaklaşım 
önerirler (6,7).

Kronik hastalık yönetimi için önerilen modeller 
içinde öne çıkan kronik hizmet modeline (7,8) 
dayalı olarak sağlık profesyonellerinin 
yanıtladığı “Assessment of Chronic Illness Care 
(ACIC)” (9)ve süregen hastalığı olan bireylerin 
kendilerinin yanıtladığı (hasta merkezli) “Patient 
Assessment of Chronic Illness Care (PACIC)” 
(10) ölçekleri geliştirilmiştir. ACIC (KBD)'den 
s o n r a  PA C I C  ( K B D h )  ö l ç e ğ i n i n  
geliştirilmesindeki temel neden, hastaların 
hizmet sunumu ile ilgili bakışlarını anlayabilmek 
ve klinik hekimlerinin, sundukları hizmeti 
betimlerken yaptıkları “abartılı bildirim” 
probleminin önüne geçmek olarak belirtilmiştir 
(10). Bu makalede Türkçe olarak “Kronik 
Hastalık Bakım/Hizmet Değerlendirme Ölçeği 
hasta anketi” olarak adlandırılan ve kısaca KBDh 
olarak anacağımız, PACIC ölçeğinin Türkçe 
sürümünün çeşitli kronik hasta gruplarındaki iç 
tutarlılığı ve yapısal geçerliliği incelenmiştir. 
KBDh ölçeği,  süregen hastalığı olan bireylerin 
aldıkları hizmeti kendilerinin değerlendirmesine 
olanak veren, sunulan hizmeti hekim, hemşire ve 
diğer sağlık personeli boyutlarıyla ve ekip 
yaklaşımı doğrultusunda ele alan KHM'ne 
dayanarak geliştirilmiş bir ölçektir (5,6,11)., 
Glasgow ve arkadaşları tarafından 2005 yılında 
İngilizce'de geliştirilen PACIC'in (10), Almanca 
(12), Hollandaca (13), İspanyolca (14) ve 
Avustralya İngilizcesi (15) dil uyarlamaları da 
yapılmıştır.

Bu çalışmanın amacı, İncirkuş ve Nahçivan 
tarafından(16)Türk topluma uyarlanmış ve 
geçerliliği gösterilmiş olan, PACIC Türkçe 
sürümünün (KBDh), Türk toplumundaki kronik 
hastalığı olan bireylerdeki dağılım ve iç tutarlılık 
ve yapı geçerliliğini ortaya koymaktır.

YÖNTEM
Bu çalışma daha önce 2016 yılında TAF 
Preventive Medicine Bulletin dergisinde 
yayınlanmış “Kronik hastalığı nedeniyle ayaktan 
izlenen hastaların aldıkları sağlık hizmetlerinin 
niteliğini etkileyen değişkenler” adlı olan 
makalenin (17) verilerinin ikincil analizine 
dayanan bir "metodolojik = Geçerlilik 
Güvenilirlik" çalışmasıdır. 
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amacı Türkçe sürümün ölçeğin orijinalinden 
yapısal açıdan farklılığını -varsa- ortaya 
koymaktır. AFA'inde 0.30 ve üzerinde (23) faktör 
yükü değeri bulunan maddeler faktör yapısına 
alındı. Örnek büyüklüğü Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) değeri kullanılarak incelendi. KMO 
0.5'in üzerinde olması örnek büyüklüğü için 
yeterlilik ölçütüdür. Doğrulayıcı Faktör 
Analizinde (DFA) uyum göstergeleri olarak da 
Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (KUİ - 
Comperative Fit Index: CFI), ve Yaklaşıklık 
hataları ortalamasının karekökü (YHOK - Root 
Mean Square Error of Approximation: RMSEA) 
değerleri ve Ki-kare istatistiği hesaplanmıştır 
(24). KUİ'nin 0.90 veya daha üstü değerleri kabul 
edilir uyumu gösterir (25,26). YHOK'nün ise 
0.08'a eşit ya da daha küçük olması iyi bir uyum 
göstergesi olarak yorumlanmakla birlikte 0.10'a 
kadar YHOK değeri kabul edilebilir sınırlardadır 
(27). Ki-kare istatistiği, χ2/sd "2" den küçükse 
mükemmel uyumu ve "3" den küçükse kabul 
edilebilir bir uyumu gösterir (28).

İstatistik çözümlemelerde, parametrik test 
varsayımlarının geçerli olduğu üç ve daha fazla 
sayıdaki grup karşılaştırmalarında tek yönlü 
varyans analizi kullanılmış, post hoc 
karşılaştırmalarda ise “Tukey's b” testi 
kullanılmıştır. Tip 1 hata (istatistik anlamlılık) 
düzeyi p <0.05 olarak kabul edildi. Toplanan 
veriler, SPSS 15.0 paket programı ile 
çözümlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi için 
ayrıca LISREL 8.54 programı kullanılmıştır.

BULGULAR
Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 
51.6±15.2'dir (min: 19; maks:90); bireylerin 
%33.6'sının geliri giderinin altında;  %7.5'inin 
herhangi bir sağlık güvencesi yoktur. 
Katılımcıların %28.8'i diabetes mellitus; %29.5'i 
hipertansiyon, %16.7'si KOAH, %15.5'i 
herhangi bir nörolojik hastalık (migren, epilepsi, 
multipl skleroz); %9.5'i ise kronik alerjik 
rahatsızlık tanısıyla izlenmektedir. Hastalık 
süresi ortalaması 9.3±7.9 yıldır. Bireylerin 
%48.8'inde eşlik eden hastalık vardır ve 
%21.7'sinin sağlık algısı kötüdür. Araştırma 
grubunun daha ayrıntılı sosyodemografik ve 
hastalık özelliklerine göre dağılımları, birincil 
analizlerin yayınlandığı çalışmada (17) 
verilmiştir.

hesaplanır. Boyut puanlarının artışı, bireylerin 
aldıkları  bakımdan memnuniyetlerinin 
yükseldiği anlamına gelir.

İstatistik çözümlemeler
Ölçeği dağılım özellikleri olarak boyut 
ortalamaları, taban ve tavan yüzdeleri, çarpıklık 
ve basıklık (<1.0) ölçütleri kullanıldı. Tavan 
etkisi ve taban etkisi, boyut skorlarında sırasıyla, 
mümkün olan en iyi ve en kötü puan alanların 
yüzdesinin toplam bireylerin yüzde 20'sinden 
fazlasını oluşturması anlamına gelmektedir. 

K B D h  ö l ç e ğ i n i n  T ü r k ç e  s ü r ü m ü n ü n  
güvenirliğinin ortaya konması için yapılan 
çözümlemelerde “açıklayıcı” ve “doğrulayıcı” 
yaklaşımların her ikisi de kullanılmıştır. 
Doğrulayıcı yaklaşımda ölçeğin orijinal yapısı 
korunur sorunlu sorular çıkarılmaz, soru 
eklenmez. Burada kullanılan açıklayıcı yaklaşım 
sadece faktör analizleri ile sınırlı tutulmuştur.

Güvenilirlik çözümlemeleri:
Güvenilirlik çözümlemesinde “madde analizi” 
ve “iç tutarlılık” yaklaşımı kullanılmıştır. Madde 
analizinde soru ile boyut skoru arasındaki 
örtüşmeye göre düzeltilmiş korelasyon değerleri 
incelenmiştir. İç tutarlılık ise, Cronbach'ın alfa iç 
tutarlılık katsayısı ile gösterilmiştir. Alfa, gerek 
bütün soruları içerdiği gerekse her bir soru 
çıkarıldığı durumlar için hesaplanmıştır. Alfa 
değerinin 0.7 'den büyük olması yeterli bir iç 
tutarlılık göstergesi olarak değerlendirilmiştir 
(22). Her bir soru tek tek çıkarıldığında elde 
edilen alfa değeri o boyutun bütün sorularını 
içeren alfa değerinden daha yüksek çıkarsa o 
sorunun, içinde bulunduğu boyutun varyansına 
yeterince katkıda bulunamadığı yargısına varılır.  

Yapı Geçerliliği çözümlemeleri: 
Yapı geçerliliği açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör 
çözümlemeleri ve bilinen gruplar geçerliliği ile 
değerlendirildi. Bilinen gruplar yaklaşımında 
“daha yaşlı olmak, sağlık güvencesinin 
olmaması, alt eğitim kategorisinde ve alt sosyal 
sınıfta yer almak ve gelir algısının kötü olması, 
KBDh skorlarına olumsuz etkisinin olması 
gerektiği” hipotezleri sınanmıştır. Ölçeğin 
Türkçe sürümünün yapısal özelliklerini 
göstermek amacıyla kullanılan Açıklayıcı Faktör 
Analizinde (AFA) Ana bileşenler analizi, 
Varimaks çevrimi kullanılmıştır. Bu analizin 
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KBDh ölçeğinin dağılım 
özellikleri: 
KBDh ölçeği ortalama 
skoru 2.81 ± 0.86'dır. 
KBDh skorlarının gerek 
toplamda gerekse alt 
boyutlarda dağılımında 
çarpık olmadığı (<1.0), 
hiçbir soru için basıklık 
s o r u n u  o l m a d ı ğ ı  
izlenmektedir (değerler -
1.0 – 0.0 aralığındadır). 
Taban yüzdesi (%0.07 – 
%13.6) ve tavan yüzdesi 
(%0.03 -% 8.80) tüm alt 
boyutlar ve toplam ölçek 
için %20'nin altındadır 
(Tablo 1).

*Pearson korelasyonu, p < .01 
düzeyinde anlamlı.
(Örtüşmeye göre düzeltilmiş 
korelasyonlar)

Tablo 1. Kronik Hasta Bakımını Değerlendirme Ölçeğinin(KBDh) Alt boyutları 

ve Toplam Ölçek için madde analizi sonuçları (n= 295) (Manisa, 2012)

 Kronik Hasta Bakımını Değerlendirme Ölçeğinin (KBDh) Boyutları 

 
Cronbach Alfa değeri              

  

 
Soru 
çıkarıldığında 
Cronbach α 

 

Hasta 
Katılımı 
1-3. 
maddeler  

Karar Verme 
4-6. 
maddeler 

Amaç Belirleme 
7-11. 
maddeler 

Problem  
Çözme 
12-15. 
Maddeler 

İzlem\ 
Koordinasyon 
16-20. 
maddeler 

Soru 1. ,852 ,813 ,703* ,518 ,399 ,382 ,280 

Soru 2. ,808 ,708* ,451 ,422 ,364 ,350 
Soru 3. ,760 ,759* ,499 ,487 ,430 ,302 
Soru 4. ,782 ,753 ,466 ,575* ,511 ,461 ,364 
Soru 5. ,657 ,449 ,663* ,453 ,419 ,297 
Soru 6. ,702 ,478 ,622* ,601 ,505 ,316 
Soru 7. ,813 ,763 ,435 ,619 ,645* ,508 ,323 
Soru 8. ,791 ,322 ,460 ,553* ,481 ,313 
Soru 9. ,752 ,354 ,472 ,681* ,523 ,342 
Soru 10. ,788 ,350 ,361 ,564* ,421 ,361 
Soru 11. ,787 ,412 ,445 ,568* ,554 ,395 
Soru 12. ,889 ,871 ,392 ,489 ,555 ,720* ,467 
Soru 13. ,847 ,391 ,506 ,570 ,784* ,442 
Soru 14. ,838 ,414 ,495 ,614 ,808* ,528 
Soru 15. ,872 ,347 ,430 ,543 ,718* ,477 
Soru 16. ,919 ,912 ,322 ,390 ,443 ,536 ,736* 
Soru 17. ,905 ,323 ,377 ,404 ,449 ,770* 
Soru 18. ,895 ,254 ,302 ,370 ,471 ,821* 
Soru 19. ,894 ,327 ,339 ,393 ,496 ,826* 
Soru 20. ,898 ,313 ,297 ,386 ,455 ,805* 

 

 

Boyutlar Ortalama 
± 
Standart 
sapma 

 

Taban 
% 

Tavan 
% 

Çarpıklık
 

Basıklık Boyut-
Toplam 
skor 
korelasyon 
katsayıları
* 

Hasta Katılımı  
(1-3.maddeler) 

3.00 ± 
1.14  

9.8 7.5 -,064 -,788 ,570 

       
Karar Verme  
(4-6.maddeler) 

2.96 ± 
1.08  

5.8 8.8 ,205 -,647 ,673 

       
Amaç Belirleme  
(7-11.maddeler) 

2.67 ± 
1.04  

3.1 3.1 ,405 -,737 ,718 

Problem Çözme  
(12-15.maddeler) 

2.79 ± 
1.14 

10.2 6.1 ,192 -,825 ,705 

       
İzlem\ 
Koordinasyon  
(16-20.maddeler) 

2.62 ± 
1.13 

 

13.6 5.4 ,351 -,679 ,538 

Toplam Ölçek 
(1–20 madde) 

2.81 ± 
0.86 

 

0.7 0.3 ,301 -,472 ----- 

Tablo 2. Güvenilirlik çözümlemeleri (İç tutarlılık ve madde boyut korelasyonları) (Manisa, 2012)

* Örtüşmeye göre düzeltilmiş korelasyonlar
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büyük bulunmuştur (0.918). Doğrulayıcı Faktör 
Analizi (DFA), ölçeğin Türkçe sürümü ile 5 
faktörlü orijinal sürüm yapısı arasında çok iyi bir 
uyuma işaret etmektedir. Ki kare / Serbestlik 
derecesi değeri ikinin üstündedir (Ki 
kare=510.53, sd=160,P=0.00000) . İngilizce 
metinlerde Comperative Fit Index olarak yazılan,  
Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (KUİ)  0.967; ve 
RMSEA olarak bilinen Yaklaşıklık hataları 
ortalamasının karekökü (YHOK) ise 0.086 (%90 
GA=0.065-0.082) olarak bulunmuştur (Tablo 4).

 Her ne kadar 5 faktörlü orijinal yapı ile Türkçe 
sürüm arasında kabul edilebilir bir uyum 
saptandıysa da AFA'inde Türkçe sürümün 4 
faktörlü bir yapıda olduğu bulgusu nedeniyle 4 
faktörlü yapı için de ayrıca DFA yapılmıştır. Bu 4 
faktörlü modelde elde edilen KUİ =0.974 ve 
YHOK = 0.073 (%90 GA=0.078-0.095) olarak 
bulunmuştur.

Güvenilirlik Analizleri: 
KBDh ölçeği boyutlarının iç tutarlığını gösteren 
Chronbach Alfa değerleri, 0.78 ile 0.91 arasında 
bulunmuştur. Gerek madde çıkarıldığında 
yapılan iç tutarlılık (Cronbach alfa ) 
çözümlemelerinde, gerekse örtüşmeye göre 
düzeltilmiş soru boyut korelasyonlarında 
problemli sorunun olmadığı belirlenmiştir  
(Tablo 2).

Geçerlilik Analizleri: 
Ölçeğin Türkçe sürümünün Açıklayıcı faktör 
Analizi (AFA), 4 faktörlü bir çözüm vermiştir. 
Ölçeğin orijinal sürümünde farklı boyutlarda yer 
alan,  karar verme (4-6.maddeler) ve amaç 
belirleme (7-11.maddeler) boyutları bizim 
açıklayıcı faktör çözümlememizde tek bir 
boyutta birleşmişlerdir (tablo 3). Faktör 
analizlerinde örnek büyüklüğünün yeterlidir. 
Keiser Meier Olkin  (KMO) katsayısı 0.5'den 

Sorular KBDh orijinal yapısı Faktör 
yükü 

Türkçe sürümde bu 

çalışmada elde 
edilen yapı 

Soru 1. tedavi… görüşlerim soruldu. ,829  
Hasta Katılımı

    
Soru 2. değişik tedavi seçenekleri sunuldu ,800 
Soru 3. ilaçlara ilişkin …problemler soruldu ,798 
Soru 4. sağlığı geliştirme listesi verildi ,554 

Karar verme 
& 
Amaç Belirleme 

Soru 5. takip ve tedavisinden memnuniyet  ,576 
Soru 6. yaptığım şeyler sağlığımı nasıl etkiledi? ,669 
Soru 7. takip ve tedavinde amaç ve hedefler ,771 
Soru 8. egzersizlerimi ya da beslenme hedefleri ,643 
Soru 9. tedavi planının bir kopyasının verilmesi ,702 
Soru 10. aynı hastalığa sahip olanlarla iletişim teşviki ,558 
Soru 11. Alışkanlıkların değerlendirilmesi   ,451 
Soru 12. doktorun değer, inanç ve geleneklerimi dikkate alması  ,717  

Problem Çözme Soru 13. tedavi planı geliştirmede bana yardımcı olunma ,791 
Soru 14. zor şartlar için takip ve tedavisi planı yapabilme ,761 
Soru 15. hastalığın hayatı nasıl etkilediği  ,749 
Soru 16. vizitler arasında hekimin telefon, ev ziyareti vb. yollarla ilişki 

kurması 
,747  

 
İzlem Soru 17. hastalığa ilişkin eğitim ve uyum programlarına katılmaya teşvik ,815 

Soru 18. diyetisyene, sağlık eğitimcisine ya da bir danışmana yönlendirilme ,863 
Soru 19. diğer tıp uzmanlık dalları ile koordinasyon bilgisi ,843 
Soru 20. diğer tıp uzmanlık dalları ile koordinasyonun niteliği ,842 

Tablo 3. Açıklayıcı faktör analizinden elde edilen sonuçlarının KBDh orijinal yapısı ile uyumu 

(Manisa, 2012)
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elde edilen tavan etkisi ise diğer 
ülke örneklerinin aksine 
mükemmele yakındır. Tavan ve 
taban etkileri ile ilgili bu 
bulgular, KBDh ölçeğinin 
Türkçe sürümünün ölçüm 
özelliklerinin iyi olduğuna 
işaret etmektedir.

T ü r k ç e  PA C I C  ( K B D h )  
sürümünün boyutlarının iç 
tutarlılığı Portney ve Watkins'in 
2009 yılı çalışmasındakine 
benzer (30) derecede yeterlidir 
(Cronbach alfa katsayısı 0.78 -
0.92 arasında). Alfa değerleri 
benzer şekilde diğer ulusal ve 
uluslararası çalışmalarda da 
tatmin edici sınırlarda (0.87-
0 . 9 3  )  b u l u n m u ş t u r  
(10,13,14,16). Öte yandan iç 
tutarlılığın diğer bir gösterim 
şekli olarak bu çalışmada 
g ö s t e r i l e n  s o r u  b o y u t  
kore lasyonlar ı  da  kabul  
edilebilir sınırlarda (r=0.53-
0.71) bulunmuştur.  KBDh 
Türkçe sürümünün doğrulayıcı 
faktör analizi göstergeleri son 
d e r e c e  y e t e r l i  d ü z e y d e  
bulunmuştur. Elde ettiğimiz 
göstergeler diğer bazı ülke 
sürümlerinden çok daha iyidir. 
(13,29)

Açıklayıcı Faktör Analizinde 
ölçeğin orjinal yapısının aksine 
4 faktörlü bir yapı elde 
edilmiştir. Orijinal sürümde 
ayrı boyutlarda yer alan karar 
verme ve amaç belirleme 

boyutları tek bir boyut içinde yer almışlardır. 
Aynı ölçeğin kullanıldığı, birinci basamakta 
izlenen toplumu temsil eden 505 diyabetli hasta 
örneği üzerinde Türkiye'de Manisa kent 
merkezinde yapılan ve henüz yayınlanmayan bir 
tez çalışmasında ise ölçeğin orijinal 5 boyutlu 
yapısının korunduğu görülmektedir (31).  Bizim 
çalışmamızda elde edilen 4 boyutlu yapının DFA 
ile bulunan uyum indeksleri çok daha iyidir: Ki 
kare / serbestlik derecesi kritik üst sınır (28) olan 
3,0'ün altında (2.48) bulunmuştur. Ölçeğin 5 

TARTIŞMA
KBDh Türkçe sürümünün tek tek sorularının 
tavan yüzdeleri açısından sorunlu sınır olan 
%20'yi aşan soruya rastlanmamıştır.  Ancak bir 
çok soru (1.,2.,3.,4.,5.,6.,12. sorular dışındaki 
tüm sorular) taban yüzdesi açısından %20'yi 
aşmıştır.  İncirkuş ve Nahçivan'ın Türkçe 
geçerlilik çalışmasında dağılım özellikleri 
incelenmemiştir. Taban ve tavan etkileri 
açısından diğer ülkelerde yapılan çalışmalar 
incelendiğinde ise benzer şekilde taban yüzdeleri 
yüksek bulunmuş (13,29) bizim örneğimizde 
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boyuttan faklı yapıda olabileceği iki ayrı 
uluslararası çalışmada da yayınlanmıştır. 
Almanya'da birinci basamakta izlenen mental 
hastalar üzerinde Gensichen ve arkadaşları (32) 
tarafından yapılan ikincil geçerlilik çalışmasında 
2 boyutlu bir yapı önerilmiştir. Orijinal 
sürümdeki 1-3,5,6 ve 12-15 inci sorulardan 
oluşan boyuta “hasta katılımı ve problem çözme“ 
adı önerilirken, orijinal sürümdeki 4, 7-11, 16-20 
inci sorular “amaç belirleme ve koordinasyon“ 
boyutunu oluşturmuşlardır. ABD'de Gugiu ve 
arkadaşlarının 2009'da tip 2 diyabetli hasta 
örneği üzerinde yapılan diğer bir çalışmada ise 
tek faktörlü bir yapı önerilmiştir (33). 

SONUÇ
PACIC (KBDh) Türkçe Sürümü, Türk toplumu 
için çeşitli kronik hastalık gruplarında 
psikometrik açıdan uygun ve kullanılabilir bir 
ölçüm ve izlem gereci olarak kabul edilebilir. 
Ancak ölçeğin Türkçe sürümünde 4 boyutlu yapı, 
5 boyutlu orijinal yapıyla kıyaslandığında daha 
tatmin edici psikometrik sonuçlar vermiştir.  
Ölçeğin daha geniş homojen fiziksel ve 
psikiyatrik morbiditelerde uygulanması ve 
sonuçların paylaşılması, sağlık hizmet 
sunumunun iyileştirilmesi açısından önerilir.
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VAKA SUNUMU / Case Presentation

1 2
 Hale UYAR HAZAR , Esin UZAR AKÇA

GİRİŞ
  
Emzirme, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve 
gelişmesi için en uygun, eşi bulunmaz bir 
beslenme yöntemidir. Bebek Dostu Hastane 
Girişiminin temelini oluşturan başarılı emzirme 
için “On bir Adım”ın dördüncü maddesinde, 
annelerin doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde 
emzirmeye başlamaları için yardım edilmesi 
önerilmektedir (1, 2). 

Başarılı Emzirme İçin 11 Adım;

1. Kuruluşta çalışan tüm sağlık görevlilerine 
düzenli olarak iletilen, yazılı bir emzirme 
politikası oluşturmak.
2. Bu politikayı yürütmek için gerekli becerileri 
tüm sağlık görevlilerine kazandırmak üzere bir 

eğitim programı hazırlamak.
3. Tüm hamile kadınları emzirmenin yararları ve 
uygulaması hakkında bilgilendirmek.
4. Annelere doğumdan sonraki ilk yarım saat 
içinde emzirmeye başlamaları için yardım etmek.
5. Annelere nasıl emzireceklerini göstermek 
bebeklerinden ayrı kalsalar da, emzirmeyi nasıl 
sürdürebileceklerini öğretmek.
6. Tıbbi bir gereksinme olmadıkça yenidoğana 
anne sütü dışında herhangi bir yiyecek ya da 
içecek vermemek.
7. Anne ve bebeğin 24 saat aynı odada kalmasını 
sağlamak (Rooming- in).
8. İsteğe bağlı emzirmeyi özendirmek.
9. Anne sütü ile beslenen bebeklere biberon veya 
yalancı emzik vermemek.
10. Anneleri, taburcu olduktan sonra da 
emzirmeye devam edebilmeleri, karşılaşa-
bilecekleri sorunları çözebilmeleri, bebeklerinin 
ve kendilerinin kontrollerini yaptırabilmeleri 
açısından başvurabilecekleri sağlık kuruluşları ve 
e m z i r m e  d e s t e k  g r u p l a r ı  h a k k ı n d a  
bilgilendirmek.  
11. Kurumun her sahasında uluslararası mama 
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Anne sütü ve emzirme, yaşamın ilk altı ayında bebeğin ihtiyaç 
duyduğu bütün besinleri sağlar  bebeğin normal gelişimine destek 
olur. Emzirmenin, doğumdan itibaren ilk altı ay boyunca ve altıncı 
aydan sonra ek gıdalarla birlikte en az iki yaşına kadar 
sürdürülmesi önerilmektedir. Ele alınan olguda doğum sonrası 
erken dönemde annenin bebeğine ek gıdaya başlamasının nedenleri 
arasında; bebeğin ilk bir saat içinde emzirilmemesi, sağlık 
personelinin anneye “meme başların çökük, sen bu bebeğini 
emziremezsin” gibi geri bildirimler vermesi ve buna bağlı yeterli 
doğum sonrası bakım verilmeyen annenin “angorjman” ve “süt 
retansiyon”a bağlı olarak yaşadığı problemler ve bu problemleri 
gidermeye yönelik bireyselleştirilmiş bakım tartışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Postpartum dönem, emzirme, emzirme 
problemleri, bireyselleştirilmiş bakım

Keywords: Postpartum period, breastfeding. breastfeeding 
problems, individualized care

Breastfeeding supplies all nutrients needed by infants in the first six 
months of their lives and supports their normal growth. It is 
recommended that exclusive breastfeeding should continue till the 
end of the first six months and that breastfeeding should be 
accompanied by additional food till the end of two years of age. In 
the case presented in this report, the reasons for early initiation of 
additional food like inability to breastfeed in the postpartum first 
hour, health professionals' giving feedback to postpartum women 
like "Your nipples are sunken and you cannot breastfeed your baby", 
milk retention and breast engorgement related problems 
experienced by women offered inadequate postnatal care, and 
individualized care developed to resolve these problems are 
discussed.

Sağlık ve Toplum    Yıl:27 , Sayı: 3   Eylül-Aralık 2017

ÖZET ABSTRACT

Doğum Sonrası Erken Dönemde Emzirme Problemi:           
Olgu Sunumu

Breastfeeding Problem in Early Postpartum Period: 

Case Report

Gönderim Tarihi:03.05.2017 - Kabul Tarihi: 16.03.2018



ancak, emzirme ile ilgili sorunların olduğu da 
dikkatleri çekmektedir. Emzirme ile ilgili 
sorunlara neden olan faktörler arasında; 
doğumdan sonra emzirmeye geç başlanması, 
anne sütü ile beslemeye başlamadan önce ilk 
besin olarak su, şekerli su, mama vb. verilmesi, ek 
gıdaların altı  aydan önce başlanması,  
ebeveynlerin doğumdan önceki dönemde 
e m z i r m e  k o n u s u n d a  y e t e r i n c e  
bilgilendirilmemesi, doğumdan hemen sonra ve 
doğumdan sonraki ilk iki gün annenin halsizlik, 
yorgunluk ve ağrı nedeniyle bebeğini emzirmekte 
zorlanması, emzirmeye başlanırken ebe ve 
hemşirenin laktasyonu sağlamaya yönelik doğum 
sonrası desteğinin yetersiz olması ve biberon ve 
emzik kullanılması yer almaktadır (5, 6, 12, 13, 
16-19). 

Bu makalede; 
• Doğumdan sonraki ilk bir saat içinde bebeğin 
emzirilmemesi, 
• Bebeğin mama ile beslenmesi,
• Anne ve bebeğe emzirme konusunda yeterli 
doğum sonrası bakım verilmemesi, 
• Memede angorjman ve süt retansiyonuna bağlı 
olarak annenin yaşadığı problemler ve bu 
problemleri gidermeye yönelik bireyselleş-
tirilmiş bakım ele alındı.  
Bu olgu sunumunun ebe ve hemşirelere, emzirme 
ile ilgili problemleri daha kolay tanımlaması, 
bireyselleştirilmiş bakımın kullanılması,  
emzirme problemleri ile nasıl baş edebilecekleri 
konusunda rehber olması ve emzirme 
problemleriyle ilgili  yeni araştırmalar 
planlayabilmesi konusunda yol gösterici olması 
amaçlanmaktadır.

OLGU SUNUMU
Obstetrik özelliği Gravide:1, Parite:1, Abartus:0, 
Yaşayan:1 olan 30 yaşında Bayan D.Y. 
14.03.2013'de Aydın'da özel bir hastanede 
planlanmış sezaryen ile 4150 gr ağırlığında bir kız 
bebek dünyaya getiriyor. Hastanede kaldığı süre 
içerisinde Bayan D.Y.'ye meme  başının çökük 
olduğu ve bu nedenle de bebeğini emzirmesinin 
mümkün olmadığı söyleniyor. Bu arada Bayan 
D.Y. bebeğini mama ile besliyor ve doğumdan 24 
saat sonra hastaneden taburcu ediliyor. 
Doğumdan üç gün sonra evde yapılan ilk vizitte; 
Bayan D.Y.'nin, evde de bebeğini hiç 
emziremediği, aç kalmaması için bebeğini mama 
ile beslemeye devam etmek zorunda kaldığı, 
memelerinde biriken sütü enjektör, triley ve süt 

kodunu uygulamak. Herhangi bir mama reklamı 
yapmamak, mamaya özendirmemek ve mamaya 
teşvik etmemek.

Bebeğin doğumdan sonraki en uyanık olduğu, 
aynı zamanda da emmenin en aktif olduğu 
dönem, doğumdan sonraki ilk yarım saattir. Bu 
sürenin geçirilmesi, emzirme başarı ve süresini 
olumsuz yönde etkilemektedir (3-6). Literatürde 
anne sütünün yeterli ve sürekli olmasını 
sağlamada en önemli faktörün, doğumu izleyen 
ilk yarım saat içinde annelerin emzirmeye 
başlamaları olduğu vurgulanmaktadır (6, 7). 
Doğumdan sonraki ilk yarım saatte bebeğin 
emzirilmesinin ve erken tensel temasın 
sağlanmasının emzirme süresini uzattığı meta-
analiz çalışması ve Cochrane verisinde 
belirtilmektedir (8, 9). 

Emzirmeye, bebeğin doğumundan bir saat sonra 
başlanması, annede yetersiz süt salgılanmasına 
neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak doğumu 
izleyen ilk günlerde bebeğin besin gereksiniminin 
önemli bir bölümünün anne sütü dışı 
kaynaklardan karşılanması, bebeğin emmesinin 
azalmasına ve emmeye devam etmemesine neden 
olmaktadır. Annelerin çoğunun erken dönemde 
bebeğini mama ile beslemesinin, emzirmeye 
baş lama problemler ine  neden olduğu 
bildirilmektedir (10, 11). Ülkemizde doğumdan 
sonraki ilk bir saat içinde emzirilen çocukların 
oranı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 
(TNSA) 2008 yılı verilerine göre %39, TNSA 
2013'e göre % 50, anne sütünden önce başka gıda 
alan çocukların oranı ise TNSA 2008'e göre 
%23,2, TNSA 2013'e göre %25,7 olarak 
bildirilmektedir (12, 13). Özer ve ark.'ı annelerin 
%51'nin bebeğini doğumdan sonraki 0-30 dakika 
içinde, %18,3'nün 31-59 dakika içinde, %19,5'nin 
60-119 dakika içinde ve %11,2'sinin de 120 
dakika veya sonrasında emzirmeye başladığını 
bildirmektedir (14).

Doğum sonrası erken dönemde emzirmenin, 
yenidoğan mortalite ve morbiditesinin 
engellenmesi açısından da yaşamsal önemi 
bulunmaktadır. Edmond ve ark.'ı bebeklerin 
doğumdan itibaren ilk yarım saat içinde 
emzirilmesi durumunda bebek ölümlerinin 
%22'sinin önlenebileceğini belirtmektedir (15).

Emzirme oranları değerlendirildiğinde, anne 
sütüyle beslenmenin yaygın olduğu görülmekte 
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işlemi sırasında sol memeden sütün aktığı 
görüldü. 
Süt akımı başladıktan sonra bebeğin anneyi 
emmesi denendi. Fakat ısrarla bebek emmeyi 
reddetti. Beşik emzirme, futbol topu pozisyonları 
da denenerek bebek emzirilmeye çalışıldı, ancak 
başarısız olundu. Mama ve biberona alışmış olan 
bebeğin anne memesini emmesini kolaylaştırmak 
için silikon meme başının kullanılması sağlandı. 
Silikon meme başı ile bebeğin anneyi kısa süre 
emdiği gözlemlendi. Fakat bu sağaltım, annenin 
memelerinde göllenen sütün boşaltılması ve 
annenin rahatlaması için yeterli olmadı. Bu 
durumda anne memesindeki sütü boşaltmak 
amacıyla “elle sağma yöntemi” (Şekil 2) 
kullanıldı. Her iki memeden 15-20 ml süt 
boşaltıldı. Bu girişimler Bayan D.Y.'yi kısmen 
rahatlattı fakat yine yeterli olmadı. Bayan 
D.Y.'nin memelerindeki sütü boşaltmak için “elle 
sağma yöntemi”nin kullanabileceği ve bunu 
devam ettirmesinin yararlı olacağı belirtildi. 
Bayan D.Y. daha sonraki günlerde de elle sağma 
yöntemiyle elde ettiği anne sütüyle bebeğini 
beslemeyi sürdürdü. 

Bayan D.Y.'ye ilk ev ziyaretinden sonra, bir defa 
daha ev ziyareti ve farklı zamanlarda beş defa 
telefonla ziyaret yapıldı. İlk ev ziyaretinden sonra 

sağma makinesi gibi malzemeler kullanarak 
boşaltmaya ve rahatlamaya çalıştığı, fakat 
memelerden süt akımını sağlayamadığı 
belirlendi. Bayan D.Y.'nin fizik muayenesinde; 
annenin memelerinin dolgun, sert, ağrılı, gergin, 
parlak, kırmızı görünümde ve memelerden sırta 
kadar yayılan yaygın bir ödemin olduğu, 
memelerde süt akımının olmadığı ve meme 
başının da çökük olmadığı, mekanik malzemeler 
kullanarak rahatlamaya çalışan annenin meme 
başlarında çatlama ve kanamaların başladığı 
görüldü. Elde edilen veriler doğrultusunda süt 
retansiyonu tanısı konuldu. 

GİRİŞİMLER:
Hastanın gereksinimlerine özel olarak 
hazırlanmış bakım bireyselleştirilmiş bakım 
olarak tanımlanmaktadır (20). Doğumdan üç gün 
sonra evde yapılan ilk vizitte; memedeki süt 
retansiyonunu gidermek ve oksitosin refleksini 
uyarmak amacıyla uygulanan bireyselleştirilmiş 
bakımda; annenin önce ılık duş alması sağlandı ve 
daha sonra boyun ve sırt masajı uygulandı. Boyun 
ve sırt masajı için üst kıyafetlerini tamamen 
çıkartan annenin, oturur pozisyonda öne doğru 
eğilmesi ve uzanarak kollarını masaya koyması 
sağlandı ve memeler yer çekiminin etkisine 
maruz bırakıldı (Şekil 1). Bu pozisyonda boyun 
ve sırt masaj uygulanırken, içerisinde sıcak su 
bulunan kap memelerin hizasında yere koyularak, 
memeler sıcak su buharına maruz bırakıldı. İki-üç 
dakika süren boyun ve sırt masajı (21) üç kez 
tekrarlandı. Daha sonra memelere elle sağma 
işlemi 15-20 dakika uygulandı (21).  Elle sağma 
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çok iyi (Very good) olarak yorumlanmaktadır 
(23).
Ele alınan olguda yenidoğanın, doğumdan 
sonraki ilk bir saat içinde emzirilmediği tespit 
edildi ve doğumdan 72 saat sonra anne sütü 
alması sağlandı. Yiğitbaş ve ark.'nın (24) yaptığı 
çalışmada, ilk yarım saat içinde emzirme oranın 
%58,8, ilk bir saat içinde emzirmenin ise %16.5, 
ilk iki saat içinde emzirme oranın %14.5, 2. 
saatten sonra emzirme oranın %10.2 olduğu 
belirtilmektedir (DSÖ sınıflamasına göre; kötü). 
Kirkwood ve ark.'nın (25) yaptığı çalışmada 
emzirmeye ilk bir saat içinde başlanma oranı 
%42'dir. (DSÖ sınıflamasına göre; orta).  Ramoo 
ve ark.'nın (19), emziren kadınların doğumdan 
sonra bebeklerini emzirmeye başlama oranının; 
ilk bir saat içinde %14, ilk 24 saat içinde %92 ve 
24 saat sonra %8 olduğunu belirtmektedir (DSÖ 
sınıflamasına göre; kötü). Teich ve ark.'nın (26) 
çalışmasında, annelerin doğumdan sonraki ilk bir 
saat içinde emzirme oranı  %26,9, bir saat sonra 
emzirme oranı ise %64,2 olarak belirlenmektedir 
(DSÖ sınıflamasına göre; kötü).                                      

Ele alınan olguda ve yapılan araştırmalarda 
doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirmeye 
başlama oranları benzerlik göstermekte ve 
DSÖ'nün sınıflamasına göre emzirme oranının 
%50'nin altında kaldığı dikkati çekmektedir. Bu 
da istenmeyen olumsuz bir sonuç olarak 
yorumlanmaktadır. Yapılan araştırma sonuçları, 
doğumdan sonra ilk bir saat içinde bebeğini 
emzirmeye başlayan annelerin, ilk bir saatten 
sonra emzirmeye başlayan annelere göre daha 
uzun süre bebeklerini emzirmeyi sürdürdüklerini 
göstermektedir (27-30). Emzirme Türkiye'de 
yaygın olmakla birlikte, çocukların sadece anne 
sütü ile beslenme oranı TNSA 2008'de %42 iken, 
TNSA 2013'de bu oranın %30'a düştüğü 
görülmektedir. Bu sonuçlar ülkemizde sadece 
anne sütüyle beslenmenin önerilen düzeyde 
yaygın olmadığını göstermektedir. Bununla 
birlikte ülkemizde formül maması ve diğer 
sıvıların erken verilmeye başlandığına sıkça 
rastlanmaktadır. Anne sütünden önce başka gıda 
(hazır mama, su, içinde su olan sıvılar ve meyve 
suyu) alan bebeklerin oranının TNSA 2008'de 
%23,2'den, TNSA 2013'de %25,7'ye yükseldiği 
görülmektedir (12,13). 

Akyüz ver ark. (18) yaptığı çalışmada, annelerin 
bebeğe anne sütünden önce başka gıda verme 

y a p ı l a n  d i ğ e r  z i y a r e t l e r d e  a n n e n i n ;  
memelerindeki sütü boşaltabilmek için elle 
sağma yöntemini kullandığı, bebeğini emzirmeyi 
sürdürebilmek için silikonlu meme başını 
kullandığı, bebeğinin çok ağladığı ve 
sabırsızlandığı zamanlarda günde en fazla bir ya 
da iki kez 60-70 ml mama hazırlayıp verdiği 
belirlendi. Takibini yaptığımız bebeğin 5-6 
defadan fazla bezini ıslatması ve acıktığı zaman 
ağlayan bebeğin anne sütüyle beslendikten sonra 
ağlamasının kesilmesi ve beslenme aralarının 2-3 
saat aralıklarında olması bebeğin yeterli anne 
sütü aldığının gözlemsel değerlendirmesidir.  

Anne, “doğumdan önce bebeğini emzirme 
hayalleri kurduğunu, bütün hazırlıklarını 
bebeğini emzirmek üzerine yaptığını fakat 
doğum yaptığı hastanede emzirmeyle ilgili hiç 
bir destek alamadığını, bebeğini sürekli “elle 
sağarak” elde ettiği süt ile beslemek zorunda 
ka lmas ın ın  bebeğiy le  bağ  kurmas ın ı  
engellediğini, buna rağmen anne sütünü elle 
sağarak da olsa bebeğine verebilmenin 
mutluluğunu yaşadığını, artık tek isteğinin 
bebeğinin yeteri kadar anne sütü alması ve 
bağışıklığının güçlü olması” olduğunu belirtti. 
Bayan D.Y.'nin, doğumdan sonra dokuz ay 
boyunca elle sağmayı sürdürdüğü, sütünün bol 
olduğu günlerde kullanmadığı sütlerini saklama 
poşetleri içerisinde derin dondurucuda sakladığı, 
böylece bir yıl boyunca bebeğine anne sütü 
vermeyi sürdürdüğü öğrenildi.

TARTIŞMA
Anne sütüyle beslenme, sağlıklı beslenmenin ilk 
koşuludur. Hemen hemen bütün çağlarda ve 
kültürlerde, çocuğun beslenmesinde eşsiz bir 
gıda olduğu kabul edilen anne sütünün bebeklere 
en sağlıklı şekilde ulaşma yolu, emzirmedir. 
Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF Başarılı 
Emzirme İçin On Adım'ın dördüncü maddesinde 
“annelere doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde 
emzirmeye başlamaları için yardım etmek” 
ilkesinden söz etmektedir. Bu ilkeye göre 
emzirmenin sürdürülebilmesi için doğumdan 
sonraki ilk bir saat içinde emzirmeye başlanması 
gerekmektedir. DSÖ tarafından, doğumdan 
sonraki ilk bir saat içinde bebeklerin emzirilme 
yüzdeleri sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya 
göre; emzirilme oranı %0-29 arasında ise kötü 
(Poor), %30-49 arasında ise orta (Fair), %50-89 
arasında ise iyi (Good) ve %90-100 arasında ise 
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hemşirenin laktasyonu sağlamaya yönelik 
doğum sonrası girişimlerine bağlıdır (6, 7, 36, 
37).

Ahluwalia ve ark.'nın (38) yaptığı çalışmada, 
emzirmenin başlat ı lmasında ve erken 
bırakılmasında kadınların yaşadığı sorunlar için 
doğumdan sonra kapsamlı bir emzirme 
danışmanlığının sağlanması gerektiğini 
bildirmiştir. Günay'ın (5) yaptığı, sezaryen 
sonrası emzirme konulu çalışmasında ebe ve 
hemşirelerin bebeğin, anne memesine 
tutturulmasını ve anneyi emmesini sağlaması 
gerektiği belirtilmektedir.

Annelerin yaklaşık beşte ikisine doğum sonrası 
dönemde emzirme danışmanlığı hizmetinin 
verilmediği ve bebeklerin beşte birinin ilk besin 
olarak anne sütü dışında bir besin aldığı 
belirt i lmektedir.  Bu nedenle emzirme 
danışmanlığı eğitimlerinin büyük bir titizlikle 
sürdürülmesi ve ilk gebeliklerin özellikle 
desteklenmesi gerektiği vurgulanmaktadır (32).

Ele alınan olguda sağlık personeli tarafından 
anneye yeterli doğum sonu bakım ve eğitim 
verilmemesi de istenmeyen olumsuz bir 
sonuçtur. Bu olgu sonuçları yapılan araştırma 
verileri ile benzerlik göstermektedir. Anne ve 
bebek hastaneden taburcu olmadan önce ebe ve 
hemşire bebeğin etkin emdiğinden, annenin tam 
emzirmeyi başarılı bir şekilde gerçekleş-
tirdiğinden, memelere ilişkin herhangi bir sorun 
olmadığından ve annenin emzirmeye ilişkin 
verilen bilgileri doğru anladığından emin 
olmalıdır. Annelerin taburcu olduktan sonraki 
dönemde emzirme konusunda bebek dostu 
hastane ünvanı alan hastanelerdeki emzirme 
hemşirelerinden destek alabileceği konusunda 
bilgilendirilmelidir (39-42). 

Başarılı emzirmenin devamını sağlamak ve 
emzirme başarısını arttırmak için meme 
problemlerinin önlenmesi oldukça önemlidir. 
Angorjman ve süt retansiyonu gibi problemler 
doğum sonrası dönemde emzirme başarısını 
olumsuz etkileyen faktörler arasında yer 
almaktadır. Meme ucunun bebeğin ağzına iyi 
yerleştirilmemesi, emzirmenin kısa sürmesi, 
sütün seyrek boşaltılması, fazla süt ve emzirmeye 
başlamanın gecikmesine bağlı olarak angorjman 
ve süt retansiyonu problemi gelişebilmektedir 
(2).  

oranının %20,8 olduğu ve emzirmeden önce 
mama ve su verildiğini, Gölbaşı ve Koç (7), 
doğumdan sonra hastanede bebeklerin 
%55,6'sına anne sütü dışında mama verildiğini 
belirtmektedir.

Yiğit ve Arslan'nın (31), annelerin emzirmeden 
önce bebeklerine başka gıda verme durumlarını 
sorguladıkları çalışmasında; %43,6'sının başka 
gıda vermediğini, %41,8'inin şekerli su verdiğini 
ve %14,5'inin ise mama verdiğini belirtmektedir.

İnce ve ark.'nın (32) yaptığı çalışmada, annelerin 
% 20,7'sinin bebeklerine anne sütünden önce 
başka bir besin verdiğini; bu bebeklerin 
%91,5'nin formül mama, %5,1'nin şekerli su,% 
1,7'sinin inek sütü, 1,7'sinin de zemzem suyu 
aldığı belirtilmektedir. Aynı çalışmada bebeğin 
beslenme durumunu anlamlı olarak etkileyen tek 
değişkenin anne sütünden önce bebeğe herhangi 
bir besin verilmesidir ve anne sütünden önce 
herhangi bir besin verilen bebeklerde sadece 
anne sütü ile beslenme oranının anlamlı derecede 
düşük bulunduğu belirtilmektedir. 

Doğumdan sonra bebeğe anne sütünden başka bir 
besin verilmesi kabul edilmesi mümkün 
olamayan bir uygulamadır. Bu uygulamanın 
hastane ortamında gerçekleşmesi emzirme 
sürecini olumsuz etkilemektedir. Kurnaz (2014) 
yaptığı çalışmada, doğumdan sonra hastanede 
bebeklere hazır mama, bitki çayı, su verilme 
oranının %26, anne sütü verilme oranının %74 
olduğunu belirtmektedir (33). Hastanelerde hazır 
mama verilmesinin önüne geçilerek sadece anne 
sütü verme süresinin uzatılması sağlanmaktadır 
(34).

Ele alınan olguda meme başının çökük olduğu ve 
ilk gün sütünün gelmeyeceği gerekçesiyle sağlık 
personeli tarafından bebeğe anne sütünden önce 
hazır mama verilmesi istenmeyen olumsuz bir 
uygulamadır. Doğum sonrası dönemde 
emzirmenin korunması, özendirilmesi ve 
desteklenmesinde ebe ve hemşirelere önemli 
sorumluluklar düşmektedir. Ebe ve hemşirelerin, 
anne sütü konusunda halka eğitim vermeleri ve 
uygu lama la r ı  i l e  de  ö rnek  o lma la r ı  
beklenmektedir (34, 35). Başarılı bir emzirmenin 
başlatılması ve sürdürülmesi; bebeğin 
doğumundan sonraki ilk saatlerde ve günlerde 
emzirilmesine, doğumdan sonra ebe ve 
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