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Is There a Sufficient Number of Post-Graduate and Graduate Education 
in Physiotherapy and Rehabilitation in Turkey?

Türkiye’ de Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Lisans ve 
Lisansüstü Eğitim Veren Yeterli Sayıda Üniversite Var Mıdır?

DERLEME / Review

Meltem KOÇ,1 Kılıçhan BAYAR2

ABSTRACTÖZ
Objective: In this study, it is aimed to investigate whether there are 
as many post-graduate programs and student quotas for physiothe-
rapists in Turkey. 
Materials and Methods: FTR departments with undergraduate edu-
cation on the website of the Higher Education Council and post-gra-
duate education on web sites of health institutes of universities were 
identified. As there is no clear information about the total number of 
physiotherapists in Turkey, only the number of students expected to 
graduate in 2017 is compared with the quotas of universities offering 
graduate education in the same year. 
Findings: It has been determined that there are 80 FTR departments 
in Turkey and 15 of the state universities have masters and 12 of 
them have masters and doctoral programs. It is expected that ap-
proximately 5000-6000 people will graduate in the spring semester 
of 2016-1017 education year, but the maximum number of quota to 
be opened for a physiotherapist who wants to register in the state 
university with a graduate program is expected to be about 100-200 
people. 
Conclusion: It is necessary to increase the number of universities 
and student quotas for physiotherapists who wish to improve their 
clinical competence in Turkey and participate in scientific research.

Amaç: Bu çalışmayla Türkiye’ de fizyoterapistler için yeteri kadar 
lisansüstü eğitim veren program ve öğrenci kontenjanı olup olmadı-
ğı araştırılmak istenmiştir. 
Gereç ve Yöntem: Yüksek Öğretim Kurulu web sitesinden lisans 
eğitimi bulunan ve üniversitelerin sağlık bilimleri enstitülerinin web 
sitelerinden lisansüstü eğitimi bulunan FTR bölümleri belirlenmiş-
tir. Türkiye’ deki toplam fizyoterapist sayısı hakkında net bilgiye ula-
şılamadığı için sadece 2017 yılında mezun olması beklenen öğrenci 
sayısı ile aynı yıl lisansüstü eğitim veren üniversitelerdeki öğrenci 
kontenjanları karşılaştırılmıştır. 
Bulgular: Türkiye’de toplam 80 FTR bölümü bulunduğu, devlet 
üniversiteleri içerisinden 15’inin yüksek lisans, 12’sinin ise yüksek 
lisans ve doktora programı olduğu tespit edilmiştir. 2016-1017 eği-
tim yılı bahar döneminde yaklaşık 5000-6000 kişinin mezun olması 
beklenirken, devlet üniversitesinde lisansüstü programa kayıt yaptır-
mak isteyen bir fizyoterapist için açılacak kontenjan sayısı en fazla 
100-200 arasında olmaktadır. 
Sonuç: Türkiye’ de klinik yeterliliğini geliştirmek isteyen ve bilimsel 
araştırmalara katılmak isteyen fizyoterapistler için lisansüstü eğitim 
veren üniversitelerin sayısının ve öğrenci kontenjanlarının artması 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Keywords: Physiotherapy and Rehabilitation, Education, Master 
of Science

Anahtar Kelimeler: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Eğitim, Yüksek 
lisans
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GİRİŞ

FFizyoterapi ve rehabilitasyon (FTR); hareket ye-
tersizliklerine yol açan hastalıklar, ağrılı durumlar, 
yaşlılık, yaralanmalar  ve fonksiyon bozuklukları 
sonrasında fonksiyonel durumun iyileştirilmesin-
de, sağlıklı bireylerin sağlığının korunmasında, 
bilimsel, kanıta dayalı değerlendirme ve tedavi 
yaklaşımları sunan bir bilim dalıdır (1). Fizyo-
terapistler, uzman hekim tarafından tanısı konan 

hastalıklarda ve sağlıklı bireylerde mesleğe özgü 
ölçme ve değerlendirmeleri yaparak, FTR prog-
ramını planlayan, uygulayan  mesleki otonomiye 
sahip bir sağlık personelleridir (2,3). Rehabilitas-
yon bir ekip işidir ve fizyoterapistler bu ekibin 
vazgeçilmez bir üyesidir. Sağlık sistemi içerisin-
de önemli bir role sahiptir.  Bu nedenle tüm dünya 
ülkelerinde sağlık alanında varlığı ve önemi her 
geçen gün artan bir meslek grubu olduğundan, 
mesleğin tercih edilebilirliği de artmaktadır (4). 

Avrupa Yüksek Eğitim Alanı 2010 yılında sağlık 
profesyonellerinin eğitiminde 3 eğitim döngüsü-
nü benimsemiştir. Bu eğitim döngüsü lisans, yük-
sek lisans ve doktora eğitimidir (Undergraduate, 
graduate and post-graduate education) (5). 
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1.Lisans eğitimi (Undergraduate or baccalau-
reate degree); Bu ilk döngü basit eğitime odak-
lanmıştır. Amacı, sağlık profosyonellerine özerk 
uygulayıcı olmak için gereken becerileri vermek-
tir. Dünya Sağlık Örgütü’nün yönergelerine göre 
sağlık çalışanlarının eğitimi üniversite düzeyinde 
olmalıdır (6). Bu eğitim basamağı 180 ECTS kre-
disi ile üç yıllık bir çalışmadan oluşur ve ardından 
Bachelor mesleki unvanını kazandırır.

2.Yüksek lisans eğitimi (Graduate or master deg-
ree programmes); Mevcut Avrupa görüşlerine 
göre yüksek lisans eğitim programı, lisans eği-
timinin tamamlanmasının ardından (3 yıl, 180 
ECTS kredisi) sağlık çalışanlarında bir sonraki 
eğitimin alınmasına olanak sağlayan eğitimdir. 
120 kredi ile bu eğitim basamağını tamamlayan 
kişiler takım çalışması, planlama süreçleri, proje-
ler, karar verme, liderlik becerileri edinme, süreç 
değerlendirmesi ve mesleğe özgü uzmanlık bece-
rileri kazanmış olurlar (7).  

3.Doktora Eğitimi (Postgraduate or doctoral stu-
dies); Üçüncü döngü, sağlık araştırmalarında aka-
demik kariyer yapmak isteyen sağlık profesyo-
nelleri için düzenlenmiştir. 180 ECTS kredisi ile 
üç yıl sürer. Soyut düşünmeyi ve eleştirel analizi 
teşvik eder. Bağımsız araştırma için bilimsel bil-
giyi anlama ve uyarlama becerileri kazandırarak, 
gelişmiş kanıta dayalı uygulamaları incelemeyi 
içerir. Analitik ve kavramsal beceriler kullanarak, 
sağlık hizmetlerinin teorik temellerinin iyileştiril-
mesine ve araştırma yöntemlerinin bilimsel yön-
temlerle uygulanmasına olanak sağlar (8).

Avrupa’ da fizyoterapi eğitimi; Dünya Fizik Teda-
vi Konfederasyonu, Avrupa bölgesindeki fizyote-
rapistlerin lisans ve lisansüstü eğitimi için özel bir 
tematik konferans gerçekleştirmiştir. Konferans 
sonucu Avrupa standartlarına uygun ve mezuniyet 
sonrası eğitim programlarıyla desteklenen eğitim 
önerilmektedir (9). Avrupa eğitim stratejisi, un-
dergraduate, graduate and post-graduate eğitimi 
(Bologna sürecine göre birinci, ikinci ve üçüncü 
eğitim) fizyoterapistin profesyonel olarak başarılı 
bir şekilde çalışabilmesi için kilit bir ön koşul ola-
rak kabul etmektedir.

Türkiye’ de lisansüstü eğitim; Fakültelerden me-
zun olan öğrencilerin başvurabileceği, üniversi-
telerin ilgili enstitüleri tarafından verilen yüksek 
lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora eğitimlerini 
kapsayan eğitimdir (11-13). Bu eğitimi veren ens-
titüler Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık 
Bilimleri Enstitüleridir. Yüksek lisans programı 
öğrenciye bilimsel araştırma yöntemlerini kulla-
narak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumla-
ma ve değerlendirme yeteneği sağlar. Bu eğitim 
120 AKTS’ den oluşur. Bu kişilere bilim uzmanı 
ünvanı verilir. Doktora programı ise, öğrenciye 
bağımsız araştırma yapabilme, bilimsel problem-
leri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek 
yorum yapabilme ve analiz etme becerileri ka-
zandırır. En az 300 AKTS’ den oluşur. Bu kişilere 
Doktor ünvanı verilir (14).

Türkiye’de fizyoterapi eğitimi, ilk olarak 1961 
yılında Hacettepe Üniversitesi’nde kurulmuştur. 
25 yıl boyunca Türkiye’de fizyoterapist yetiştiren 
tek okul olmuştur. Sonrasında sırasıyla İstanbul 
Üniversitesi (1986), Dokuz Eylül Üniversitesi 
(1993), Pamukkale Üniversitesi (1995), Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi (1996), Dumlupınar 
Üniversitesi (1997) ve Başkent Üniversitesi’nde 
(1998) açılan fizik tedavi okulları ile mezun fiz-
yoterapist sayıları artmaya başlamıştır. 2000’ li 
yıllardan sonra ise sağlık alanında ve teknoloji-
deki gelişmeler Fizyoterapi mesleğinin öneminin 
hızlı bir şekilde yayılmasına yol açmıştır. Sağlık 
sisteminde ihtiyacın fark edilmesiyle ve öğrenci-
lerin talebinin artmasıyla devlet üniversitelerinde 
ve özellikle vakıf üniversitelerinde FTR bölüm-
leri ardı ardına kurulmaya başlamıştır. Ancak bu 
artışlar 2014 yılına kadar öğrencilerin eğitiminde 
bir sorun ortaya çıkarmazken, 2014 yılından son-
raki artışlar kontrol edilemez bir düzeye ulaşmış-
tır (15). Bu artışların Türkiye’ de akademik ve kli-
nik yetersizlikleri ortaya çıkarmaması adına bazı 
çözüm yolları aranmaya başlanmıştır.

Türkiye’ de mevcut lisans düzeyinde eğitim ve-
ren FTR okullarının müfredat programlarında 
da farklılıklar olduğu yapılan çalışmalarla gös-
terilmiştir (16). Lisans müfredat programındaki 
farklılıklar sonucu alana özel bilgi ve becerilerin 
arttırılması, kanıta dayalı sonuçları toplama, pay-
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laşma ve klinik yeterliliği arttırma gibi hedefler 
lisansüstü eğitime olan ihtiyacı arttırmaktadır. 
Bunun dışında FTR bölümlerine talebin fazla 
olmasıyla hızla artan okul sayıları, sınıf konten-
janları, fiziki koşulların ve klinik alanların yeter-
sizliği, öğretim elemanı sayısının ihtiyacı karşıla-
maması gibi nedenlerde fizyoterapist adaylarının 
eğitimini ciddi ölçüde zorlaştırmaktadır. Son za-
manlarda sağlık eğitimi veren aynı sonuçla karşı 
karşıya kalan fakülte ve bölümlerde eğitim kalite-
sinin korunabilmesi ve arttırılması için Türkiye’ 
de farklı eylem planları gerçekleştirilmeye çalışıl-
maktadır. Bunlardan biri bölümlere yerleşmek is-
teyen öğrencilerin yerleşebilmesi için taban sınır 
puanının oluşturulması (17), diğeri ise hızlı artan 
okullardaki öğretim elemanı ihtiyacının karşılan-
ması için öğretim elemanı yetiştirme program-
larının oluşturulmasıdır (18). Yukarda anlatılan 
lisans eğitiminde zorluklar yaratan durumlar ve 
Avrupa’nın önerdiği sağlık eğitim stratejisi de 
düşünülerek Türkiye’de üçüncü bir eylem planı-
na ihtiyaç duyulmaktadır. Bu eylem planı, lisans 
eğitimlerini destekleyen, klinik deneyimi gelişti-
ren, hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunulmasına 
aracılık eden ve rehabilitasyon araştırmalarına 
imkan veren lisansüstü eğitim programlarının 
yaygınlaştırılmasıdır. Ancak sayısı her geçen yıl 
değişen fizyoterapi lisansüstü programlarının şu 
an ihtiyacı ne kadar karşıladığı hakkında net bil-
giye rastlanmamıştır. Bu çalışma ile Avrupa ör-
nekleri de göz önüne alınarak Türkiye’ de yeterli 
olabilecek kadar Fizyoterapistler için lisans ve li-
sansüstü eğitim veren program ve kontenjanların 
olup olmadığı araştırılmak istenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma metodolojik tür-
de bir araştırmadır. Çalışmanın evrenini Türki-
ye’de devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan 
Lisans eğitimi veren Fizyoterapi ve Rehabilitas-
yon Bölümleri oluşturmuştur. Araştırmaya önce-
likle Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya sadece 
isim farklılığı olan Fizik Tedavi ve Rehabilitas-
yon bölümü bulunan üniversitelerin belirlenmesi 
ile başlanmıştır. Bunun için Şubat ve Mart 2017 
tarihlerinde Yüksek Öğretim Kurulu web sitesin-
den alınan veriler kullanılmıştır. Bu üniversiteler 
belirlendikten sonra aktif lisans programı olan 
ve aktif lisansüstü programları olan üniversiteler 
belirlenmiştir. Aktif lisansüstü programları olan 

üniversitelerin öğrenci kontenjanlarına her üni-
versitenin Şubat ve Mart 2017 tarihlerinde Sağ-
lık Bilimleri Enstitüsü resmi web sayfalarından 
ulaşılmıştır. Türkiye’ de bulunan toplam fizyo-
terapist sayısı hakkında net bilgiye ulaşılamadığı 
için sadece 2017 yılında mezun olacak öğrenciler 
ile aynı yıl aktif lisansüstü öğrenci alan üniver-
sitelerdeki öğrenci kontenjanları karşılaştırılarak 
araştırma sorusuna ulaşılmaya çalışılmıştır. Ça-
lışmanın sonuçlarının yorumlanmasında herhangi 
bir istatistiksel analiz yöntemi kullanılmamıştır.

Bulgular: İlk araştırma ile Türkiye’ de 43’ si dev-
let, 37’ si vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 
FTR bölümü olan 80 üniversite olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (Tablo 1). Bu üniversiteler içerisin-
de 6 vakıf üniversitesi 2016 yılında kapatılmış-
tır. Geriye kalan 74 üniversitenin 20 tanesinde 
fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü kurulduğu 
halde eğitim öğretim yapacak alt yapıya ve ye-
terli öğretim elemanına sahip olmadığı için lisans 
eğitimine başlayamamıştır. Geriye kalan lisans 
eğitimi veren 54 üniversitenin 31 tanesinde li-
sansüstü eğitim bulunmaktadır. 31 üniversitenin 
15’ i devlet 16’ sı vakıf üniversitesidir. 15 yüksek 
lisans programı olan devlet üniversitesinin 12’ 
sının doktora programı vardır (Tablo 2). Yüksek 
lisans eğitimi olan üniversiteler Marmara Üniver-
sitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırıkkale Üni-
versitesi, Trakya Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dumlupınar 
Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Pa-
mukkale Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’dir. 
Doktora programı olan üniversiteler Marmara, 
Gazi, Hacettepe, Trakya, Yıldırım Beyazıt, Abant 
İzzet Baysal, Dumlupınar, Pamukkale, Dokuz 
Eylül, İstanbul, Ahi Evran ve Süleyman Demirel 
Üniversitesi’dir (Tablo 3). 2017-2018 eğitim yılı 
bahar döneminde yaklaşık 5000-6000 kişinin me-
zun olması beklenirken, devlet üniversitesinde bir 
lisansüstü programa kayıt yaptırmak isteyen bir 
fizyoterapist için en fazla 100-200 kişilik konten-
jan beklenmektedir. Geçmiş yıllarda mezun olan 
fizyoterapistler de düşünüldüğünde oldukça az 
sayıda lisansüstü eğitim programı ve öğrenci kon-
tenjanı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.  
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  L/YL/D    L/YL/D  L/YL/D
 1.Abant İzzet B. +/+/+ 2.Afyon Kocatepe         +/-/- 3.Kto Karatay +/-/-
4.Ahi Evran +/+/+ 5.Bingöl -/-/- 6.İstinye +/-/-
7.Bülent Ecevit +/-/- 8.Celal Bayar -/-/- 9.Arel +/-/-
10.Cumhuriyet -/-/- 11.Çankırı K. -/-/- 12.Dogu Akdeniz +/+/-
13.Dokuz Eylül +/+/+ 14.Dumlupınar +/+/+ 15.Yakın Doğu      +/+/+
16.Eskişehir 

Osmangazi 

-/-/- 17.Gazi  +/+/+ 18.Uluslararası 

Kıbrıs

+/-/-

19.Hacettepe +/+/+ 20.İnönü +/+/- 21.Yüksek İhtisas +/-/-
22.İstanbul +/+/+ 23.İzmir Katip Ç. +/-/- 24.Biruni +/-/-
25.Karabük +/-/- 26.Kırıkkale +/-/- 27.Avrasya +/-/-
28.Kocaeli -/-/- 29.Marmara +/+/+ 30.Esenyurt +/-/-
31.Muğla Sıtkı 

Koçman 

+/+/- 32.Mustafa Kemal +/-/- 33.Girne +/-/-

34.Pamukkale +/+/+ 35.Süleyman D. +/+/+ 36.Lefke Avrupa +/+/-
37.Trakya +/+/+ 38.Yıldırım Bey. +/+/+ 39.Muş A.G. -/-/-
40.Acıbadem +/-/- 41.Bahçeşehir +/+/- 42.Recep T. E. +/-/-
43.Başkent +/+/+ 44.Bezm-i Alem +/+/- 45.Akdeniz -/-/-
46.Gediz +/-/- 47.Haliç +/+/- 48.Amasya -/-/-
49.Hasan Kalyoncu  +/+/+ 50.İstanbul Arel +/+/- 51.Necmettin 

Erbakan 

+/-/-

52.İstanbul Aydın +/+/- 53.İstanbul Bilgi +/+/- 54.Van Yüzüncü Yıl -/-/-
55.İstanbul Bilim +/+/- 56.İstanbul Medipol +/+/- 57.Ordu -/-/-
58.İzmir Kapandı 59.Mevlana Kapandı 60.Aydın -/-/-
61.Nişantaşı +/-/- 62.Nuh Naci Yazgan +/-/- 63.Çukurova -/-/-
64.Okan +/+/- 65.Şifa Kapandı 66. Medeniyet -/-/-
67.Turgut Özal Kapandı 68.Üsküdar +/+/- 69.Sanko +/-/-
70.Yeditepe +/+/- 71.Yeni Yüzyıl +/+/- 72.Zirve Kapandı
73.Karadeniz 

Teknik

-/-/- 74.Gaziosmanpaşa -/-/- 75.Bitlis Eren -/-/-

76. Siirt -/-/- 77.Bozok -/-/- 78.Atatürk -/-/-
79.İstanbul Fatih Kapandı 80.Fırat 

Tablo 1: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü olan üniversiteler ve Lisans / Yüksek lisans / 
Doktora programları  (2017, Türkiye)

L:Lisans, YL:Yüksek Lisans, D:Doktora
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Lisans Aktif Lisans Yüksek lisans Doktora
Devlet Üniversitesi Sayısı 43 23 15 12
Vakıf Üniversitesi Sayısı 37 31 16 3

2017’ de beklenen mezun öğrenci sayısı 5000-6000 100-200

1. Marmara Üniversitesi 7. Dokuz Eylül Üniversitesi
2. İstanbul Üniversitesi 8. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
3. Hacettepe Üniversitesi 9. Dumlupınar Üniversitesi
4. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 10. Trakya Üniversitesi
5. Pamukkale Üniversitesi 11. Gazi Üniversitesi
6. Ahi Evran Üniversitesi 12. Süleyman Demirel Üniversitesi

Tartışma: 

Avrupa’da, FTR alanında Lisans, Yüksek Lisans 
ve Doktora düzeyinde eğitim sunan 4000’ den 
fazla üniversite bulunmaktadır  (19). Amerika 
Birleşik Devletleri’nde fizyoterapist olmak için 
lisans sınavını geçmek ve CAPTE (Commission 
on Accreditation in Physical Therapy Education) 
tarafından akredite olmuş bir programdan Docto-
ra of Physical Therapy (DPT) derecesini almak 
zorunluluğu bulunmaktadır. Fizyoterapide Yük-
sek Lisans (MPT) derecelerinden ziyade dokto-
ra derecesi önerilmektedir. Doktora programına 
katılabilmek için fizyoterapi lisans programların-
dan mezun olunması gereklidir. DPT programları 
için 3 yıl boyunca tam zamanlı eğitim istenmekte 
ancak bazı okullar, öğrencilerin hem lisans hem 
DPT derecesi ile mezun olmasına izin veren 6 
veya 7 yıllık bir program sunabilmektedir. DPT 
ve tDPT olarak iki farklı doktora eğitimi bulun-
maktadır. DPT, Amerika’ da fizyoterapist olmak 
için minimum eğitim düzeyi haline gelen doktora 
programıdır. DPT eğitimi 226 üniversitede bulun-
maktadır (20). tDPT ise DPT zorunlu olmadan 
önce mezun olan ve çalışan fizyoterapistlerin, 
doktora yapmak istediklerinde başvurabilecekleri 
geçici doktora programıdır. ABD’ de fizyoterapist 
olmak için lisansüstü eğitimin zorunlu bir eğitim 
sistemi haline geldiği görülmektedir (21). 

Amerika Birleşik Devletler İşgücü İstatistikleri 
Bürosu (BLS), 2014-2024 yılları arasında, fizyo-
terapi mesleğinin, tüm mesleklerin ortalamasın-
dan çok daha hızlı % 34’ lük bir artış gösterece-
ğini öngörmektedir. Bunun nedeni olarak yeni ne-
sillerin yaşlandıkça aktif kalma çabaları sonucun-
da ve gelişen cerrahi yöntemler sonucunda yaşam 
süresinde artışların olacağı düşünülmektedir (22).

Türkiye’ de ise fizyoterapi mesleğine talep son 
yıllarda %100 artış göstermiştir.  2016 yılında 
Can’ ın yaptığı araştırmada toplam 52 üniversi-
tede FTR bölümü ve bu okullardan mezun olan 
yaklaşık 7900 civarında fizyoterapist olduğu 
belirtilirken, aradan geçen bir yıl sonrasında ya-
pılan araştırmada 79 FTR bölümü olduğu görül-
müştür. Mesleğin Türkiye’ de kurulumundan bu 
yana yaklaşık 15 bin fizyoterapist olduğu düşü-
nülmektedir. Aradan geçen bir yıl içerisinde 28 
yeni okul kurulmuş ve mezun sayısı % 100 ar-
tış göstermiştir. Bu bir yıl içerisinde ise yüksek 
lisans ve doktora eğitimi veren üniversite sayısı 
değişmemiştir (15). ABD ve Avrupa ülkelerinde 
lisansüstü eğitime verilen önemin ve artışın lisans 
eğitimi ile eşdeğer olduğu görülmekte iken Türki-
ye’ de fizyoterapi mesleğinde lisansüstü eğitimin 
öneminin kavranması ve bu alandaki çalışmaların 
arttırılması gerektiği düşünülmelidir.

Tablo 2: Üniversite Sayıları ve Öğrenci Kontenjanları  (2017, Türkiye)

Tablo 3: Yüksek Lisans ve Doktora Programı Olan Devlet Üniversiteleri (2017, Türkiye)
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Sonuç: Fizyoterapi ve rehabilitasyon gibi geli-
şen tıp ve sağlık sisteminde önemi her geçen gün 
artan meslek grubu için fizyoterapist yetiştiren 
okulların sayısı oldukça fazla olmasına rağmen 
lisansüstü eğitim veren okulların sayısının olduk-
ça az olması dikkat çekicidir. Türkiye’ de klinik 
yeterliliğini geliştirmek isteyen ve bilimsel araş-
tırmalara katılmak isteyen fizyoterapistler için 
lisansüstü eğitim veren okulların sayısının ve öğ-
renci kontenjanlarının artması gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır.

NOT: Bu çalışma 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim 
Araştırmaları Kongresi’nde sözel bildiri olarak 
sunulmuştur (28 Eylül-1 Ekim 2017, Muğla).
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org/Professionalism.html Accessed: 12 February 2017
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ruary 2017
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9. World Confederation for Physical Therapy. The Educati-
on Policy of the European Region of the WCPT, 2010. Avai-
lable at: http://www.erwcpt.eu/ Accessed: 21 February 2017
10. University of Wroclaw, School of Physiotherapy. Doc-
toral programme [in Polish]. Available at: http://www.awf.
wroc.pl/pl/article/1210/1314/Dokumentydopobrania/. Ac-
cessed: 21 February 2017
11. Oğuzhan F. Eğitim Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınla-
rı,1981, Ankara
12. Sevinç, B. Türkiye’ de Lisansüstü Eğitim Uygulamaları, 
Sorunlar ve Uygulamalar. DEÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 
2001;34(1): 25-40
13. Varış, F. Lisansüstü Düzeyde Eğitim Elemanı Yetiştirme, 
Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Ankara Üniversitesi. Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Yayınları. 1984;136: 49-54
14. h t t p : / / w w w . r e s m i g a z e t e . g o v . t r / e s k i -
ler/2016/04/20160420-16.htm. Accessed: 12 February 2017
15. Can F. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Mesleki Gelişim 
Tarihçesi.  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dergisi 2016; 1(3): 1-6
16. İpek Ö, Bayar B, Bayar K.  Türkiye’de Devlet Üniversite-
lerindeki Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümlerinin Müfre-
dat Programları Birbiri İle Ne Kadar Örtüşüyor?  Uluslara-
rası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi. 2016
17. Üniversite tercihlerinde hangi bölümlerde baraj pu-
anı var? Avaliable at: http://www.memurlarnet.biz/
m/?id=33627. Accessed: 12 February 2017
18. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK): Öğretim üyesi yetiştir-
me programı. Avaiable at: http://www.yok.gov.tr/web/oyp/
oyp-tarihce Accessed: 12 February 2017
19. https://www.healthcarestudies.com/MSc/Physiotherapy/
Europe/. Accessed: 12 February 2017
20. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_physical_therapy_
schools_in_the_United_States. Accessed: 12 February 2017
21. https://www.gradschools.com/programs/physical-occu-
pational-therapy/physical-therapy?countries=germany. Ac-
cessed: 12 February 2017
22. Gosling S. Physiotherapy and Postgraduate Study A fol-
low-up discussion paper Physiotherapy 1999: 85(3) 



9

Sağlık ve Toplum    Yıl:28 , Sayı: 2   Mayıs-Ağustos 2018

Quality of Life in Parkinson’s Patients and Nursing Care

Parkinson Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Bakımı

DERLEME / Review

Meltem CİVİL,1

ABSTRACTÖZ
Parkinson’s disease is the second most common neurodegenerative 
disease after Alzheimer’s disease and its prevalence increases with 
age. Parkinson’s disease is a progressive disease that decreases pa-
tient’s quality of life. The change in the quality of life of Parkinson’s 
patients also increases the care needs of patients.
Nursing Care; The importance of patient education in Parkinson’s 
disease is of great importance in terms of improving community 
awareness and adaptation to the disease. Proper nursing care needs 
to be developed by conducting research for the application of ap-
propriate nursing care approaches. The need for specialized nurses 
in this area is constantly increasing.

Parkinson Hastalığı Alzheimer hastalığından sonra ikinci en sık 
görülen nörodejeneratif hastalık olup prevalansı yaşla birlikte 
artmaktadır. Parkinson Hastalığı ilerleyen bir hastalık olmakla 
birlikte hastalığın seyri sürecinde  hastaların yaşam kalitesini 
düşürmektedir. Parkinson hastalarının yaşam kalitesinde oluşan 
değişiklik hastaların bakım gereksinimlerini de arttırmaktadır.
Hemşirelik Bakımı; Parkinson Hastalarında hasta eğitiminin 
önemi, topluma farkındalık kazandırılması ve hastalığa uyumlarının 
iyileştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Doğru 
hemşirelik yaklaşımlarının uygulanması için araştırmalar yapılarak 
uygun hemşirelik bakımlarının geliştirilmesi gerekir. Bu alanda 
uzmanlaşmış hemşire gereksinimi sürekli artmaktadır. 

Keywords: Parkinson’s disease, quality of life, Parkinson’s and 
nursing care.

Anahtar Kelimeler: Parkinson Hastalığı, yaşam kalitesi, Parkinson 
ve hemşirelik bakımı.

1.Uzm. Hem. İstanbul Bilim Üniversitesi, Florence Nightingale 
Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
E-posta Adresi: civilmeltem@gmail.com

Gönderim Tarihi:28.12.2017 - Kabul Tarihi: 14.09.2018

GİRİŞ
Kronik nörodejeneratif bir hastalık olan Parkin-
son, beyinde ‘dopamin’ olarak adlandırılan nörot-
ransmitterin %60-80’inin kaybedilmesi sonucun-
da ortaya çıkmaktadır. İlerleyen yaşlarda beyinde 
dopamin salgısını gerçekleştiren hücrelerde yaşa-
nan azalmanın veya hasarın sonucunda ortaya çı-
kan, hareket bozukluğuna yol açan bir hastalıktır. 
Ellerde ve ayaklarda titreme, hareketlerde yavaş-
lama, kaslarda sertlik, yürüme güçlüğü gibi du-
rumlar hastalığın karakteristik belirtileridir ( 1 ).  
Parkinson Hastalığı (PH),  özellikleriyle bağlan-
tılı olarak, hastaların günlük yaşam aktivitelerini 
(GYA) gerçekleştirirken kısmen ya da tamamen 
bağımlılık yaşamaları yaşam kalitelerinin olum-
suz biçimde etkilenmesine neden olmaktadır (2). 
Günümüz sağlık bakımı profesyonelleri, bakım 
ve tedavi yoluyla hastaların ömürlerini uzatmanın 

yanı sıra, yaşam kalitelerini de yükseltmeyi he-
deflemektedirler.

PARKİNSON HASTALIĞI 
Parkinson hastalığını ilk defa İngiliz Doktor Ja-
mes Parkinson 1817’de “shaking palsy” (titrek 
felç) olarak tanımlamıştır. Hastalık günümüz-
deki adını, ilk kez tanımlamasını yapan J. Par-
kinson’dan almıştır(3).  J. Parkinson, Parkinson 
Hastalığını (PH)  tanımlamak için gerçekleştirdi-
ği çalışmalarıyla dikkatleri bu hastalığa çekmiş-
tir. J. Parkinson’un hastalarının genellikle genç-
lerden oluşması, bu hastalar üzerinde hastalığın 
bazı tipik belirtilerinin gözlenememesine neden 
olmuştur. Yüzyıllar boyunca bilinen bir hastalık 
olmasına rağmen, 1800’lü yıllara kadar Parkinson 
olarak adlandırılmamıştır.  Eski Hint tıp sistemi 
Ayurveda bu hastalığı ‘Kampavata’ olarak adlan-
dırmıştır(4). 
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Kronik nörodejeneratif bir hastalık olan Parkin-
son, beyinde ‘dopamin’ olarak adlandırılan nörot-
ransmitterin %60-80’inin kaybedilmesi sonucun-
da ortaya çıkmaktadır. İlerleyen yaşlarda beyinde 
dopamin salgısını gerçekleştiren hücrelerde ya-
şanan azalmanın veya hasarın sonucunda ortaya 
çıkan, hareket bozukluğuna yol açan bir hasta-
lıktır. Ellerde ve ayaklarda titreme, hareketlerde 
yavaşlama, kaslarda sertlik, yürüme güçlüğü gibi 
durumlar hastalığın karakteristik belirtileridir(1).        
Parkinson Hastalığı,  genellikle 40-75 yaş aralı-
ğında görülmektedir. Birey yaşlandıkça hastalığa 
yakalanma ihtimali yükselmekte; 65 yaş üzeri 
kişilerde görülme sıklığı ise %1-2 oranlarını bul-
maktadır. Kadınlarda görülme oranı erkeklere 
göre daha düşüktür. PH genellikle ileri yaşlarda 
görülüyor olmasına rağmen bazı genç yetişkinler-
de de rastlanması muhtemeldir. Genç yaştaki bi-
reylerde hastalığın görülmesi durumunda genetik 
etkenler irdelenmelidir(1).

PH’de  gözlemlenen motor semptomlar; tremor, 
bradikinezi rijidite ve postural duruşta meydana 
gelen bozulmalardan oluşmaktadır(5).

Nonmotor bozuklukları; yürütücü işlevler, bel-
lek ve dikkat işlevleri, görsel-mekansal işlevler, 
dil işlevleri gibi bilişsel bozukluklar, depresyon, 
demans, anksiyete, apati, psikotik belirtiler, dürtü 
kontrol bozuklukları şeklinde ortaya çıkan davra-
nışsal değişiklikler, paresteziler, soğuk sıcak algı-
lamasında hassasiyet kaybı, ağrı, akatizi (yerinde 
duramama), huzursuz bacak sendromu, görme 
sorunları gibi duysal belirtiler, postural hipotan-
siyon, GİS ve ürogenital sistemde görülen semp-
tomlar, cinsel disfonksiyon gibi otonom işlev-
lerdeki bozukluklar ve insomnia, hastaların rüya 
gördükleri uyku fazında fiziksel olarak hareket 
etmesi olarak adlandırılan (Rapid Eye Movement) 
REM uykusu davranış bozukluğu, huzursuz ba-
cak sendromu gibi uyku ile bağlantılı olanlar şek-
linde sıralamak mümkündür (6). Parkinson hasta-
larına nonmotor semptomlarla mücadele edebil-
meleri için yardımda bulunmak, PH’nin  motor 
belirtilerinin kontrolü için yürütülen tedavi kadar 
önemlidir. Değerlendirme dışı tutulan bu nonmo-
tor bulgular, hasta ve ailesi üzerinde en az motor 
bulgular kadar etkiye sahiptir(7).

Parkinson Hastalığını’nın etkileri, tremor (titre-
me), muskuler rijidite (kas sertliği), bradikinezi 
(hareketlerde yavaşlama) ile ortaya çıkan temel 
belirtilere ek olarak, yürüme bozukluğu, yutma 
güçlüğü, otonom fonksiyon bozukluklarıyla ilin-
tili belirtiler (ağızda salya birikmesi, kabızlık, id-
rar yapma sorunları, cinsel fonksiyon bozuklukla-
rı gibi), cilt yağlanmasında artış, ağrı ve duyusal 
yakınmalar, depresyon ve demans (bunama) ile 
bireyi tüm boyutlarıyla olumsuz yönde etkileyen 
bir sağlık problemidir(8).

Parkinson Hastalığı tedavi başlıkları dört başlık 
altına toplanmıştır. Bunlar; semptomatik tedavi, 
nöroprotektif tedavi, kullanılan ilaçlara bağlı or-
taya çıkan komplikasyonların önlenmesine yöne-
liktir(9).

Hastalığın ilerleyen dönemlerinde alternatif te-
davi olarak hekimin hastaya önerebileceği üç 
tedavi yöntemi mevcuttur. Bunlar ; Levodopa / 
Karbidopa İntestinal Jel Uygulaması , Subkutan 
Apomorfin , Derin Beyin Stimülasyonudur. Bu 
tedavilerde en sık görülen yan etkileri ; bulantı – 
kusma,  ortostatik hipotansiyon, uyku hali , uyku 
atakları, konfüsyon, eritemin eşlik ettiği ayak bi-
leği ve bacak ödemi, halüsinasyonlar ve psikotik 
bulgulardır(10,11).

PARKİNSON HASTALIĞI VE YAŞAM KA-
LİTESİ
Parkinson Hastalığı sürecinde hasta günlük yaşam 
aktivitelerini yerine getirme konusunda ciddi zor-
luklar yaşamaktadır. Zamanla birey bağımsızlığı-
nı kaybeder, beraberinde ekonomik üretkenliğin 
yitirilmesi ile aile içi ve toplumsal rollerini yerine 
getirememeye başlar. Hastalık sürecinde hastala-
rın yaşam kaliteleri ciddi anlamda değişmektedir. 
Son yıllarda, hemşirelik biliminde sıklıkla söz 
edilen yaşam kalitesi kavramı, hemşirelik giri-
şimlerinin sonuçlarını değerlendirmede giderek 
daha fazla kabul görmektedir (12).

Van Uem ve arkadaşlarının (2016) 114 araştırma-
yı inceleyerek yaptıkları derleme çalışmasında 
yaşam kalitesini etkileyen faktörler 5 grupta ele 
alınmıştır. Bu gruplar; Vücut yapısı ve fonsiyon-
ları,  psikososyal fonksiyonlar, çevresel faktörler, 
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kişisel faktörler, günlük yaşam aktiviteleri grup-
larıdır. Bu çalışmada hastaların yaşam kalitelerini 
etkileyen tüm faktörler ele alınmıştır (13).

PARKİNSON HASTALIĞI VE HEMŞİRE-
LİK BAKIMI
Yozbatıran ve arkadaşları Parkinson hastalığının 
motor belirtilerine dair dizabilite seviyesinin ya-
şam kalitesine etkisini hastalığa ilişkin (Parkin-
son’s Disease Questionnaire  PDQ-39) ve genel 
(Short Form SF-36) iki değişik ölçek yardımıyla 
incelemişler ve PDQ-39’un bu hususta SF-36’ya 
kıyasla daha hassas olduğu tespitine varmışlardır 
(14). Özdilek ve arkadaşları Parkinson hastala-
rına bakım veren yükünü ve bakım veren yaşam 
kalitesini incelemişlerdir. Bu bağlamda depresif 
belirtiler, hastalık şiddeti, UPDRS (Birleşik Par-
kinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği ) skoru,  
dizabilite düzeyi, anksiyete ve gereğinden faz-
la gündüz uykululuğunun bakım veren yükünü; 
siyalore (tükürük salgısının artması), anksiyete 
belirtileri ve diskinezinin ise bakım veren bireyin 
yaşam kalitesini yüksek seviyede etkilediği tespit 
edilmiştir. Bilhassa hastalığın sonraki evrelerin-
de ve depresyona sahip hastalarda bakım veren 
stresi fazlalaşmış ve bakım veren yaşam kalitesi 
ise azalmış olarak gözlenmiştir (15). Bu bağlam-
da tüm motor ve non motor belirtiler dizabiliteye 
sebep olmakta ve yaşam kalitesi üzerinde etkili 
olmaktadır.

Hemşirelik Bakımı ve Parkinson Hastalarında 
hasta eğitiminin önemi, toplum farkındalığı ka-
zandırılması ve hastalığa uyumlarının iyileştiril-
mesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bakım 
gereksinimlerini saptamak açısından yaşam kali-
tesinin değerlendirilmesi önem taşır.

Parkinson hastalığına yakalanan hastaların çok 
büyük bir bölümü bir süre sonra bakıma ve yar-
dıma muhtaç hale gelmektedir. Hastalığın yarat-
tığı motor ve non-motor semtomlar belli aşama-
dan sonra bu duruma sebebiyet vermektedir (16). 
Hastanın yetersizliği ve motor hareketlerde kısıtlı 
kalma durumu, hastalığın 10-20 yılından sonra 
iyice artmaktadır. Bu dönemde, hasta günlük akti-
viteleri yapmak konusunda iyice yetersizleşmek-
te, hastaya bakan kişinin fiziksel yükü gitgide art-

maktadır. Bu durum hastaya bakan kişiyi yalnızca 
fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal, ekonomik ve 
sosyal açıdan da etkileyecektir(17). Parkinson 
hastalığı zamanla ilerleyen ve hastayı zamanla 
gitgide daha bağımlı hale getiren bir hastalıktır. 
Bu durumun bakım veren kişilerin kendini iyice 
strese sokmasına ve ileride yükünün artacağı ko-
nusunda düşünmesine sebep olmaktadır.

Parkinson hastalarına bakım veren kimselerin en 
çok strese sebebiyet verdiğini düşündükleri prob-
lemler inkontinans, uyku bozuklukları, agresivite, 
delüzyonlar (sanrılar) ve ajitasyondur. Hastaların 
minimum üç probleme eş zamanlı olarak sahip 
olma oranı %75’dir. 

Parkinson hastalarına bakım veren insanlar pek 
çok sorun sıkıntı ile karşılaşmaktadır. Özellikle 
hastalığın geç evreleri, bakım veren kişiyi çok 
olumsuz etkilemekte ve zorlamaktadır (18).

Yüksel ve ark. (2007) Bu hastalıkla mücadele 
eden hastalara bakım verenleri inceledikleri araş-
tırmada,  bakıcı kişinin yaşının, cinsiyetinin ya 
da hastanın cinsiyetinin, bakım yükü katsayısı-
na doğrudan etkisi olmadığını görmüştür. Bakım 
yükü katsayısı ile, bakım süresinin ve hastalığın 
evrelerinin doğru orantılı olduğu gözlemlenmiş-
tir. Günlük Yaşam Aktivite puanı arttıkça, bakım 
hizmeti verenin yükü de artmaktadır (19).

Özdilek (2008) araştırmasında, parkinson hastası 
bakıcılarının bakım yükünün depresyon ve anksi-
yeteyi tetiklediği, zaten mevcut olan depresyon ve 
anksiyetenin de bakım yükünü arttırdığı gözlem-
lenmiştir (7).

Literatür incelemelerinde, bu hastaların bakımı-
nın çok büyük bir bölümünün kadınlar tarafından 
üstlenildiği görülmüştür(20,21,18,7). Bu durum 
sosyokültürel yapı ile ilişkilidir. Erkekler çoğun-
lukla dışarıda olduğu ve çalıştığı için, bakım yükü 
daha çok kadınlardadır.
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Parkinson hastalığında uzman hemşirenin rol-
leri:
*Hastalara evlerinde, sağlık kliniklerinde, hasta-
ne ve ayaktan tedavi ünitelerinde eğitim ve ba-
kım, telefon ile danışmanlık hizmetinin verilmesi,
*Hekim ile işbirliği halinde hastalara ilaçlar ile 
ilgili bilgi verilmesi,
*Genel iyilik durumunun ve tedaviye cevabın iz-
lenmesi ( yılda en az iki tanılama ), gerektiğinde               
hekim ile iletişime geçilmesi,
*Hastanın sosyal güvence durumunun değerlen-
dirilmesi,
*Hastanede veya taburculuk sonrası hasta ve ai-
lesine psikolojik destek dahil her türlü desteğin    
verilmesi,
*Sürekli izlem ve tedavi için multidisipliner ba-
kım ekibi üyeleri ile iletişimin sürdürülmesi (22).

Bu bağlamda hemşire, Parkinsonlu bireyin ba-
ğımsızlığını sürdürmesine ya da bağımlılık du-
rumu ile başa çıkmasına yardım etmeli, sağlıklı 
ve bağımsız davranış geliştirmesine olanak sağla-
malıdır. Parkinson Hastalığında hemşirelik bakım 
planında fiziksel harekette bozulma, beden imge-
sinde değişim, travma riski, özbakım yetersizlik, 
sözel iletişimde bozulma/ azalma , beslenmede 
değişiklik, beden gereksiniminden fazla beslen-
me, konstipasyon, yetersiz solunum, üriner boşal-
tımda değişim, uyku kalitesinde değişim, etkisiz 
başetme temel hemşirelik tanılarıdır. Bakım planı 
hemşirelik tanısının  belirleyici kriterler ve gerek-
sinimler doğrultusunda planlanmalıdır(23).

Parkinson hastalığı bakımında dikkat edilmesi 
gerekenler şu şekilde sıralanabilir;
*Hastaların ilaçlarını düzenli kullanmaları için 
hasta ve ailesine eğitim verilmelidir. İlaç      kul-
lanımlarında hekiminin önerdiği dozlarda , açlık 
ve tokluk durumlarını dikkat ederek kullanılması, 
ilaçlarla ilgili yan etki görülmesi durumunda he-
kimine bilgi vermesi önem taşır.
*Hastalık belirtilerinin ilerlemesine ek olarak te-
daviye bağlı yan etkilerin gelişmesiyle hastaların 
yaşam kalitesi düşmektedir. Parkinson hastaların-
da da hemşirelik bakımı bireyin ihtiyaçları belir-
lenerek bireye özgü verilmelidir.
*Parkinson hastalarına özel diyet verilmelidir. 
Örneğin; baklanın yeşil kabuk ve yapraklarında 

levodopa maddesi bulunmaktadır. Hastaların ilaç-
larının içeriğinde de levodopa maddesi bulunması 
nedeniyle bu besinin dikkatli tüketilmesi öneril-
mektedir. Hasta ve yakınlarına diyet konusunda 
eğitim verilmelidir. Bireylere beslenme eğitimi 
verilirken ek hastalıklarının olup olmadığı (Di-
abetes Mellitus, Hipertansiyon vb.) göz önünde 
bulundurulmalıdır. Levodopa içerikli ilaçlar kul-
lanan hastaların diyetlerinde proteinin azaltılması 
ya da gün içerisinde ilaç alım saatlerinin düzen-
lenmesi önerilmektedir. 
*Egzersiz Parkinson Hastalığında ilaçlar kadar 
önem taşımaktadır. Bu sebeple hasta ve ailesine 
egzersiz konusunda eğitim verilmelidir. Verilecek 
eğitim yine bireye özgü düzenlenmelidir.
*Hastanın boş zamanlarını değerlendirmek istedi-
ği aktiviteler konusunda hastaya destek olunma-
lıdır. Bu sayede hastanın sosyalizasyonu sağlan-
malıdır. Bu aktiviteler seçilirken hastanın sınır-
lılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Hastaya 
psikolojik destek sağlanmalıdır. 
*Parkinson hastalarında tükürüğün yutulamaması 
nedeniyle hastalarda salya akması oluşabilmekte-
dir. Hastalara şekersiz sakız çiğnemek ya da şe-
kersiz tatlı emmek yutkunma refleksini arttırması 
nedeniyle önerilmektedir.
*Parkinson hastalarında yüz ifadesinde azalma ve 
/ veya konuşma güçlüğü oluşan durumlarda hasta 
konuşma ve dil terapistine yönlendirilebilir. Ko-
nuşma terapisti ile işbirliği yapılmalı, diyafragma-
tik konuşma ile ilgili yardımcı olunmalıdır. Aynı 
zamanda sinir ve gerginliği atmak açısından ile-
tişime yeterli vakit ayrılmalıdır. Resimli kağıtlar 
yardımı ile farklı iletişim yolları denenmeli, hasta 
ayna karşısında gülme, şaşırma, üzülme, esneme 
gibi çeşitli kas egzersizleri yapmalı, kas relak-
sasyonu sağlamak amacı ile yüz ve boyna masaj 
yaptırılmalıdır. Ayrıca hasta şarkı söylemek için 
ve konuşurken cümleler arası nefes alması için 
teşvik edilmelidir. Hastanın konuşmaları müm-
kün olan en gürültüsüz ortamda dinlenmelidir.
*Hastalığın ilerlemesiyle hastanın postür, denge 
ve yürüme problemleri ortaya çıkar. İyi bir pos-
tür sağlayabilmek için sert zeminde uyuma, otu-
rurken arkayı yastık ile destekleme,  dik durma, 
omuz ve sırtı fleksiyonda tutmanın önemi kavra-
tılmalıdır. 
*Hastanın ev ortamında yaşam kalitesinin arttırıl-
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ması ve günlük yaşam gereksinimlerinde zorluk 
yaşamaması için öneriler verilmelidir. Örneğin; 
düşme riskini azaltmak için hastanın takılabilece-
ği kilim ve halılar kaldırılmalı, çekmece ve do-
lap kapılarının hastanın kullanabileceği şekilde 
dizayn edilmesi, banyoda koruyucu önlemlerin 
alınması ile hastanın konforu arttırılmalıdır.
*Parkinson hastalarında düşme sık görülür. Düş-
meye neden olan faktörlerden biri de ortostatik 
hipotansiyondur. Hemşireler tüm Parkinson has-
talarında yatarken ve ayakta tansiyon ölçümü 
yapmalıdırlar.
*Parkinson hastalarında uyku problemi sıklıkla 
görülmektedir. Uyku bozukluğu farklı sebeplerle 
ortaya çıkabileceğinden hemşirelik tanımlaması 
dikkatle yapılmalıdır. Uyku bölünmesi hadisele-
rinin yaşanmaması için hasta mümkün olduğunca 
sessiz bir ortamda uyutulmalı, bradikineziye bağlı 
postür değişikliğinin zor olması sebebiyle hastaya  
rahat bir  pozisyon verilmelidir. Hastanın ilaçları-
nı erken saatlerde almasını sağlayarak gün içinde 
uyuması engellenmeli, bu sayede gece oluşacak 
uykusuzluk problemlerinin önüne geçilmelidir.
*Parkinson hastalığında en sık görülen problem-
lerden biri konstipasyondur. Hasta mutlaka kons-
tipasyon açısından takip edilmeli, hasta ve ailesi-
ne eğitim verilmelidir.
*Parkinson hastalığında ağrı hareket ( kısıtlılığı ) 
bozukluğu ve distoni ( kaslarda istemsiz kasılma) 
nedeniyle ortaya çıkabilir. Aynı zamanda hastalar 
nöropatik ağrıda yaşayabileceğinden ağrı tanıla-
ması ölçekler kullanılarak yapılmalı ve hemşire-
lik bakımında göz önünde bulundurulmalıdır.
*Parkinson hastalarında hemşirelik bakımında 
anksiyete, depresyon, apati, cinsel işlev bozuk-
lukları, dürtü kontrol bozuklukları göz önünde 
bulundurulmalıdır (24, 25).

Parkinson hastalığı bakımında dikkat edilmesi 
gerekenler şu şekilde sıralanabilir;  (Parkinson 
Derneği, 2013)
−	Hastanın hareket düzeyi değerlendirilir ve göz-
lemlenir. Hastanın fiziksel hareketlerinden ya-
vaşlamalar olacağı için kas egzersizleri yaptırıl-
malıdır. Bu hareketler sayesinde kontraktürlerin 
oluşmasını engellenir, kaslar ve eklemler korunur. 
Hastanın yürürken donması (akinezi) engellemesi 
için düz bir çizgi üzerinde yürüyormuş gibi dü-

şünmesi, dönüş kısımlarında da ayaklarını kaldı-
rarak bu işlemi gerçekleştirmesi gerekmektedir.
−	Tükürük salgısı yani salivasyon sebebi ile has-
tanın yanında mutlaka mendil bulundurulmalıdır. 
Aynı zamanda hastaya çiğneme ve yutma egzer-
sizleri yaptırılmalı, hasta sık sık ama az porsiyon-
lar ile beslenmelidir. Hasta özel gıdalar ile beslen-
meli ve aspirasyonu önlemek için dik oturmalıdır.
−	Parkinson hastalarına özel diyet verilir. Hasta, 
özellikle B6 vitamini içeren besinlerden tüketme-
li, posa bırakan yiyecekler yemelidir. Hastanın 
diyeti yumuşak ve dengeli olmalı, günlük kalori 
ihtiyacını karşılamalıdır.
−	Hastanın tükettiği ve çıkardığı sıvı miktarı dü-
zenli olarak gözlemlenmeli ve takip edilmelidir.
−	Hastanın boş zamanlarını değerlendirmek iste-
diği aktiviteler konusunda hastaya destek olunma-
lıdır. Bu sayede hastanın sosyalizasyonu sağlanır. 
Bu aktiviteler seçilirken hastanın sınırlılıkları göz 
önünde bulundurulmalıdır. Hastaya psikolojik 
destekte bulunulmalıdır.
−	Konjoktivite karşı kornea korunmalıdır (yapay 
gözyaşı). Parkinson hastasının hareketliliği sağla-
nıp doku bütünlüğü elde edilmelidir.
−	Terlemeye bağlı olarak hastanın vücudundaki 
salgı miktarında artış meydana gelir. Hastanın te-
mizliği ve hijyeni sağlanmalı, ağız bakımına özen 
gösterilmelidir.

SONUÇ
Parkinson Hastalığı Alzheimer hastalığından son-
ra ikinci en sık görülen nörodejeneratif hastalık 
olup prevalansı yaşla birlikte artmaktadır. Has-
talık yaşının ilerlemesiyle hastanın bakım gerek-
sinimleri artmaktadır. İlaç kullanımı, beslenme, 
egzersiz, tedaviye bağlı komplikasyonlar, motor 
ve non motor semptomlardaki belirtiler (denge, 
düşme, uyku, nöropsikiyatrik problemler vb.) 
ile birlikte sürekli izlem, eğitim, rehabilitasyon, 
hemşirelik tanısı ve bakımı gerekmektedir.

Parkinson Hastalığı ilerleyen bir hastalık olmakla 
birlikte hastanın yaşam kalitesini de düşürmekte-
dir. Yaşam kalitesinin optimal düzeyde tutulabil-
mesi ve tedavi yöntemlerini doğru bir şekilde uy-
gulanması için hasta / hasta yakını eğitimi, hem-
şirelik yaklaşımı toplum için önem taşımaktadır. 
Doğru hemşirelik yaklaşımlarının uygulanması 
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için; hemşirelik bakım planında fiziksel harekette 
bozulma, beden imgesinde değişim, travma riski, 
özbakım yetersizlik, sözel iletişimde bozulma/ 
azalma , beslenmede değişiklik, beden gereksi-
niminden fazla beslenme, konstipasyon, yetersiz 
solunum, üriner boşaltımda değişim, uyku kalite-
sinde değişim, etkisiz başetme temel hemşirelik 
tanıları ile sürekli izlenmesi önem taşır. Klinikte 
Parkinson hastalarına özel hemşirelik takip form-
ları hazırlatılarak izlemlerin form üzerinden ya-
pılması hasta takibinde fayda sağlayacaktır.
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GİRİŞ
  
Sağlıkta eşitsizlik; bireyler ve toplumun değişik 
kesimleri arasında ekonomik, siyasal, sınıfsal, 
mesleksel, dinsel, kültürel sosyal veya sağlık 
hizmetlerine ulaşımdaki yetersizlik nedeniyle 
sağlıkla ilgili önlenebilir ve kabul edilemez 
farklılıklar olarak tanımlanır (1).

Eşitsizlik kavramı, ahlaki ve etik boyutunun 
yanında gereksiz, önlenebilir ve aynı zamanda 
adil olmayan farklılıklar anlamına gelir (2). Bir 
durumun eşitsizlik olarak tanımlanabilmesi için 

toplumun bir kısmındaki koşullar göz önüne 
alınmalı ve eşitsizliğe yol açan durumun bu 
koşullar altında haksız bir durum olarak 
tanımlanması gerekir (3). Ortaya çıkan sağlık 
farklılıklarının haksız olup olmadığının 
değerlendirilmesi kişilerin hastalığa götüren 
nedenleri kendilerinin seçmesi ya da bunların 
kendi kontrolleri dışında oluşmasına bağlıdır (2). 
Sağlıkta hakkaniyetsizlik bazılarının diğerlerine 
göre sosyal farklılaşma nedenleriyle sağlık 
hizmetlerine erişim, kullanım ve sağlık durumu 
açısından dezavantajlı olmasıdır (1). Örneğin; 
kaynakların yetersizliğinden dolayı yoksul sosyal 
gruplar sağlıksız ve kalabalık evlerde yaşamak, 
kötü ve tehlikeli işlerde çalışmak zorunda 
kalabilir veya sık sık işlerini kaybedebilirler. Bu 
tür, kişilerin kendi iradesi dışında veya doğal, 
biyolojik yapısından kaynaklanmayan çevresel 
faktörlerin yarattığı hastalıklar ya da farklılıklar 
eşitsizlik olarak adlandırılabilir (2). 
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Bakım verme, önemseme, merhamet kavramlarının merkezde yer 
aldığı bir meslek grubu olan hemşireliğin sağlıkta eşitsizlikleri 
azaltmada en uygun pozisyonda olduğu ve bu konuda liderlik 
yapabileceği açıktır. Eşitsizlikler konusunda ele alınması gereken 
en önemli faktörler sağlığın sosyal belirleyicileridir. Geçmişten bu 
yana hemşireler, sağlığın sosyal belirleyicileri kavramının 
tanımlanmasından çok daha önce bireyin sağlığının üzerinde etkisi 
olan; ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlere odaklanarak 
uygulamalarında bu alanları da hedef almışlardır. Günümüzde halk 
sağlığı hemşireleri (HSH), hergün zor durumdaki insanlar ve 
dezavantajlı gruplarla karşılaşmaktadır. Toplumda fark yaratmak 
için lider ve savunucu olarak rol alan hemşireler eşitsizlikler 
konusunda farkındalık kazanmalı, toplumun güçlü özelliklerini ve 
barındırdığı farklı kültürleri tanımalıdır. Bu makalede, halk sağlığı 
hemşirelerinin sağlıkta eşitsizlikleri önlemede sahip olması gereken 
nitelikler, rol ve sorumluluklar ile ulusal anlamda alınacak 
önlemler tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlıkta eşitsizlik, halk sağlığı hemşireliği, 
hemşirenin rolleri, sağlık hizmetleri

Keywords: Health inequity, public health nursing, nursing roles, 
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It is clear that nursing as a professional  group in which concepts of 
care, caring and compassion are centralized,  they are  in the best 
position to reduce and lead health inequities. The most important 
factor to be considered about inequities is the social determinants of 
health (SDoH). Since the past, nurses have aim on these areas in 
their practice by focusing on economic, social and environmental 
factors that have an impact on the health of the individual long 
before the definition of the SDoH was made. Public health nurses 
(PHN) are faced with disadvantaged people living in difficult 
conditions everyday. In order to make a difference in the society 
nurses as a leader and an advocate need to gain awareness about 
health inequities, to recognize the strong characteristics and 
different cultures of the society. This article discusses the 
qualifications, roles and responsibilities that PHN should have in 
preventing health inequities and precautions to be taken in the 
national sense.
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Uluslararası Hemşireler Birliği'nin (ICN) 2018 
yılında “Sağlık bir insan hakkıdır ve hemşireler 
bu konuda öncü bir ses olabilirler” teması 
üzerinde durmaktadır. Bu tema ile herkesin 
sağlıklı koşullarda yaşaması ve sağlık 
hizmetlerine erişimlerini sağlamak için sağlığın 
biyolojik ve patolojik bakış açısının önüne 
geçilmesi gerektiğini vurgulanmıştır. Sağlık bir 
temel insan hakkı ise bu hak, sağlık çalışanlarına 
da sorumluluklar yükler. Hemşireler diğer tüm 
sağlık profesyonellerinden daha fazla olmak 
üzere zamanlarının çoğunu hasta veya sağlıklı 
bireyler ve aileleri ile geçirirler ve onların 
hikayelerini birinci ağızdan öğrenirler (7). Bu 
hikayelerin politika yapıcılara ulaştırılması, 
gerekli sektörlerle işbirliği yapılması yolu ile 
sağlık sistemlerini iyileştirme ve toplumların 
yüksek standartda sağlık düzeyine erişmelerini 
sağlama potansiyeli vardır. Gelir eşitsizliğinden 
muzdarip, sağlıksız ortamlarda yaşayan, sağlık 
hizmetlerine ulaşamayan ve bunları ifade 
edemeyen birey ve toplumların yaşadıkları 
sıkıntıları bilen hemşireler için dönüştürücü bir 
lider olmaları gereklidir (8). Hemşirelerin sahip 
olduğu bu potansiyel ile uygulamalarının 
bilimsel muhakeme yeteneğine ve mesleki felsefi 
temellere dayandırılması sağlık hakkına 
ulaşmada ve sağlıkta eşitsizlikleri gidermede 
önemli bir rol oynayacaktır (7). 

Bu çalışmanın amacı, halk sağlığı hemşirelerinin 
farkındalığının arttırılması, sağlıkta eşisizlikler 
konusunda hemşirelerin üstlenebilecekleri ve 
gerçekleştirebilecekleri rol ve sorumlulukların 
vurgulanmasıdır.  Hemşirelerin rol  ve 
sorumluluklarının yanı sıra genel olarak 
toplumsal düzeyde alınması gereken önlemler de 
bu makalede ele alınmış ve konuya açıklık 
getirilmesi amaçlanmıştır. 

Eşitsizlikler ve Hemşirelik 
Tarih boyunca hemşireler, fiziksel ve sosyal 
çevrenin hastanın sağlığına olan etkisini dikkate 
aldılar. Modern hemşireliğin kurucusu ve Kırım 
savaşı'nın kahramanı Florence Nightingale yaralı 
askerlerin sağlığında çevrenin rolünü ele aldı. 
Aynı zamanda fikirlerinin devam etmesi için 
politik, askeri ve asillerin desteğini alan bir etki 
ağı oluşturup sürdürdü (9). Doğrudan hasta 
bakımından daha fazlasını yaparak yönetici, 
eğitici, savunucu ve reformist rollerini 
gerçekleştirdi. Nightingale reformist yapısını şu 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlıkta 
eşitsizliklerin oluşmasında sosyal belirleyicilerin 
etkili olduğunu bildirmektedir (3). DSÖ, 2005 
yılında sağlığın sosyal belirleyicileri çalışma 
komisyonunu kurmuş ve 2008 yılında global 
düzeyde sağlıkta eşitlik için harekete geçmeyi 
amaçlayan bir rapor yayınlamıştır. Bu raporda 
sağlığın sosyal belirleyicilerine yönelik 
yapılacak eylemlerin sadece sağlık sektörünü 
değil, ulusal düzeyde devlet politikalarını, yerel 
halkı, işverenleri, global ve uluslararası 
kuruluşları da ilgilendirdiği vurgulanmıştır (4). 
Birçok sektör ve kişiyi ilgilendiren eşitlik ve 
sağlık politikalarının amacı, herkesin tam sağlık 
potansiyeline erişebilme şansına sahip olması, 
önlenebilir ve haksız nedenlerden kaynaklanan 
eşitsizlikleri azaltmak veya ortadan kaldırmaktır 
(2). 

Amerikan Halk Sağlığı Hemşireleri Derneği, 
2015  y ı l ında  sağ l ık ta  eş i t s i z l ik le r in  
azaltılmasında halk sağlığı hemşirelerinin (HSH) 
rol ve sorumluluklarını belirten bir rapor 
yayınlamıştır. Bu raporda, halk sağlığı alanında 
çalışan hemşirelerin her gün resmi olarak 
belgelenmeyen gruplar, zor durumdaki insanlar 
ve dezavantajlı gruplarla karşılaşmakta olduğu 
vurgulanmıştır (5). Bu durumlarla karşılaşan 
hemşirelerin katalizör ve değişim ajanı olarak 
toplumda fark yaratmak için liderlik etmeleri 
gerekir.

Türkiye'de 2011 yılında yürürlüğe giren 
Hemşirelik Yönetmeliğinde Halk Sağlığı 
Hemşireliğinin 6 alanı (evde bakım hemşireliği, 
iş sağlığı hemşireliği, ana çocuk sağlığı ve aile 
planlaması hemşireliği, toplum ruh sağlığı 
hemşireliği, okul sağlığı hemşireliği, ceza ve 
tutukevi hemşireliği) ile görev, yetki ve 
sorumlulukları tanımlanmıştır. Bu yönetmelikte 
halk sağlığı hemşirelerinin, sağlığın sosyal 
belirleyicilerine odaklanmaları ve toplumda lider 
olarak rol almalarına yönelik görev ve 
sorumluluklardan söz edilmektedir (6) 
Yönetmelikte belirtilen görev, yetki ve 
sorumluluklar özellikle halk sağlığı alanında 
çalışan hemşireler tarafından uygulamalarda 
dikkate alınıyor mu? Birinci basamakta çalışan 
sağlık bakım sağlayıcıların, eşitsizlikle 
mücadelede görev, yetki ve sorumluluklarını 
bilmesi gerekmektedir.  
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Sağlıkta Eşitsizlikler Konusunda Girişimler
21. yüzyılda hemşireliğin temel amacı “sağlıkta 
eşitsizliğin” azaltılmasıdır. Sosyal adaleti ve 
sağlıkta eşitliği savunmak, hemşireliğin tarihsel 
geçmişine ve felsefik yaklaşımına oldukça 
uymaktadır. Hemşireler, sosyal adaletsizliğe 
yakından tanık olan ve dezavantajlı gruplara 
savunucu rolüyle destek olan kişilerdir. Dünya' 
da birçok gelişmiş ülkede halk sağlığı hemşireliği 
alanında sosyal adaletsizlikten kaynaklanan 
sağlıkta eşitsizlikleri azaltma girişimleri 
uygulama standartları arasında yer almaktadır 
(13). 

Tarihsel süreçte bakıldığında da sağlıkta 
eşitsizlikleri gidermede hemşirelik alanında en 
fazla yapılan proje ve girişimlerin ev ziyaretleri 
ile ilgili olduğu görülmektedir (14). Sağlığın 
sosyal belirleyicilerinin iyileştirilmesi 
konusunda 2005-2015 yılları arasında yapılan ev 
ziyareti girişimlerinin, sağlıkta eşitsizlikleri 
azaltmadaki rolünü inceleyen bir sistematik 
derleme çalışmasının sonucuna göre; topluma 
yönelik ev ziyareti ve yapılan girişimlerin, 
dezavantajlı grupların içinden çıkamadığı 
engeller zincirini kırmaya yardım ettiği 
bildirilmiştir (15). Örneğin yoksul annelere 
yapılan ev ziyaretleri ile; doğum öncesi bakım 
(28. Haftadan başlayarak), ana sağlığı hizmetleri, 
erken çocukluk döneminde sağlığı geliştirme 
girişimleri ilk 2 yaşa kadar verilmiş ve annenin 
mevcut destek sistemleri güçlendirilmiştir. Bu 
uygulamalar sonunda, preterm ve düşük doğum 
ağırlıklı bebek sayısında azalma, istenmeyen 
gebeliklerde azalma, bebek ve çocuk sağlığına 
ilişkin göstergelerde iyileşme ve kadınların iş 
gücüne katılımı artmıştır (Nurse Family 
Partnership Programı) (16). Bununla birlikte 
yapılan ev ziyaretlerinin dezavantajlı gruplarda 
hastalıkların ve kazaların azaltılmasında, tüm 
sağlığı koruma düzeylerinde potansiyel bir güç 
oluşturacağı bildirilmiştir (15). 

Sağlığı geliştirme ve koruma girişimleri başlıca 
sağlık hakkı olup sağlıkta eşitlik ilkelerinin 
sağlanmasının temelini oluşturmaktadır. Sağlıkta 
eşitliğin arttırılması; toplum gruplarının 
sosyodemografik özelliklerinin bilinmesi, 
toplumun güçlü özelliklerinin tanınması, çok 
sektörlü işbirliği, toplumun dahil edilmesi, 
sağlıkta eşitsizliklerin giderilmesinde kanıta 
dayalı yaklaşımların anlaşılması gibi daha 

düşünce ile ortaya koyar. “Daha yaşanılası bir 
dünya, böyle bir dünya bize bağışlanmayacak, o 
halde hiç duraksamadan bu dünyayı oluşturmaya 
çalışalım. Yaşama bütün olumsuz yönleri ile 
uyum sağlamak yerine onu değiştirmeliyiz.” 
(10). Florence Nightingale gibi erken dönemde 
halk sağlığı hemşireleri, geleneksel hasta 
bakımının ötesinde daha geniş anlamda 
toplumun eğitim ve sağlığı geliştirme 
aktiviteleri, çevresel değişimler, hastalık kontrol 
programları ile hemşirelik rollerini geliştirdi. 
Hemşireler, sağlığın sosyal belirleyicileri 
terminolojisinden tanımlanmasından çok daha 
önce hastalarının sağlığında etkisi olan 
ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlere 
odaklanarak uygulamalarında bu alanlarıda 
hedef aldılar (8). Hemşireler bugün de bu zengin 
mirası sürdürmek ve kucaklamak zorundadır.  
Hemşirelerin günümüzde sadece hastanelerde 
değil, çeşitli ortamlarda uygulanan bir mesleğe, 
hastalığa odaklanmış bir meslekten, sağlığa 
odaklanmış toplumsal sorumlulukları olan bir 
mesleğe dönüşmüştür. Bu dönüşüm ve çağdaş 
hemşirelik eğitimi ile hemşireler daha geniş 
roller üstlenerek bireye biyo-psikososyal bir 
bütün olarak bakmaktadır (11). Hemşirelerin 
eğitimi sırasında eşitliğin sağlanması konusunda 
farkındalık ve bilgi kazanmaları  önemlidir. 
Hemşirelik eğitimi sırasında, hemşire 
eğiticilerin, öğrencileri sosyal sorumluluk 
almalarında ve yönlendirmede, sağlık 
farklılıklarının ortadan kaldırılmasına olan 
bağlılığını sağlamada önemli bir rolü vardır (12). 
Smith'in (2007) kaleme aldığı makalede, 
akademik kurumların; hemşire öğrencilerin 
kişileri önemseme, ilgilenme ve bakım verme 
kapasitelerinin arttırılması ve tüm insanların 
sağlıklarının yükseltilmesinde öğrencilerin 
ahlaki zorunluluk duygularının yeniden 
canlandırılması için bir değişim geçirmeleri 
gerektiği çağrısında bulunmaktadır (12). 
Doğrudan hemşirelik bakımı sağlayan 
hemşireler ise, daha kırılgan olan toplum 
gruplarının sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını 
hedefalanuygulamaları geliştirmeli ve ilk halk 
sağlığı çalışmaları dönemindeki uygulamaları 
sürdürülmelidir. Florence Nightingale'in yaptığı 
gibi kanun yapan kurumlar, toplumun liderleri ve 
konuyla ilgili ve destek olabilecek sosyal toplum 
gruplarıyla güçlü ve etkili bir iş birliği yapıp 
politikaların yerel ve ulusal düzeyde değişmesi 
sağlanabilir.
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 Sağlığın Sosyal Belirleyicilerinin Tanınması 
Aile ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi 
için hastalıkların erken dönemde belirlenmesi ya 
da sağlık risklerinin ortaya çıkarılması yeterli 
değildir.  Bunun için toplumun sağlık 
problemlerinin, uyumsuzlukların, kazaların, 
erken ölümlerin ve engelliliğin asıl nedenleri 
araştırılmalı, sorunların arkasında yatan sosyal 
belirleyiciler tanımlanmalıdır (4). Sağlığın 
sosyal belirleyicileri, insanın sağlığını etkileyen 
politik ve ekonomik etkenler, sosyal ve fiziksel 
çevresinde bulunan tüm faktörlerdir. Sağlığın 
sosyal belirleyicilerini dikkate alma stratejileri; 
yüksek gelirli ve düşük gelirliler arasındaki 
farklılıkların azaltılması, yaşam ve çalışma 
şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve fiziksel 
koşulların düzenlenmesi gibi bireye yada 
topluma yönelik yapılacak bir çok girişimi içerir 
(19). 

HSH, topluma uygun ve duyarlı bir biçimde 
s a v u n u c u l u k  y a p m a l ı ,  g i r i ş i m l e r i  
engelleyebilecek etkenleri ortadan kaldırmak 
için çevrenin, birey-aile ve toplum üzerindeki 
kısıtlılıklarını değerlendirmelidir (11).

Toplumun Güçlü Özelliklerinin Bilinmesi
Toplumun güçlü özelliklerine temellenen bu 
yaklaşım, toplumun kendi kendine problem 
çözme kapasitesi, daha iyi sağlık ve güvenlik 
durumuna erişmeyi başarmada yetkinlik ve 
yeteneklerinin belirlenmesi ile hizmetlere aktif 
katılımı ifade eder (5). Halk sağlığı sisteminin 
kapasitesine ve kaynaklarına en büyük katkı 
toplum organizasyonları tarafından sağlanabilir. 
Toplumda eksikliklere odaklanmaktansa, 
varolan kaynaklara, toplum üyelerinin 
yeteneklerine, kapasitelerine, derneklere, 
kurumlara odaklanılmalı ve bu oluşumlarla yola 
çıkılmalıdır (20). İlişki odaklı bu yaklaşımla 
HSH, tüm toplum üyelerini toplumun gücünün 
inşasında tam anlamıyla katkı sağlayacak kişiler 
olarak görmelidir. HSH, toplumun varolan 
kaynaklarını tanımalı ve bunları geliştirmelidir. 
Aynı zamanda yeni ilişkiler geliştirmeli, varolan 
ilşikileri güçlendirmeli, zayıf olan ilişkileri tekrar 
canlandırmalıdır (5). 

Savunuculuk ve Liderlik
Savunuculuk, HSH'nin sağlıkta eşitsizliklerin 
önlenmesi ve adaletin sağlanmasında alabileceği 
en önemli ve ihtiyaç duyulan rolüdür (11). Halk 

sayabileceğimiz birçok öğe ve girişimi içerir 
(17). Halk Sağlığı alanında kanıta dayalı 
yaklaşımlar gün geçtikçe gelişmektedir fakat 
sağlıkta eşitsizlikleri azaltmada en etkili 
girişimlerin neler olduğunu gösteren çalışmalar 
hala sınırlı düzeydedir. Sosyal belirleyicileri 
temel alan sistematik incelemeler ile kanıtları 
içeren bir rehber 2009 yılında yayınlanmıştır 
(The Community Guide). Bu rehberde yapılan 
sistematik incelemelerin odak noktası 'eğitim' 
olarak bulunmuştur. Çocukların ve gençlerin 
üretken ve sağlıklı bir yaşama sahip olabilmeleri, 
dünyayı anlamaları için eğitim, onların 
potansiyellerini kullanmada en önemli araç 
olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda ırksal ve 
etnik azınlıklara yönelik çeşitli eğitim girişimleri 
yapılması ile bireylerin uzun süreli sağlıkları, 
sosyal ve sağlıkla ilişkili sonuçları olumlu yönde 
etkilenmiştir (17).  

Halk sağlığı hemşiresinin eşitsizlikleri 
önlemede sahip olması gereken nitelikler, rol 
ve sorumluluklar 
Farkındalık, Güven ve Tevazu
Farkındalık, kültürel duyarlılık ve yeterliliğin 
geliştirilmesinde ilk basamaktır. HSH'nin, 
öncelikle kendi kültürel algısının özfarkındalığı 
ve özyansıması olmalıdır.  HSH'nin hizmet ettiği 
toplumların kültürel farklılıkları konusunda 
farkındalığı olmalı, farklı kültürlere mensup 
bireyleri dikkatli ve saygı çerçevesinde 
dinlemeli, titizlikle toplanan ipuçlarından yola 
çıkarak etkili bir hizmet sunmalıdır (5). Tüm 
bunları yaparken kişilerarası ilişkilerin temeli 
olan güven inşa edilmelidir 

HSH, ailelerle ve toplumla işbirliği içinde 
çalışırken, sağlık siteminde yaşanan sıkıntıları, 
sağlık hizmeti sunanların davranışları ve klinik 
kararları, sağlık sistemi ile ilgili faktörlerin (dil 
bariyeri, hizmetlere ulaşım zorluğu) ve negatif 
yönde etkilenen geçmiş yaşantıların farkında 
olarak zorlukların üstesinden gelmeye 
çalışmalıdır (5). Hizmet edilen aile veya 
toplumun ihtiyaçları, tercihleri, istekleri ve 
dilekleri dinlenmeli, anlamaya çalışılmalı ve 
saygı duyulmalıdır. Tüm resmi kuruluşlarla 
görüşüp tartışabilmeli ve farklı toplum gruplarına 
daha saygılı ve yeterli hizmet götürülmesinde 
sağlık bakım sisteminde değişiklik yapılmasına 
yardım edilmelidir (18). 
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öğrenilmeli ve uygun çözümler birlikte formüle 
edilmelidir (18). HSH, farklı toplum gruplarının, 
organizasyonların, profesyonel sağlık hizmeti 
sağlayan temsilcileri ile etkileşimde bulunur. 
Toplumu tanırken HSH meslektaşları ile işbirliği 
içinde faaliyetlerini sürdürür. Değerlendirme, 
tanılama ve önceliklendirme HSH'nin en temel 
fonksiyonudur. Sağlıkta yaşanan eşitsizlikleri 
değerlendirmek için verilerin doğru şekilde elde 
edilmesi, bu verilere bir yapı ve anlam 
kazandırılması gereklidir (5, 18). Toplanan 
sayısal veriler toplum üyeleri ile odak grup 
görüşmeleri gibi çeşitli görüşme yöntemleri ile 
tekrar değerlendirilmelidir.  Sorunlara yenilikçi 
çözümler üretilmeli ve üretilen yeni çözümler 
test edilmelidir (18). Böylelikle sağlığı etkileyen 
konular ve çözüm yolları daha iyi anlaşılır hale 
gelir. Bu bilgiler ışığında HSH, toplum temelli 
tanılar koyma ve bunları önceliklendirmeyi daha 
kapsamlı bir şekilde yapabilir (5). 

Sağlıkta eşitsizliklerin giderilebilmesi için 
ulusal anlamda aşağıdaki temel önlemlerin 
benimsenmesi gerektiği Dünya Sağlık Örgütü 
ve çeşitli diğer yayınlar tarafından bildiril-
mektedir;

Yaşama ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi: 
İşsizlik veya kötü çalışma koşullarına sahip 
işlerin sağlık üzerine olumsuz etkisinin 
azaltılması için yoksulluğun ve açlığın ortadan 
kaldırılması, gerekli politikaların oluşturulması 
gerekmektedir (1). Yoksullar zenginlere göre 
daha fazla desteklenmeli, yoksulluğun, ona eşlik 
eden sağl ıks ız l ığ ın   nes i lden  nes i le  
aktarılmasının önüne geçilmeli ve toplumun 
diğer kesimleriyle eşit fırsatlara sahip 
olabilmelerinin önü açılmalıdır (22).  Bunun için 
sağlığı etkileyen sağlığın sosyal belirleyicilerine 
odaklanılmalıdır. Yoksulların, sosyoekonomik 
düzeyinin yükseltilmesine yönelik önlemler, 
güvenli konut sağlanması, kaliteli gıdaya 
ulaşılabilirliğin arttırılması, iş sağlığı ve 
güvenliğinin yaygınlaştır ı lması,  çevre 
kirlenmesinin kontrol edilmesi, temiz su 
kaynaklarının temini alınabilecek önlemlerdir 
(23).  

Sağlık hizmetlerine herkesin ulaşabilmesi: 
Herkesin sağlık ve sosyal ihtiyaçlarına göre 
kaynak ayrılmalı, coğrafi bölgelerin ihtiyaç ve 
ulaşılabilirlik ölçütlerine göre hizmet 

sağlığı hemşiresi eşitsizlikler konusunda bireysel 
ve toplumsal önlemleri anlamalı, uygulamalı ve 
bu konuda lider olarak rol almalıdır. Toplumla 
ilgili etnik yapı, dil, kültür gibi özellikler ve diğer 
eşitsizliğe yol açabilecek tüm bilgiler politika 
oluşturanlara anlatılmalı ve yorumlanmalıdır (7). 
Lider olarak HSH, meslektaşlarını bu konuya 
eğilim göstermeleri için motive etmelidir (5). 
HSH, hizmet götürdüğü dezavantajlı grupların 
ihtiyaçlarını ve uğradıkları haksızlıkları en 
yakından bilen kişi olduğu için sağlık 
hizmetlerine ulaşmadaki engelleri aşmalarına 
yardım edip bu konuda savunucu olacak kişidir 
(11). 

Kültürel Bilgi Yeterliliği
Kültürel bilgi yeterliliği; bir sistemde, kurumda 
ya da profesyonel gruplar arasında kültürlerarası 
etkin çalışmayı sağlayan bir araya gelmiş 
davranışlar, tutumlar ve politikalar bütünüdür. 
HSH, kültürel bilgi yeterliliğine sahip olmalı ve 
hizmet ettiği toplumu tanımalı, diğer kültürlere 
saygıyla yaklaşmalıdır (5). Kültürel farkındalık 
geliştirme sürecinde, hemşirenin/bireyin kendi 
kültürel özelliklerinin dışında kültürel 
normlarının ve değerlerinin olduğunun farkına 
varabilmesi için öncelikle kendi kültürel 
sınırlarından kurtulması; kültürlerarası 
konularda yanlış iletişim, yanlış yorumlama, 
yanlış değerlendirme gibi olumsuzlukları 
azaltmak için çaba göstermesi gerekir (21). HSH, 
daha etkili ve duyarlı hizmet ve etkileşim için 
bağlı olduğu kurumun çalışanlarını kültürel 
yeterlilik seviyesini değerlendirdiğinden emin 
olmalıdır. İşverenler ve yöneticiler, işyerinde 
kültürel çeşitliliği sağlayan çalışanları 
desteklemelidir (5). Kültürel yeterliliği 
geliştirmede, hemşireler farklılıklara değer 
ve rmel i ,  kend i  kü l tü re l  kapas i t e s in i  
değerlendirmeli ve kültürel etkileşimler sırasında 
benzerlikler ve farklılıkların farkında olmalı ve 
edinilen kültürel bilginin içselleştirilmesi 
gerekmektedir (21). HSH, diğer çalışanların 
kültürel yeterliliğini arttırmada ve kendilerini 
eşitsizliklerin önlenmesine adamalarında rol 
model ve aynı zamanda sosyal adaletin temsilcisi 
olmalıdır.

Toplumu Tanıma ve İşbirliği
HSH'nin temel yeterliliklerinden biri stratejik 
ortaklık kurabilmesidir. Sağlık sorunlarını 
çözmek için sorunlar toplumun kendisinden 
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Eşitlik politikalarının araştırma, izlem ve 
değerlendirmeye dayandırılması: Sağlık ve 
sosyal temelli istatistiklerin oluşturulması, 
toplumdaki dezavantajlı grupların sistematik 
biçimde belir lenip izlenmesi  gerekir.  
Politikaların daha iyiye ulaşması, eşitlikçi olması 
ve dezavantajlı grupların zarar görmemesi için 
oluşturulan müdahalelerin izlenmesi ve 
değerlendirilmesi gerekir (2). Eşitsizliklerin 
boyutunu anlamak için politika analizi 
araştırmalarının yapılması hemşirelikte çok 
yaygın değildir. Politika süreçlerinin, yapılarının 
ve içeriklerinin anlaşılması, kanıtlarla politikalar 
arasındaki bağlantının kurulması hemşirelerin 
savunuculuk çabalarını destekler (13). Politikalar 
iyi niyetle oluşturulsa da bazen toplumda 
beklenen sonuçları ortaya koyamayabilir. 
Örneğin, bir etnik topluluğun yaşam şartlarını 
iyileştirilmeye yönelik alınan kararlar, aynı 
şartlara sahip diğer gruplarının kızgınlığına 
sebep olabilir ve toplumda adaletsizlik 
duygularını uyandırabilir (2).

Sonuç ve Öneriler
HSH, bireyin sağlığı üzerinde etkisi olan 
ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlere 
odaklanarak uygulamalarında bu alanları da 
hedef almalılardır. Toplumda sıkça görülen 
sağlık sorunları, kazalar, engellilik ve erken 
ölümlerin arkasında yatan sosyal belirleyiciler 
belirlenmeli ve dikkate alınmalıdır. 

HSH, sağlığın sosyal belirleyicilerini hedef alan 
uygulamalarının yanı sıra geçmişte Florence 
Nightingale'in yaptığı gibi kanun yapan 
kurumlar, toplumun liderleri ve konuyla ilgili 
destek olabilecek sosyal toplum gruplarıyla 
güçlü ve etkili bir iş birliği yapıp politikaların 
yerel ve ulusal düzeyde değişmesinde itici güç 
olmaları gerekmektedir. 

Bak ım verme ,  önemseme,  merhamet  
kavramlarının merkezde yer aldığı bir meslek 
grubu olan hemşireliğin, sağlıkta eşitsizlikleri 
azaltmada en uygun pozisyonda olduğu ve bu 
konuda liderlik yapabileceği  açıktır. ICN 2018 
teması olan 'sağlığa erişimde öncü bir ses olmak' 
için hemşirelerin kültür, politika ve ekonomi 
alanlarında bilgilerini arttırması, hizmet verdiği 
toplumu iyi tanıması ve gerekli sektörlerle 
işbirliği yapılması kaçınılmazdır. 

dağıtılmalıdır (22, 24). Bağışıklama hizmetleri 
başta olmak üzere koruyucu sağlık hizmetlerine, 
anne-bebek ölümlerinin azaltılması amacıyla 
ana-çocuk sağlığı hizmetlerine hakkaniyetli 
şekilde erişimin sağlanması gerekir (1). Evsizler 
ve yoksullar için coğrafi ve kültürel erişim 
engelleri sağlık hizmetlerine erişmede kısıtlayıcı 
olmaktadır (25). Kültürel erişim engelleri ile 
birlikte görülen göçmenlerin ve azınlıkların 
yaşadığı dil problemi de bu kapsamda ele 
alınmalıdır (22).

Sektörlerarası işbirliği: Eşitsizliklerin 
n e d e n l e r i  p e k  ç o k  f a r k l ı  s e k t ö r d e n  
kaynaklanmaktad ı r.  Bu  sek tör le rdeki  
politikaların dezavantajlı grupların sağlığı 
üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi ve 
koordine edilmesi gerekmektedir  (2).  
Eşitsizliklerin giderilmesinde ulusal ve 
uluslararası kuruluşların etkinliğinin arttırılması 
aynı zamanda sağlık insangücü ve altyapıya 
ilişkin sorunların ele alınması ile sağlıkta 
eşitsizliklerin önlenmesi mümkün olabilir (1,14).

Eşitlik politikalarını oluşturma sürecinin her 
aşamasında kişilerin katılımı: Herkes için 
sağlık politikasında benimsenen eşitlik kavramı 
sağlık ve refahı ilgilendiren temel kararların 
alınması dezavantajlı gruplar için çok önemlidir 
(1). Bağlantıları iyi olan ve daha güçlü temsil 
edilen toplum grupları, zayıf konumundakilere 
göre daha etkili olma eğilimindedirler (2). Bu 
durumda ihtiyaçları dikkate alınmayan 
vatandaşların kendilerini ifade etmeleri yada 
ihtiyaçlarını konuşabilmelerine fırsat tanıyacak 
ortamların oluşturulması için yöneticilerin ve 
uzmanların çaba harcamaları gerekmektedir (2). 

Eşitlik politikalarının sağlıklı yaşam biçimi 
oluşturmayı desteklemesi: Kişiler, yetersiz 
yaşam koşulları, sınırlı olanaklar, yetersiz gelir 
gibi nedenlerle yaşamlarını daha fazla sınırlamak 
zorundadır (4). Sağlıklı yaşam biçimi 
o l u ş t u r m a d a  d e z a v a n t a j l ı  g r u p l a r ı  
destekleyebilmek için; spor yapma ve boş zaman 
aktivitelerinin ulaşılabilirliğinin arttırılması, 
temel gıdalara erişiminin kolaylaştırılması, 
sağlığa zararlı ürünlerin reklamlarının kontrol 
altına alınması, ürünlerin seçiminde bireylere 
kolaylık sağlayan yeterli bilgileri içerecek 
şekilde etiketlenmesi gibi birçok olanağın 
sağlanması gerekir (2). 
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Sağlıkta oluşan eşitsizlikler, toplumun yeterince 
önemsenmemesi ya da yeterli ilgi ve 
yönlendirme almaması sonucunda ortaya çıkar. 
Son derece karmaşık yapıdaki sağlık 
sistemlerinde hemşireler ve diğer sağlık bakımı 
sağlayan profesyoneller daha çok hastalık süreci 
ve tedavisine odaklanırken, kırsal çevre, güvenli 
konuta sahip olma, yeterli gıdaya ulaşım, eğitim 
ve sağlık politikalarıyla ilgilenme gibi sağlığın 
belirleyici faktörleri çalışma kapsamının dışında 
kalabilmektedir. HSH, toplumda yaşanan 
sorunlara duyarlı  bir  yaklaşımla i lgi  
göstermelidir.

Toplumdaki dezavantajlı gruplar için kaliteli 
gıda, ulaşım, sağlık hizmetinden faydalanma, 
güvenli çevre oluşturmanın yanı sıra ekonomi, 
sağlık, eğitim ve iş bulma sistemlerine erişim 
mücadele edilemez bir hal alabilir. Bu durumda 
HSH'nin liderlik rolüne ve sadece bireysel değil 
toplumsal anlamda savunuculuk yapmasına 
ihtiyaç vardır. 

Halk sağlığı hemşirelerinin rolü, bir çok ülkede 
farklılıklar gösterse de, en temel rolü toplumların 
sağlığına odaklanan bir fonksiyona sahip 
olmasıdır. Bu nedenle halk sağlığı hemşireleri 
herşeyden önce, sağlıkta eşitliğin mümkün 
olduğuna inanmalıdır. Bu inançla günümüzde 
halk sağlığı hemşireleri değişen sağlık sistemine 
ve sağlığa etkilerinin farkında olarak 
hizmetlerini planlamalı ve girişimlerde 
bulunmalıdır. 

Sağlıkta eşitliği sağlamanın tek doğru yolu 
yoktur ve eşitsizliklerin sadece sağlık hizmetleri 
sunumuyla giderilmediği, ulusal düzeyde 
yapılacak diğer ek girişimler ile çözülebileceği 
açıktır. HSH'nin, sağlığın sosyal belirliyecilerine 
yönelik girişimlerinde ses getirmeleri ve 
çalıştıkları toplumda savunuculuk ve liderliği 
üstlenmeleri,  ülkede yaşanan sağlıkta 
eşitsizliklerin çözümünde etkili güçlerden birini 
oluşturacaktır. 
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Woman Security ( Safety)  at the Nested Fields of Life

Yaşamın İçinde İçiçe Geçmiş Alanlarda Kadın Güvenliği

DERLEME / Review

Fahriye Yonca AYAS ,1

ABSTRACTÖZ
Today safety understanding is accepted generally and multilateral. 
Security has definition not only at political and military fields also 
includes more definitions like economy, techonology, culture, clima-
te and community safety.  Woman is struggling   to have an  socially 
identitiy  other than family woman  and to move out of from the pro-
visions and  priorities of man. Safety problem is  the most important 
reason of this situation. To provide personal safety and freedom;  we 
must make everybody accepted that woman safety is a human right 
and needs to be created in all fields of life. The aim of this article is; 
to examine the place of woman for safety in every aspect ,  and the 
conditions of today.

Günümüzde güvenlik anlayışı genel ve çok taraflı kabul edilmektedir. 
Güvenlik artık sadece siyasi ve askeri alanda değil; ekonomi, tek-
noloji, kültür, iklim, ve toplum güvenliği gibi çeşitli tanımlamaları 
da içermektedir. Kadın, erkeğin hükümlerinden ve önceliklerinden 
çıkarak kendine aile kadını kavramı dışında toplumsal kimlik edin-
mekte zorlanmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise kadının güvenlik 
sorunudur. Kişisel güvenlik ve özgürlük sağlanabilmesi için yaşa-
mın tüm alanlarında kadın güvenliğinin bir insan hakkı olduğunu ve 
oluşturulması gerektiğini kabul ettirmek zorundayız. Makale kadının 
günümüzde güvenlik açısından her yönüyle nerede olduğunu; koşul-
ları inceleme amacını taşımaktadır.
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GİRİŞ
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre güvenlik; ‘’Top-
lum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürü-
tülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi duru-
mu, emniyet.’’ olarak tanımlanmaktadır. (1) başka 
bir kaynağa göre ise; ‘’bir bireyin kendini diğer 
bireylerin verebileceği zararlardan korunduğunu 
hissettiği ruh haline güvenlik ‘’denebilir (2).

Güvenlik tanımını şöyle de yapabiliriz: Bireyin 
kendini sadece diğer bireylerin değil, doğanın, 
çevresinin ve küresel sorunların yaratabileceği 
zararlardan korunduğunu hissettiği durum.

Bu durum sosyal güvenlikten fiziksel güvenliğe 
kadar uzanan birçok değişkene sahiptir (3).

Tanımlamayı nasıl yaparsak yapalım; güvenliğin 

önemi değişmez. Değişmediği için de geçmişten 
günümüze kadar insanların temel ihtiyaçlarından 
biri olmayı sürdürmüştür (4).

Kadın giderek toplum içinde daha fazla yer alıyor 
gibi görünse de ekonomik ve sosyal hayat için-
de bulunsa da hala kendi yaşamını kontrol altına 
alması doğal bir haktan çok bir lütuf olarak gö-
rülmektedir.  Geçmişten günümüze değişen rol 
modelleri ve hayat koşulları içinde kadınlar gi-
derek toplumsal cinsiyet ayrımcılığına daha fazla 
tepki göstermektedir. Ve bu mücadele içinde ka-
dın   ne yazık ki bedeninden küreselleşen dünya 
ilişkilerine kadar güvenlik sorunu yaşamaktadır. 
Makale, kadının günümüzde güvenlik açısından 
her yönüyle nerede olduğunu; koşulları -konuyla 
ilgili literatür taramasından yararlanarak  incele-
me amacını taşımaktadır. 

Kadınlar değişen dünyada yükselen yeni değerler 
oluşurken toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı 
mücadeleye devam etmişlerdir. Bu mücadelenin 
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şekli her ülkenin kendi koşullarına ve kadınla-
rın konumlarına göre farklı biçimlerde olmuştur.  
Cumhuriyetimizin kurulduğu ilk 10 yılda Mustafa 
Kemal Atatürk gerçekleştirdiği reformlar ile ka-
dınların haklarını elde etmesini sağlamıştır (5).
Ancak ne yazık ki kadınların toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığı nedeniyle yaşadığı sorunlar ülkemiz-
de ve dünyada giderek artan bir şekilde sürmek-
tedir. Bu ayrım kadının kendini her alanda ve her 
şekilde güvende hissetmesine engel olmaktadır.  

GÜNÜMÜZDE DURUM
Toplumsal açıdan kadın erkeğin hükümlerinden 
ve önceliklerinden çıkıp kendine aile kadınından 
başka kimlik edinmekte zorlanmaktadır. Bu ko-
nudaki anahtar tespit ise, yasada ve görünürde 
eşitlik olsa da düşüncedeki algıda kadın erkekle 
eşit olmayışıdır. (6) Kimlik ve eşitlik için girdi-
ği mücadele içinde hem toplum hem de ‘’abi’’, 
‘’baba’’, ‘’koca’’, ‘’eski eş’’, ‘’büyük aile önderi’’ 
gibi rol almış erkekler tarafından her tür güvenli-
ğini tehdit altında hissetmektedir.

Günümüzde güvenlik anlayışı genel ve çok taraflı 
kabul edilmektedir. Güvenlik tanımı artık sadece 
siyasi ve askeri olarak kalmayıp; ekonomi, tekno-
loji, kültür, iklim ve toplum güvenliği gibi çeşitli 
tanımlamaları da içermektedir (7).

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının İnsan 
Güvenliği kavramını öne çıkaran 1994 yılı İnsa-
ni Kalkınma Raporu konuyu ekonomik, yiyecek, 
sağlık, çevre, kişisel/bireysel, toplumsal, siyasi 
olmak üzere yedi başlıkta açıklamaktadır (8).

Sadece kadınların değil kişi anlamında özgürlük 
kavramının ihtiyaç duyduğu güvencelere,  müca-
dele sonucu ulaşılmıştır. Ne yazık ki hala dünyada 
çeşitli ülkelerde ağır ihlaller bulunmaktadır. Tüm 
bu özgürlükler temel insan hakkı olarak tüm ulu-
sal ve uluslararası metinlerde yer almaktadır (9). 
Kadınlar ise bu süreğen mücadele içinde bir de 
kadın olmanın toplum içindeki koşulları nedeniy-
le daha çok hırpalanmakta daha çok mücadele et-
mek zorunda kalmaktadırlar.

Güvenlikle tehdit arasında doğrudan bir ilişki 
olduğundan (10) kadınlar için yapılan güvenlik 

sağlayıcı çalışmalar popülizmden uzak ve sür-
dürülebilir olmalıdır. Günümüzde kadın güven-
liğini tehdit eden unsur olarak medya ve resmi 
kuruluşlarda hatta toplumda bile sadece fiziksel 
şiddet öne çıkmış durumdadır. Güvenlik denince 
sadece can güvenliği akla gelmektedir. Ancak, 
soruna derinlemesine bakılırsa; fiziksel şiddetin 
ve tehdit ettiği can güvenliğinin farklı güvenlik 
alanlarındaki eksikliğin bir sonucu olduğu net-
tir.  Çünkü kadın için esas güvenliği sağlayacak 
alanlarda toplumsal cinsiyet ayrımcılığının ya-
rattığı boşluklar olduğundan; kadın her anlamda 
savunmasız, tehdide açık kalmakta; son nokta ise 
kadının öldürülmesine kadar varan fiziksel şidde-
tin yok ettiği can güvencesizliği olmaktadır. Yine 
temel alanlarda oluşan boşluklar kişisel güvenlik 
alanında da sorunlar yaratmaktadır.
Çeşitli kaynaklarda değişik şekillerde sözü edi-
len; Ekonomik Güvenlik, Gıda Güvenliği, Sağlık 
Güvenliği, Çevre Güvenliği, Kişisel Güvenlik, 
Toplum Güvenliği, Siyasi Güvenlik, Sosyal Gü-
venlik, Can Güvenliği kavramları doğrultusunda 
gidecek olursak kadın güvenliği için ana unsurları 
şematik olarak toparlayabiliriz. (Şekil 1)

Şekil 1   Kadın Güvenliğini Oluşturan Ana Un-
surlar

Şekilde yer alan mavi kutucuklar Kadın Güvenli-
ği için olmazsa olmaz alanları vurgularken; yeşil 
kutucuklar ise bu güvenlik alanları oluşturulurken 
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izlenmesi gereken sürdürülebilirlik kurallarını 
özetlemiştir. Yeşil kutucuklarda yer alan başlıklar 
(11) numaralı  kaynaktan esinlenerek şemaya yer-
leştirilmiştir. 

Şekilde de görüldüğü gibi bu beş güvenlik kavra-
mı eşit olarak kadın güvenliğini ve birbirlerini et-
kilemektedir. Tüm alanlar olmak ve sürdürülmek 
zorundadır.  Şekilde yer alan beş güvenlik alanını 
etkileyen güvenlik alanları da makale içinde ince-
lenecektir.  (Şekil 2)

Şekil 2   Kadın Güvenliğini Oluşturan Unsurların 
Karşılıklı ve Katmanlar Halinde Etkileşimi           

1. EKONOMİK GÜVENLİK 
Ekonomik güvenlik sağlamada en önemli etken 
kişinin yeteneklerine ve isteğine uygun bir alan-
da çalışma fırsatı elde edebilmesidir. Kişinin 
yeteneklerinin geliştirilmesi ve bilgi birikiminin 
sağlanması eğitim ile gerçekleşebilir. Bir diğer 
önemli etken ise sağlıktır. Sağlık işçi verimlili-
ği; işgücü katılımı, tasarruf ve yatırım oranlarını 
etkiler, demografik faktörler ve insana dair tüm 
unsurlar ile birlikte toplumun gelişmişliği ve re-
fahı üzerinde doğrudan etkilidir (12). Ekonomik 
kalkınma için de fiziki sermaye ve eğitime yapı-
lan yatırımlar kadar sağlık sisteminin gelişmesine 
de yatırım yapılması gerektiği belirtilmiştir (13).  
Sınırlı istihdam olanakları, işgücüne katılımın 
düşük olması, düşük ücretler ve esnek olmayan 
çalışma saatleri nedeniyle ekonomik alanda ka-
dınların rekabet gücü zayıftır. Farklı alanlarda 
maruz kaldıkları eşitsizlikler kadınların özgürce 
seçim yapabilmelerini ve yeteneklerini geliştire-
bilmelerini engellemektedir. Bu da kadınları ge-
lir ve servet dağılımı açısından dezavantajlı hale 
getirmektedir (14). Ekonomik güvenlik kapsamı 
içinde sosyal güvenliği de ele almak gereklidir.

Tüm bunların sonucunda kadın ekonomik güven-
likten yoksun ve bağımlı olarak yaşamak zorunda 
bırakılmaktadır. Ekonomik bağımlılık ise kadının 
sağlık, toplum, çevre ve siyasi güvenlik alanların-
da gücünü engellerken; hayat boyu öğrenme, ken-
dini geliştirme şansına da set çekmekte ve döngü-
sel anlamda giderek güçsüzlüğü ve güvencesizliği 
kadını sarmaktadır.  

2. ÇEVRE GÜVENLİĞİ 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göre çevre ‘’İn-
sanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca 
ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etki-
leşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, 
ekonomik ve kültürel ortamdır”  (15) . 

Çevre kişinin sağlığını etkileyen en önemli et-
menlerden biridir (16).

Kişiyi etkileyen farklı -çevreleri – sıralayacak 
olursak, ekonomik çevre, teknolojik çevre, politik 
çevre, sosyal ve kültürel çevre, hükümet (şehir, 
eyalet, federal yasalar ), doğal çevreden söz edi-
lebilir  

Doğal çevrede meydana gelen ve insan sağlığı-
nı, güvenliğini  etkileyen olumsuz  koşullar  gü-
nümüzde  tüm dünyada tartışılmakta tüm  bilim 
dallarınca  önleme ve korunma programları  ge-
liştirilmektedir. Tüm bu olumsuz gelişmelerden; 
çevre tahribatından kadınlar da etkilenmektedir. 
Doğal çevre güvenliği içinde çevre ile birebir et-
kileşim içinde olan gıda güvenliğini de ele almak 
zorundayız. Gıda güvenliği, “çiftlikten sofraya’’ 
yaklaşımı ile ele alınmaktadır. Gıda güvenliğinin 
sağlanması için hammaddeden başlayarak tüke-
time kadar her aşamanın incelenmesi ve kontrol 
edilmesi gereklidir (18). Geleneksel toplum mo-
delleri gereği evde yemekler ve gıda alışverişi ge-
nellikle   kadın tarafından yapılmaktadır. Yemek  
yapımı için hazırlık aşamasında,  yemeğin pişi-
rilmesi  ve  tadına  bakılmasında güvensiz  gıda-
da olabilecek  tüm etkenler ile  birebir  doğrudan 
ve  ilk  karşılaşan  kişi  kadın  olmaktadır. Gıda 
güvenliği açısından kadın riskle ilk karşılaşan ve 
aldığı önlemler ile riski bertaraf eden kişidir.
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Sosyal ve kültürel çevre içinde kadın toplumsal 
cinsiyet ayrımının yarattığı bakış açısı ile hala 
obje, meta olarak görülmektedir. Kendini ifade 
edebilmesi   erkek egemen toplumun koymuş bu-
lunduğu   yazılı olmayan kuralların izin verdiği 
ölçüde   olabilmektedir. Sosyal ve   kültürel çevre 
oluşumunda   eğitim güvenliği ve ekonomik gü-
venlik önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Sosyal ve kültürel çevrenin kendine özel 
kuralları ve değişkenliği kadının meta olarak ka-
bul edilmesinden can güvenliğinin tehdit edilme-
sine kadar uzanabilmektedir.  Sosyal ve Kültürel 
çevrenin kuralları sonucu aile içi şiddet fiziksel, 
cinsel, psikolojik, ekonomik şekillerde kendini 
göstermektedir (18).

Politik ve yönetsel çevrede siyasi ve idari erk 
çoğunlukla erkeklerin elinde olduğundan sosyal 
ve kültürel çevrenin etkileri ile kadın yaşamı ve 
güvenliği şekillenmektedir. Yazılı yasaların gün-
delik yaşama geçişi ve kadının söz hakkına sahip 
oluşu çok küçük adımlar ile olmaktadır. Güç ve 
söz sahibi kadınların da çeşitli nedenlerden dolayı 
kadın bakış açısını yönetime ve siyasete yansıta-
maması ya da yansıtmaması da dikkate alınması 
gereken bir durumdur.

Teknolojik çevre kullanımı kadının eğitimi, eko-
nomik düzeyi, konumuna bağlı olarak değişmek-
tedir. Zaman zaman kaçış olarak görülen sosyal 
medya iletişimleri yine kadının güvenliğini tehdit 
eden unsur haline gelebilmektedir. Bu alanlardaki 
kullanımın da yine gündelik hayatın bir yansıması 
olduğu aile içi erkekler tarafından denetlenmesi 
de söz konusudur. 
   
3. SAĞLIK GÜVENLİĞİ
  
Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘’ yalnız-
ca hastalık ya da sakatlığın bulunmaması değil, 
aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal olarak 
tam bir iyilik hali’’ olarak tanımlanmaktadır.  Sağ-
lık tanımı, beklentilerin artmasını da kapsayarak 
günümüzde de giderek daha geniş anlamlar içer-
mektedir.

Sağlığın temel anlamı; paylaşımı hakkında fark-
lı yorumlar varken en doğru tavır kavramı insan 

için sadeleştirmek olacaktır. Tanımı yaptıktan 
sonra kişisel farklılıklarını gözlemleyerek; sağ-
lıklı yaşayabilme koşullarını oluşturmak gerekir. 
Sağlık, en sade tarifle: bedensel, ruhsal, zihinsel 
ve sosyoekonomik olarak tam bir iyilik halidir.  
Kişinin tüm çevresi, koşulları göz önüne alınarak 
sağlıklı yaşaması için genelden özele olması gere-
kenler uygulanmalıdır (13).

Kadın sağlığını yaşam boyu süren bir süreç içinde 
ele almak gerekmektedir. Bu süreç içinde geçiri-
len çocukluk, ergenlik, hamilelik öyküleri ve do-
ğumlar orta yaş, menopoz ve yaşlılık evrelerinin 
her biri bir önceki dönemden etkilenir.  Kadınlar 
sağlık açısından yaşadıkları ülkeye göre farklı 
koşullarda bulunmaktadır. Refah düzeyi yüksek 
ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının bulunmadığı 
toplumlarda kadınların sağlık hizmetine erişimi 
daha kolay olurken özellikle toplumsal cinsiyet 
ayrımının kadın sağlığını ve sağlık hizmetine 
ulaşmayı olumsuz etkilediği bir gerçektir. ‘’Kadın 
sağlığını üreme sağlığı ile bir tutan anlayış yerine, 
toplumsal cinsiyet kavramını da içine alan yeni 
yaklaşımlar kadın sağlığının başlıklarını değiştir-
mektedir (19).

Kadının sağlık güvenliği için öncelikli olarak eği-
tim güvenliği ve ekonomik güvenliği sağlanmak 
zorundadır. Bireysel olan bu faktörler kadının 
sağlık hizmetine ulaşabilmesine katkı sağlaya-
caktır. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı kadınların 
erkeklerden daha farklı sağlık sorunları yaşama-
larına neden olmaktadır. Kadınlar intrauterin ya-
şamdan yaşlılık dönemlerine kadar daha fazla risk 
faktörü ile karşılaşmaktadır.  Kadın olmalarından 
dolayı şiddete, ayrımcılığa, farklı hastalıklara ve 
psikososyal sorunlara daha fazla maruz kalmakta-
dırlar (20).  Eşitsizlik durumu kadının öğrenim, iş 
yaşamına katılım ve gelirini olumsuz etkileyerek 
kadın sağlığına ilişkin pek çok sorun yaratmakta-
dır (21). (Şekil 3)
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Şekil 3 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın 
Üreme Sağlığına Etkisi (21)

Herkes için her açıdan ulaşılabilir olması gereken 
sağlık hizmetine ne yazık ki kadınlar yeterince 
ulaşamamaktadır (13). 

Günümüzde sağlığın iş performansına katkısı; 
sağlık ile üretim verimi arasındaki karşılıklı etki-
leşim doktorlar kadar ekonomistlerin de ilgisini 
çeken konular haline gelmiştir. Giderek küresel-
leşen dünyada- dolaylı nedenler ve kar tutkusuna 
bağımlı olarak da olsa- iş adamları, büyük firma-
lar; özetle kapitalist sistemin bile bütün öğeleri, 
yöneticileri iş sağlığının gerekliğini (işçi sendika-
larından bile daha fazla) tartışmasız savunmakta-
dırlar (13).  İş sağlığı ve Güvenliği alanında bulu-
nan mevcut sorunlar kadınların sağlığının gelişti-
rilmesine   engel olmakta hatta olumsuz etki yap-
maktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yasalar 
ve kurallar genellikle erkekler için oluşturulmuş 
olduğundan kadına özgü sorunlar yine çözülme-
miş durumdadır.

Kadınların daha fazla risk altın-
da olmasına neden olan başlıca 
özellikler: (22)

1. Fiziki güç bakımından daha 
zayıftır
2. Vücut yapısı ufaktır
3. Solunum kapasiteleri ve kan 
hemoglobin düzeyleri düşüktür
4. Vücut yağ miktarı oranları faz-
ladır
5. Boya göre omurga uzunluğu 
fazladır
6. Cinsel tacize uğrama bakımın-
dan riskleri yüksektir
7. Günlük ev işleri de kadınların 
görevi kabul edildiğinden uyku 
ve dinlenme süreleri kısadır
8. Sigortasız çalışan kadın sayısı 
yüksektir.

Tüm bunların yanı sıra kadın ağır 
iş koşullarında çalışmaktadır; 
aldıkları ücret düşük olup, ka-
zançları üstünde tasarruf hakları 

yoktur.  Sağlık güvencesi ve sosyal güvenceden 
yoksundurlar (23).

Sosyal güvenlik, kişilerin hastalık, sakatlık, iş 
kazası, yaşlılık veya aile bireyinin ölümü duru-
munda; sağlık hizmetlerine erişim zorluklarında, 
genel yoksunluk ve sosyal dışlanmaya karşı ko-
runmalarını sağlar (24).

4. SİYASİ GÜVENLİK 
Tüm dünyada kadınların siyasi alanda yer alma-
ları için yoğun çalışmalar sürmektedir. Tüm bu 
çabalara ve koyulan kotalara rağmen toplumsal 
cinsiyet ayrımcılığı kadınların siyasi hayatta bu-
lunmasını engellemektedir. Kadınların siyasi ha-
yatın içinde güvenli durmasını sağlayabilecek ilk 
adım özgürce ve bilinçli olarak oy kullanmalarını 
sağlamaktır. 

Kadınların siyasi hayatta yer almaları için kota 
tek başına yeterli değildir. Siyasi partilerden baş-
layarak tüm alanda ve yöneticilerde kadın erkek 
eşitliğini merkez alacak zihniyet değişikliği he-
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defli politik yaklaşımlar uygulanmalıdır (25).

Kadınların siyasi alanda vitrin ya da kadın kolları 
olarak oy toplama aracı olarak görülme zihniye-
ti değişmek zorundadır. Bilinen bir gerçektir ki 
özellikle ülkemizde siyasi hareket içinde en aktif 
çalışma kadınlar tarafından gerçekleştirilmekte 
ancak temsilci olacak kişiler demokrasiye aykırı 
bir şekilde parti yönetimlerince seçilmektedir. Si-
yasi güvenlik alanlarını ise kadının sağlık, eko-
nomik, eğitim güvenlik alanları doğrudan etki-
lemektedir. En ilginç olan nokta ise erkeklerden 
beklenmeyen -- aslında olması gereken-- nitelik 
ve eğitim düzeylerinin kadın söz konusu olunca 
sorgulanmasıdır. Özetle siyasi alana girmek için 
erkeğin erkek olması yeterli görülmektedir. Eko-
nomik olarak bağımsızlığı olmayan kadının ise  
siyasi güvenliği gerek seçmek gerekse seçilmek 
için söz konusu bile değildir.  

5. KİŞİSEL GÜVENLİK 
İbrahim Şahbaz’ın yazdığı gibi; ‘’Kişi güvenliği, 
1789 tarihli Fransız Bildirisi’nin 7, 8 ve 9. mad-
delerinde “tabiî hak” olarak düzenlenmiştir. Dü-
zenlemelerin amacı, bir hukuk devletinde bireyin 
hem diğer kişilere hem de devlete karşı fiziki ve 
moral bakımlarından korunmasını güvence altına 
almaktı. Güvenlik sayesinde birey, bedensel bü-
tünlüğe, fiziksel özgürlüğe kavuşabilir ‘(9).

Kişisel güvenlik, Anayasanın 19. Maddesinde de 
bir hak olarak tanımlanmıştır.

Kişisel güvenlik, yasal hakların tanımlanmış ol-
masının yanı sıra bu haklara fiziksel olarak eri-
şimin mümkün olması ve bireylerin bu hakları 
tartışabileceği kullanabileceği siyasal ortamın 
sağlanmış olmasıdır (26).

Kişisel güvenlik makalede anlatılmış olan başlık-
larda bulunan tüm güvenlik alanlarını kapsamak-
tadır.

Kadınların kişisel güvenliğine öncelikli olarak bir 
insan hakkı olarak bakmak zorundayız. 

SON SÖZ
Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı her alanda kadın 

güvenliği için sınırlamalar ve tehditler oluştura-
rak özde insana dair özgürlük, eşitlik ve hakka-
niyet haklarının çiğnenmesine neden olmaktadır. 
Makale içinde anlatılmış bulunan kadın güvenli-
ği konusundaki başlıklar ve alt güvenlik alanları 
birbiri ile iç içe geçmiştir.  Tüm alanlarda aynı 
kararlılık ve sürdürülür şekilde düzenlemeler ile 
kadının asıl güvenlik alanı sağlamlaştırılabilir. 
Tüm bu alanlardaki güvenliğin sağlanabilmesi 
ile kadının kendi hayatı üstünde kendi yönetimi 
gerçekleşecektir. Kadın kendi kararlarını alabilen 
birey olarak haklarını kullanabilecek, bu da kişi-
sel özürlüğünü ve güvenliğini sağlayacaktır. Güç-
lü ve kişisel özgürlüğünü sağlamış kadınlar can 
güvencesizliğinin olmadığı bir dünyayı kendileri, 
erkekler ve gelecek kuşaklar için daha yaşanılır 
kılacaklardır.

Sözleri Yiğitoğlu’ndan (27) bir alıntı ile Namık 
Kemal’ e bırakırsak olayın trajik tarihçesini ve ne 
kadar az şeyin değişmiş olduğunu fark ederiz.

“Ne zamana kadar valideler kızlarını satılık meta 
gibi senelerce her gün, bir esirci bakışlı görücü-
nün nazar-ı meyaib-cüyanesine arz ettikten son-
ra hediyelik cariye gibi bir kerecik rızasını bile 
sormaya tenezzül etmeksizin kendi beğendiği bir 
adamın eline teslim edecek”

Ya da Necla Karadaş’ ın dediği gibi: ‘’Kadınların 
hiçbir şekilde ikincil konuma getirilmesine razı 
olmamalı ve mücadelemizi bütün platformlarda 
azimle sürdürmeliyiz’’ (28).

KAYNAKLAR   
1. TDK Sözlük; http://tdk.gov.tr/index.php?op-
t i o n = c o m _ g t s & a r a m a = g t s & g u i d = T D K . G T S .
5b97769a9cd945.73600382    son erişim tarihi 20 Mayıs 
2018
2. Brauch, H.G., Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: 
Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü, 
Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, Sayı 18 (Yaz 2008): 1- 47.
3. Demirağ, M., Çevre Güvenliği Ve İşletmelerin Faaliyetleri 
Üzerindeki Etkisi
Yüksek Lisans Tezi T. C.  Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Gaziantep 2005: 1 
4. Tirab, A., Küreselleşme Asrında Ulusal Güvenlik Perspek-
tifinden Medya-Güvenlik İlişkisi ve Topluma Yansımaları, 



30

Sağlık ve Toplum    Yıl:28 , Sayı: 2   Mayıs-Ağustos 2018

Güvenlik Stratejileri Yıl: 13 Sayı: 26: 113-151
5. Gökçimen, S., Ülkemizde Kadınların Siyasal Hayata Katı-
lım Mücadelesi, YASAMA Dergisi Sayı: 10 • Eylül-Ekim-Ka-
sım-Aralık 2008: 5-59
6. Bingöl, O.,Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Türkiye’de Ka-
dınlık; KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si 16 
(Özel Sayı I) 2014: 108-114
7. Özkan, A., Güvenlik Paradigmasında Sınır aşan Bir Çevre 
Sorunsalı: “Nükleer Zarar’’ Alternatif Politika Cilt 8, Sayı 1, 
Şubat 2016: 128-159
8. Hopyar Z., Avrupa’nın Mülteci Politikası, Uluslararası 
Politik Araştırmalar Dergisi, Aralık 2016, Cilt:2, Sayı 3: 59-
67
9. Şahbaz İ., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Kişi Öz-
gürlük Ve Güvenliği, TBB Dergisi, Sayı 55, 2004: 201-225
10. Sancak, K., Güvenlik Kavramı Etrafındaki Tartışmalar Ve 
Uluslararası Güvenliğin Dönüşümü, Sosyal Bilimler Dergi-
si, 2013 Sayı 6 :123-134
11.  Akay H., Şarlak Z., Türkiye’de İnsani Güvenlik  Perspek-
tifinden Barış Ve  Uzlaşma   HYD Toplantısından ( United 
Nations Office  for the Coordination of Humanitarian Affairs  
Human Security Unit,  “Human Security in  Theory and Pra-
ctice,  http://hdr. undp.org/en/media/ HS_Handbook_2009.
pdf. : 44-45
12. Öz B., Taban O., Kar M., Kümeleme Analizi ile Türkiye 
ve ABD Ülkelerinin Beşeri Sermaye Göstergeleri Açısından 
Karşılaştırılmaları (Dergi park) Eskişehir Osmangazi Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 10, Sayı 1, Oca 2009 
:1-29  
13. Ayas F.Y., İşyeri Hekimliğinde Sağlık Bilişimi İhtiyaçların 
Analizi, T.C. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Biyoistatistik Ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı 2017, 5
14. Ataklı R., Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Ekseninde Kadın 
İstihdamı Ve Ekonomik Şiddet Journal of Life Economics 
2016: 77-99
15. Ütenler. Ö., Küreselleşen Dünyada Değişen Güvenlik Al-
gısı: Çevre Güvenliği Örneği YL Tezi T.C. Bahçeşehir Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Küresel Siyaset Ve Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü 2016: 61
16. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çevre Sağlığı Çevre Güvenli-
ği Tedbirleri 850CK0006 Ankara, 2011: 3

17. İlbeği, İ., Gıda Güvenliği Ve Tüketicinin Korunması, Gıda 
Mühendisliği   Dergisi 
2004: 13-16
18. Kahraman, M., Çokamay, G., Aile İçi Şiddet ve Çocuklar 
Üzerindeki Etkileri: Temel Kavramlar, Güvenlik Planı Ha-
zırlama ve Alternatif Tedavi Model Örnekleri Psikiyatride 
Güncel Yaklaşımlar 2016: 321-336
19. Özdemir K., Ülkemizde Ve Dünyada Kadın Sağlığı http://
content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/66709/41775/ül-
kemizde_ve_dünyada_kadın_sağlığı_.pdf son erişim tarihi : 
18.05.2018
20. Koyun A., Taşkın, L., Terzioğlu F., Yaşam Dönemlerine 
Göre Kadın Sağlığı ve  Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yakla-
şımlarının Değerlendirilmesi Psikiyatride Güncel Yaklaşım-
lar- 2011 3(1):67-99
21. Şimşek, H., Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Üre-
me Sağlığına Etkisi: Türkiye Örneği 2011 DEÜ Tıp Fakültesi 
Dergisi Cilt 25, Sayı 2, (Mayıs) 2011: 119 – 126
22. Bilir, N., Yıldız A.N., İş Sağlığı ve Güvenliği Kitabı Hacet-
tepe Yayınları 2. Baskı 
2013: 152-153
23. Güneş F., Mevsimlik İşçilikte Kadın Emeği Türkiye To-
humcular Birliği Dergisi  
Sayı 16: 16-19
24. Baylan. M., Sosyal Güvenlik Harcamalarının Makroeko-
nomik Etkileri: Bir Literatür Taraması KSÜ Sosyal Bilimler 
Dergisi Cilt:12 Sayı:1 (2015) :29-52
25. Alkan A., Yerel Siyaset Kadınlar İçin  Neden Önemli?  Bi-
rikim, Sayı 179 (2004): 71-77
26. Üstübici, A., Türkiye’ye yönelik Kadın Göçü: Seks işçileri 
ve Ev İçi Hizmetlilerin Kişisel Güvenlik Sorunlarını İlişkilen-
dirmek https://www.academia.edu/2246568/Türkiye_ye_yö-
nelik_Kadın_Göçü_Seks_işçileri_ve_Ev_İçi_Hizmetlilerin_
Kişisel_Güvenlik_Sorunlarını_İlişkilendirmek  son erişim 
tarihi: 18.05.2018
27. Yiğitoğlu m., Yalçınkaya Z., Türkçedeki Cinsiyetçi Atasöz-
leri Ve Deyimler Üzerine Bir İnceleme İdil Dergisi 5 (26), 
2016 :1659-1669 
28. Karadaş, N., Ekonomide Kadın, Niğde Üniversitesi İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2009 Cilt 2 sayı 2 
(Dergi park)



31

Sağlık ve Toplum    Yıl:28 , Sayı: 2   Mayıs-Ağustos 2018

The Investigation of Physical Health/Function and Sleep in Older Adults

Yaşlı Bireylerde Fiziksel Sağlık ve İşlev İle Uyku Durumunun 
İncelenmesi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Asuman SALTAN1, Selda MERT BOĞA2, Mümine KALINDEMİRTAŞ KÜÇÜK3

ABSTRACTÖZ
Aim: The aim of this study is to analyze condition of physical health/
function and sleep for older adults.
Methods: Eighty nine aged people living in Çınarcık/ Yalova betwe-
en dates of February-May 2016 participated in the study. Barthel 
Index (BI) which includes Activity of Daily Living (ADL) and mobi-
lity, was used to determine of physical health and function. Pittsburg 
Sleep Quality Index (PSQI) was used to assess of sleeping quality 
in this study.
Results: There was a negative correlation between drug use of PUKI 
subparameters and BI (r= -0,256, p=0,016). There was no statisti-
cally significant correlation between BI, BMI and PUKI total and 
other PUKI subparameters (subjective sleep, sleep latency, sleep 
duration, sleep efficiency, sleep disturbance, drug use, daytime fun-
ctions) (p> 0.05).
Conclusion: In future research and rehabilitation applications, the 
importance of ADL and use of sleep drugs should be increased in 
older adults.

Amaç: Çalışmanın amacı yaşlı bireylerde fiziksel sağlık ve işlev ile 
uyku durumunun incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Şubat-Mayıs 2016 tarihleri arasında 
Yalova İli Çınarcık İlçesi’nde yaşayan 89 yaşlı birey katıldı. Çalış-
mada, bireylerin fiziksel sağlık ve işlevini değerlendirmede günlük 
yaşam aktivitelerini ve mobiliteyi içeren Barthel İndeksi (Bİ), uyku 
kalitesini değerlendirmede ise Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi 
(PUKİ) kullanıldı.
Sonuç: Çalışma kapsamına alınan yaşlı bireylerin yaş ortalaması 
74,84±8,28 bulunurken, bireylerin Beden Kütle İndeksi (BKİ) orta-
laması 28,84±6,76 bulundu. Bİ ile PUKİ alt parametrelerinden ilaç 
kullanımı arasında negatif yönlü anlamlı ilişki bulundu (r= -0,256, 
p=0,016). Bİ, BKİ ve PUKİ toplam ve diğer PUKİ alt parametreleri 
(subjektif uyku, uyku latensi, uyku süresi, uyku etkinliği, uyku bozuk-
luğu, ilaç kullanımı, gündüz fonksiyonları) arasında istatiksel olarak 
anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05).
Sonuç ve öneriler: Yaşlı bireylerde klinik araştırma ve rehabilitas-
yon uygulamalarında uyku ilacının kullanımı ile fiziksel işlev duru-
muna verilen önem artırrılmalıdır.

Keywords: Elderly, activities of daily living, sleep, mobility limi-
tation.
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Giriş

Bilimsel araştırmaların sonuçları uyku probleminin 
yaşlı bireyler arasında giderek yaygınlaşan şikayet 
haline geldiği işaret etmektedir. Uyku problemi 
yaşayan bireylerde depresyon, miyokardial 
infarkt, diyabet ve hipertansiyon hastalıkları sık 
görülmektedir (1-4). Ayrıca uyku problemlerinin 
mortalite riskini artırdığına yönelik çalışmalar 
da literatürde mevcuttur (1,5). Yaşlı bireylerde 
yapılan çalışmalarda uyku problemleri ile engel 

durumunun ilişkili olduğu belirtilmiştir. Uyku 
problemi yaşayan bireylerde günlük yaşam 
aktiviteleri (GYA) olumsuz etkilenen, davranış 
değişikliklerinin dahi ortaya çıktığı belirtilmiştir 
(1,6).

Yaşlanma ile birlikte fonksiyonel kapasitede 
azalmalar ve kayıplar, GYA’ inde azalma 
ve kısıtlamalar sıklıkla görülmektedir (7,8). 
Fonksiyonel kapasite ve yeteneklerin kaybı 
ile yaşlı bireyin GYA sınırlanmakta, bağımsız 
fonksiyonları giderek yarı bağımlı ya da tam 
bağımlı hale gelmektedir (9). Yaşlanmanın 
getirdiği bu fizyolojik gerilemenin üzerine 
yaşanılan uyku problemleri bireyin topluma 
katılımından ev işlerini yapabilmesine kadar 
tüm yaşamsal faaliyetlerini etkilemektedir. 



32

Yaşlı Bireylerde Fiziksel Sağlık ve İşlev İle Uyku Durumunun İncelenmesi

Dolayısı ile yaşlı bireylerde yapılan tedavi 
programlarında uyku durumunun sorgulanması 
önem arz etmektedir. Uyku süresinin kısa olması, 
ya da uykuya dalma da zorlukların yaşanması 
bireyin fiziksel durumu üzerine etkili olmakta bu 
da ev işleri gibi günlük yaşamda olması gereken 
aktivitelerin yapılmasını engelleyebilmektedir. 
Literatüre göre ülkemizde GYA ve uyku ile ilgili 
çalışmaların fazla sayıda olmadığı görülmektedir. 
Uluslararası ölçekte de yaşlı bireylerde yapılan 
çalışmalar arasında farklılıklar mevcuttur (1). 
Bu gerekçelere bağlı olarak bu çalışmada yaşlı 
bireylerde fiziksel işlev ile sağlık ve uyku durumu 
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem
Araştırma, yaşlı bireylerde fiziksel sağlık ve işlev 
durumunun incelenmesi amacıyla planlandı. 
Araştırma örneklemini, Şubat-Mayıs 2016 
tarihleri arasında Yalova İli Çınarcık İlçesi’nde 
yaşayan, rastgele örneklem yöntemi ile seçilen 89 
yaşlı birey oluşturdu. Örneklem seçiminde Yalova 
ili kentsel bilgi sistemi kullanıldı. İlçenin nüfusu 
30.000 olarak bilinmekle birlikte yaşlı birey 
oranı 5.000 olarak tahmin edildi. Araştırmacılar 
tarafından yaşlı bireylerin zamanının 
geçirebileceği mekanlar (parklar, kahvehaneler, 
vb.) ziyaret edilerek tüm yaşlı bireylere ulaşılması 
hedeflendi ancak belirlenen süre içerisinde 102 
bireye ulaşılabildi. Çalışmaya katılmayı kabul 
eden ve dahil edilme kriterlerine uyan 89 birey 
çalışmamızın örneklemini oluşturdu (Çalışmaya 
katılmayı kabul etmeyenlerin sayısı 13’ tür). 
Evinde kalmayı tercih eden yaşlı bireylere 
ulaşılamamıştır. Araştırma kapsamında ulaşılan 
yaşlı bireyler tüm toplumu temsil edememiştir ve 
bu gerekçe ile çalışma tanımlayıcı özelliktedir. 

Çalışmaya dahil edilme kriterleri; kooperasyonu 
olan, çalışma kapsamında yapılan değerlendirme 
yöntemlerinin etkin yapılabilmesi açısından 
işitme ve görme problemi olmayan ve çalışmaya 
katılmayı kabul eden 65 yaş ve üzeri yaşlı bireyler 
olarak belirlendi. 

Çalışmaya dahil edilmeme kriterleri ise; 
değerlendirmelerin etkin bir şekilde yapılmasını 
engelleyebileceği düşüncesi ile kooperasyon 

problemi yaşayan, işitme ve görme problemi olan 
bireyler olarak belirlendi. 

Çalışma, Helsinki Bildirgesi ilkelerine uygun 
olarak gerçekleştirilmiş olup, araştırmanın 
yapılabilmesi için Kocaeli Üniversitesi Etik 
Kurulu’ndan 13.10.2015 tarih ve KOU KAEK 
2015/298 sayılı kararı içeren yazılı izin alındı. 
Ayrıca, araştırmaya başlamadan önce yaşlı 
bireyler, araştırmanın konusu ve amacına yönelik 
bilgilendirildi. Kendilerinden, araştırmaya gönüllü 
katıldıklarına ve araştırma süresince uygulanacak 
girişimleri bildiklerine ve uygulanmasını kabul 
ettiklerine ilişkin sözlü ve yazılı izinleri alındı.

Veri toplama araçları
Çalışmada, bireylerin fiziksel sağlık ve işlev 
durumunu değerlendirmede GYA’ini içeren 
Barthel İndeksi ile uyku kalitesini değerlendirmede 
Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi kullanıldı.

Barthel indeksi (Bİ). GYA’i ve mobilite ile 
ilgili 10 maddeden oluşmaktadır. Beslenme, 
tekerlekli sandalyeden yatağa geçiş ve dönüş, 
kendine bakım, banyo, yürüme, merdiven inip 
çıkma, giyinme, mesane ve bağırsak kontinansı 
değerlendirilmektedir. Maddeler kendine 
bakım ve mobilite ile ilgili olacak şekilde ikiye 
bölünebilir. Kişinin bu işleri yaparken yardım alıp 
almadığına dayalı bir puanlama yapılmaktadır. 
Elde edilebilecek en yüksek toplam puan 20’dir 
ve bireyin fiziksel işlevlerinde tamamen bağımsız 
olduğu anlamına gelmektedir. En düşük skor 
ise 0’dır; bireyin tamamen bağımlı olduğunu 
göstermektedir (10,11).

Pittsburg uyku kalitesi indeksi (PUKİ). 
Çalışmamızda uyku kalitesini değerlendirmek 
amacıyla; Buysse ve ark. tarafından geliştirilen 
PUKİ kullanıldı (12). İndeksin geçerlilik ve 
güvenirliği Ağargün ve ark. (1995) tarafından 
yapılmıştır ve Türk toplumuna uygunluğu 
saptandı (13). Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 
0,80 olarak saptandı. PUKİ, son bir ay süresindeki 
uyku kalitesini değerlendirmektedir. İndeks 
toplam 19 sorudan ve 7 bileşenden oluşmaktadır. 
Puanlamaya 18 madde ve 7 bileşen katılır. Her bir 
madde 0-3 puan üzerinden değerlendirilmektedir 
ve 7 bileşen puanının toplamı, toplam PUKİ 
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puanını verir. Toplam puan 0-21 
arasında bir değere sahiptir, toplam 
puanın yüksek oluşu uyku kalitesinin 
kötü olduğunu göstermektedir. 
Toplam PUKİ puanının ≤5 olması 
“iyi uyku”yu, >5 olması ise “kötü 
uyku”yu göstermektedir. Veriler, 
katılımcılarla yüz yüze görüşme 
yöntemi kullanılarak toplandı (15, 
16).

Verilerin değerlendirilmesi
Verilerin analizinde SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) for 
Windows 18.0 versiyon (SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA) paket programı 
kullanıldı. Elde edilen verilere ait 
tanımlayıcı değerler ortalama±ss, 
sayı ve yüzde frekanslar olarak 
verildi. Sayısal özelliklerin 
normal dağılıma uyumu Shapiro-
Wilks testi ile incelendi. Sayısal 
özellikler arasındaki korelasyonlar 
Spearman rank korelasyon analizi 
ile değerlendirildi. Uygulanan tüm 
analizlerde anlamlılık derecesi p< 
0,05 olarak kabul edildi.

Sonuçlar (Bulgular)
Tablo 1 de bireylerin demografik 
özellikleri gösterilmektedir. Çalışma 
kapsamına alınan yaşlı bireylerin 
%64’ünün (n=57) kadın, %36’sının 
(n=32) erkek olduğu; %50,6’sının 
(n=45) huzur evi, %49,4’ünün 
(n=44) kendi evinde yaşadığı; 
bireylerin yaş ortalamasının 
74,84±8,28, Beden Kütle İndeksi 
(BKİ) ortalamasının 28,84±6,76 
olduğu (Tablo 1) (p<0,05) bulundu. Tablo 2’ de ise 
Bİ ile PUKİ alt parametrelerinden ilaç kullanımı 
arasında ilişki olduğu gösterilmektedir (r=-0,256, 
p=0,0160).  Ancak Bİ ile BKİ, PUKİ toplam, 
PUKİ subjektif uyku, PUKİ uyku latensi, PUKİ 
uyku süresi, PUKİ uyku etkinliği, PUKİ uyku 
bozukluğu, PUKİ ilaç kullanımı, PUKİ gündüz 
fonksiyonları alt parametreleri arasında anlamlı 
ilişki bulunmadı (p>0,05). 

Kategoriler Ortalama±Standart Sapma
Yaş (yıl) 74,84±8,28

BKİ(Kg/m2) 28,84±6,76
Cinsiyet        n              %                  

                                             Kadın 57            64,0
                                             Erkek 32            36,0

Yaşanılan yer
                                          Huzurevi 45             50,6

                                          Ev 44             49,4
Medeni durum

Evli 46              51,7
                 Evli değil 5                5,6

Eşinden ayrılmış/eşi ölmüş 38              42,7
Öğrenim durumu

Okumamış 19            21,3
               İlkokul 50           56,1

Lise 14           15,8
Üniversite 6             6,8

PUKİ

İyi 36          40,4
Kötü 53         59,6

Barthel İndeksi
Bağımlı 2                  2,2

İleri 10              11,2
Orta 21              23,6

Hafif 9                10,1
Bağımsız 47              52,8
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Kategoriler 

Barthel 
Indeksi

PU
Kİ 

toplam
BKİ(kg/m

2)
PU

Kİ 
subjektif 

uyku

PU
Kİ uyku 
latensi

PU
Kİ uyku 

süresi
PU

Kİ uyku 
etkinliği

PU
Kİ uyku 

bozukluğu
PU

Kİ ilaç 
kullanım

ı
PU

Kİ gündüz 
fonksiyonları

Barthel Indeksi
r

1
-,202

-,016
-,052

-,123
,109

-,084
-,193

-,256
*

-,157
p

,058
,882

,628
,255

,312
,438

,071
,016

,143
n

89
89

89
88

88
88

88
88

88
88

BKİ (kg/m
2)

r
-,016

,108
1

,108
,163

,157
,184

-,025
-,171

,034
p

,882
,312

,318
,129

,145
,086

,818
,112

,755
n

89
89

89
88

88
88

88
88

88
88

PU
Kİ toplam

r
-,202

1
,108

,598
,662

,536
,686

,391
,556

,378
p

,058
,312

,000
,000

,000
,000

,000
,000

,000
n

89
89

89
88

88
88

88
88

88
88

PU
Kİ subjektif uyku

r
-,052

,598
,108

1
,372

,140
,264

,271
,140

,290
p

,628
,000

,318
,000

,194
,013

,011
,192

,006
n

88
88

88
88

88
88

88
88

88
88

PU
Kİ uyku latensi

r
-,123

,662
,163

,372
1

,239
,365

,042
,213

,040
p

,255
,000

,129
,000

,025
,000

,700
,046

,708
n

88
88

88
88

88
88

88
88

88
88

PU
Kİ uyku süresi

r
,109

,536
,157

,140
,239

1
,730

-,171
,112

-,197
p

,312
,000

,145
,194

,025
,000

,112
,301

,065
n

88
88

88
88

88
88

88
88

88
88

PU
Kİ U

yku etkinliği
r

-,084
,686

,184
,264

,365
,730

1
-,021

,195
-,045

p
,438

,000
,086

,013
,000

,000
,844

,069
,675

n
88

88
88

88
88

88
88

88
88

88
PU

Kİ uyku 
bozukluğu

r
-,193

,391
-,025

,271
,042

-,171
-,021

1
,223

,360
p

,071
,000

,818
,011

,700
,112

,844
,037

,001
n

88
88

88
88

88
88

88
88

88
88

PU
Kİ ilaç kullanm

ı
r

-,256
*

,556
-,171

,140
,213

,112
,195

,223
1

,362
p

,016
,000

,112
,192

,046
,301

,069
,037

,001
n

88
88

88
88

88
88

88
88

88
88

PU
Kİ gündüz 

fonksiyonları
r

-,157
,378

,034
,290

,040
-,197

-,045
,360

,362
1

p
,143

,000
,755

,006
,708

,065
,675

,001
,001

n
88

88
88

88
88

88
88

88
88

88

Tablo 2: B
ireylerin fiziksel işlev ve sağlık (B

arthel İndeksi), B
eden K

ütle İndeksi (B
K

İ) ve PU
K

İ toplam
, PU

K
İ alt param

etrelerine ait 
değerler arasındaki ilişkinin gösterim

i. (Yalova-Ç
ınarcık 2016) 

*PU
K

İ: Pittsburg U
yku K

alite İndeksi, B
K

İ: B
eden kütle indeksi, B

arthel İndeksi: Fiziksel işlev ve uygunluk.*p<0,05
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Tartışma
Çalışmada uyku kalitesi puan ortalaması 
6.61±4,07 bulunmuş olup, yaşlıların %53,0’ü 
uyku sorunu yaşamaktadır. Bilgili ve ark.’nın 
2012 de, 428 yaşlı birey ile yaptıkları çalışmada, 
uyku kalitesi puan ortalamasını 6.21±3.33 
bulurken, yaşlıların %50,5’inin uyku sorunu 
yaşadıklarını belirtmişlerdir (14). Malakouti 
ve ark.’ nın aynı ölçeği kullanarak yaptıkları 
çalışmada, yaşlıların %86,2 gibi yüksek düzeyde 
uyku sorunu yaşadıklarını ifade etmişlerdir (15). 
Fadıloğlu ve ark.’ nın huzurevinde yaşayan 
yaşlılar ile yaptıkları çalışmada, uyku kalitesi 
puan ortalaması  8,02±2,87  olup, yaşlıların 
%77,0’sinin  uyku  kalitesinin  kötü  olduğu 
bulunmuştur  (16). Yapılan çalışmalarda genel 
olarak yaşlılarda  uyku  sorunlarının görülme 
sıklığı %30-60 arasında değişmektedir (17-19). 
Çalışmamız literatür ile uyumludur.

Amerika’da yapılan bir çalışmada, yaşlıların % 
79,1’inin GYA’inde bağımsız olduğu saptanmıştır 
(20). Hauer K ve ark. tarafından 57 yaşlı birey ile 
yapılan çalışmada BI ortalamasının 90 olduğunu 
(70-100 aralığında) belirtmişlerdir (21). Top ve 
ark.’ nın 2010 yılında yaptıkları çalışmalarında 
huzurevinde kalan bireylerin bağımlı olma 
durumlarına bakıldığında %75,3’ünün orta ve 
üzeri düzeyde bağımsız olduğunu bulmuşlardır 
(22). Şahin S ve ark.’ nın 2016 yılında evde yaşayan 
yaşlı bireyler üzerinde yaptıkları çalışmada Bİ 
ortalama değerini 79,64±16,92 (orta derecede 
bağımlı) bulmuşlardır (23). Çalışmamızda 
orta ve üzeri bağımsızlık düzeyi olan birey 
yüzdesi 86,5 bulunurken, ortalama değeri ise 
86,24±21,41 olarak bulundu. Çalışmalarda farklı 
sonuçların olduğu görülmektedir. Söz konusu 
farklılıkların nedeni olarak bireylerin sosyo-
ekonomik durumundaki farklılıkların olabileceği 
düşünülmektedir (24). Bu çalışmada BKİ dışında 
bireylerin sosyo demografik özelliklerinin 
bağımsızlık ile ilişkisi araştırılmamıştır. Bu 
durum çalışmamızın kısıtlılığı olarak görülmekle 
birlikte BKİ ile fonksiyonel performansın ilişkili 
olduğu literatürde yer almaktadır. BKİ’ i arttıkça 
fonksiyonel performansta azalma görüldüğü 
belirtilmiştir (25). Literatürün aksine bu çalışmada 
BKİ ile GYA ve uyku kalitesi arasında ise ilişki 

bulunmadı.  Çalışmamızda BKİ ortalamasının 
normal kilo sınırının [19< BKİ <25 (29)] çok 
üstüne kalmaması (28,84±6,76 < 30kg/m2- aşırı 
kilo ya da obezite yok (26)) nedeniyle ilişki ortaya 
çıkmadığı düşünülmektedir.  Bu çalışmada elde 
edilen sonuçlar gelecekte yapılacak çalışmalara 
zemin oluşturacak niteliktedir.

Günlük yaşam aktivitelerinin fonksiyonel 
bağımsızlığı simgelediği düşünülerek literatürde 
sıklıkla fonksiyonel bağımsızlık seviyesi ile uyku 
problemlerinin karşılaştırıldığı görülmüştür. 
İtalya da yapılan bir çalışmada uyku süresinin 
uzaması nedeniyle uyku bozukluklarının 
görüldüğü ve bu durumun fiziksel performansa 
yansıdığı belirtilirken; Amerika’da kısa 
uyku süresinin olması ve uyanıklık süresinin 
fazla olması nedeniyle fiziksel performansta 
kayıp olduğu belirtilmiştir (27,28). Çalık  ve 
Algun’ nin 2013 yılında yaptıkları çalışmada, 
yaşlılarda fiziksel aktivite ile uyku durumunu 
karşılaştırmışlardır. Kötü uyku kalitesi oranını 
%48 olarak bulmuşlardır. Söz konusu bireylerde 
fiziksel aktivite ile uyku arasında ilişki 
olmadığını belirtmişlerdir (29). Spira ve ark.’ nın 
çalışmasında ise uykuya geri dönme ve uykuya 
dalma süresi, fiziksel performansta ki gerileme 
ile ilişkili bulunmazken; ev işleri gibi fonksiyonel 
performans ile ilişkili bulunmuştur (1). Bu 
çalışmada ise fiziksel sağlık ve işlev ile uyku 
kalitesi ölçeği alt parametrelerinden uyku ilacı 
kullanımı arasında negatif yönlü ilişki bulundu. 
Çalışmalar arasında bu farklılıkların görülme 
sebebi olarak değerlendirme yöntem farklılıkları, 
farklı uyku değişkenlerinin araştırılması (uyku 
süresi, insomnia vb.) ve farklı popülasyonlar ile 
çalışmaların yapılması gibi faktörlerin olduğu 
düşünülmektedir (1,28-31).

Spira ve ark.’ı tarafından 2016 yılında yapılan 
çalışmada uyku ilacı kullanımı ile fonksiyonel 
performans arasında ilişki bulunduğu belirtilmiştir 
(1). Avidan ve ark.’ nın çalışmalarında ise uyku 
probleminde ilaç kullanımının fonksiyonel 
performansa etki etmediği belirtilmiştir 
(32). Literatürde farklı sonuçlar olmakla 
birlikte, uyku ilacı kullanım durumu ve bunun 
fonksiyonel performans ile ilişkisini araştıran 



36

Yaşlı Bireylerde Fiziksel Sağlık ve İşlev İle Uyku Durumunun İncelenmesi

çalışmalara ihtiyaç olduğu belirtilmiştir (1,32). 
GYA’i de fonksiyonel performans bağlı olarak 
gerçekleştirildiği (30,34) düşünülürse çalışmamız 
sonucunda elde edilen veriler literatürü destekler 
niteliktedir. Yaşlı bireylerde GYA’i koruma ve 
artırmaya yönelik uygulamalarda uyku durumu 
araştırılırken uyku ilacının kullanımı mutlaka 
sorulmalıdır. 

Bu çalışma tanımlayıcı tipte olduğundan elde 
edilen veriler ile neden sonuç ilişkisi ortaya 
çıkmamaktadır ve elde edilen sonuçlar ile tüm 
yaşlı birey hakkında yorum yapılamamaktadır. 
Ayrıca çalışmamızda bireylerin başka sosyo 
demografik özelliklerinin (ekonomik durum, 
sağlık harcamaları, yardımcı araç kullanım durumu 
vb.) sorgulanmaması, çalışmamızın bir diğer 
kısıtlılığını oluşturmaktadır.  Kısıtlılıklara rağmen 
çalışmamız sonucunda yaşlılarda uyku ilacının 
önemi ortaya çıkmıştır. Gelecekte yapılacak 
araştırmalarda veri sayısının ve sorgulanan sosyo 
demografik özelliklerin artırılarak çalışmanın 
tekrarlanması önerilmektedir.

Sonuç olarak, yaşlılarda GYA ile uyku ilacı 
kullanımı arasında ilişki olduğu bulundu. 
Klinisyen ve araştırmacılar yaşlı bireylerde 
rehabilitasyon uygulamalarında, uyku ilacı 
kullanımını sorgulamalıdır. Gelecekte yapılacak 
araştırma ve rehabilitasyon uygulamalarında yaşlı 
bireylerde GYA ile birlikte uyku ilacı kullanımına 
önem artırılmalıdır.
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Knowledge and Attitudes of the People Who are Living in Two Provinses of 
Turkey on Crimean-Congo Hemorrhagic Fever

Türkiye’nin İki İlinde Yaşayanların Kırım Kongo Kanamalı 
Ateşi (KKKA) Hastalığı Konusundaki Bilgi ve Tutumları

ARAŞTIRMA / Research Articles

Çiğdem ŞİMŞEK1, Seçil ÖZKAN2, Gönül ÇULHA3, Bediha SALNUR4, Tuğba YILMAZ 5,  
Murat DIZBAY6

ABSTRACTÖZ
In this research, it is aimed to evaluate the knowledge and behaviour 
of the people from two provinces who are older than 18 years old 
and have received (Ankara) and not received (Kırıkkale) household 
training on Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF), about the 
protection from the CCHF. In this study, a survey was conducted 
with a face to face method by 1250 people in 1250 houses who live in 
these 2 provinces. People who participated to this study were asked 
questions about their socio-demographic features, as well as their 
knowledge and behaviour on protection against CCHF and ticks, 
and the effect of training on their knowledge and behaviour was 
evaluated. 
Result of the logistic regression analysis of the factors effecting state 
of knowledge; showed that educational level, occupational group 
(agriculture and related occupations), having received training on 
CCHF before, and the province they live have an effect on the know-
ledge.
As a result of the logistic regression analysis of the factors effec-
ting state of behaviour; it was shown that having received training 
on CCHF before, and the province they live have an effect on the 
behaviour.
Conducting regular household visits by trained health staff on the 
subjects of taking necessary measures and gaining knowledge and 
behaviour, especially in the endemic areas with high tick population, 
will be effective on preventing CCHF .

Bu araştırmada, Türkiye’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 
hastalığı konusunda hane halkı eğitimi alan (Ankara) ve almayan 
(Kırıkkale) iki ilde yaşayan 18 yaş üzeri nüfusun KKKA hastalığın-
dan korunma konusundaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmada, bu iki ilde yaşayan 1250 hanede, 1250 
kişiye yüz yüze görüşme yöntemiyle anket doldurulmuştur. Çalış-
maya katılan kişilerin bazı sosyodemografik özelliklerinin yanı sıra 
KKKA hastalığı ve kenelerden korunma konusunda bilgi ve tutum 
durumu ile ilgili sorular sorulmuş ve sağlık personeli tarafından ya-
pılan eğitimlerin bilgi ve tutuma etkisi değerlendirilmiştir. 
Bilgi durumuna etkili faktörlerin lojistik regresyonla analizi sonucu; 
öğrenim durumunun, meslek grubunun (tarım ile ilişkili meslekler), 
daha önce KKKA hastalığı hakkında eğitim almış olmanın ve yaşa-
dıkları ilin bilgiye etkili olduğu gösterilmiştir.
Tutum durumuna etkili faktörlerin lojistik regresyonla analizi sonu-
cu; daha önce KKKA hastalığı hakkında eğitim almış olmanın ve 
yaşadıkları ilin tutuma etkili olduğu gösterilmiştir.
Özellikle kene populasyonunun yüksek olduğu endemik yerlerde ki-
şilere bilgi, tutum ve davranış kazandırılması ve gerekli önlemlerin 
alınması konularında, eğitimli sağlık personeli tarafından düzenli 
olarak hane ziyaretlerinin KKKA hastalığının önlenmesinde etkili 
olduğu düşünülmektedir. 

Keywords: Crimean Congo hemorrhagic fever, CCHF training, 
knowledge, public health.
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GİRİŞ

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, 
enfekte keneler ile insanlara bulaşan Nairovirüs-
lerin neden olduğu ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas 
ağrısı, bulantı-kusma, ishal, şiddetli olgularda 

kanama ve şok ile seyreden akut ve ciddi seyirli 
bir viral hastalıktır. Son yıllarda tedavide görülen 
gelişmelere rağmen %3-30 (Türkiye’de % 4,5) 
ölümle sonuçlanabilmektedir (1-6).

Türkiye’de ilk kez 2002 yılında görülen ve 2003 
yılında tanımlanan hastalık, ilkbahar ve yaz ay-
larında (nisan-ekim) görülmekte ve haziran-tem-
muz aylarında pik yapmaktadır(1,2,4). İç Anado-
lu bölgesinin kuzeyi, Karadeniz bölgesinin iç ke-
simleri ve Doğu Anadolu bölgesi KKKA hastalığı 
açısından riskli bölgelerdir (Şekil 1).  
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Türkiye’de 2008 yılında 1315 vaka, 2009 yılında 
ise 1318 vaka olmak üzere 2002-2010 yılları ara-
sında toplam 5321 vaka tespit edilmiştir.

Şekil 1. KKKA Hastalığının Türkiye’de Coğrafi 
Dağılımı 

İnsanlar, keneler tarafından ısırılarak, kenenin 
ısırmış olduğu evcil hayvanın kan ve dokuları 
ile temas ederek veya KKKA hastalarının kan ve 
diğer vücut sıvıları ile temas ederek KKKA has-
talığına yakalanırlar. Enfeksiyon kaynağı keneler, 
yaban hayatıyla iç içe olan, dağlık yamaçlardaki 
meşelik ormanlara yakın yerlerde veya bu orman-
lar içinde açılmış parçalı küçük tarım arazilerinde 
insan ve evcil hayvanlara tutunmaktadırlar (4,7-
10).

 KKKA hastalığından korunma, erken başvuru 
ve erken teşhis hastalığın morbiditesi ve morta-
litesini azaltmada çok yararlıdır. Bu hastalıktan 
korunmada riskli durumlardan kaçınmak, gerekli 
tedbirleri almak, erken teşhis ve tedavinin yapıl-
masını sağlamak için halkın bilgilendirilmesi ve 
farkındalığın oluşturulması son derece önemlidir 
(4,11).

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının, Amas-
ya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Erzurum, Ka-
rabük, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, 
Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde KKKA 
ile mücadele programı çerçevesinde, KKKA has-
talığı konusunda eğitim almış en az iki sağlık 
personelinden oluşan eğitim ekiplerince, son üç 
yılda KKKA vakası görülen yerleşim birimlerin-
de (hayvan beslenen, tarım faaliyetlerinin yaygın 
olduğu veya orman kenarı olan bölgeler) hane zi-
yareti ile bire bir kişilere hastalık hakkında eğitim 

çalışmaları yürütülmektedir.

Ankara ilinde vaka görülen köy, belde ve ilçe-
lerde, 2009 yılından itibaren KKKA hastalığı 
konusunda eğitim almış sağlık personeli tarafın-
dan; hastalıktan korunmak, riskli durumlardan 
kaçınmak, gerekli tedbirleri almak, erken teşhis 
ve tedavinin yapılmasını sağlamak amacıyla hane 
ziyaretleri yapılarak kişilere yüz yüze bilgi veril-
mekte, afiş broşürlerle kişisel korunma önlemleri-
nin alınmasının önemi anlatılmaktadır. 

Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen hane 
halkı eğitimlerinin halkın bilgi ve tutumlarına 
etkinliğinin değerlendirilmesinin; korunmak için 
doğru sağlık davranışlarının geliştirilmesi konu-
sunda yapılacak sağlık eğitimlerini yönlendirme-
de faydalı olacağı ve yeni program ve uygulama-
lara katkıda bulunacağı düşünülmüştür.

Bu çalışmada, Türkiye’de hastalık konusunda ha-
nehalkı eğitimi alan (Ankara) ve almayan (Kırık-
kale) iki ilde yaşayan 18 yaş üzeri nüfusun KKKA 
hastalığı ve korunma konusundaki bilgi ve tutum-
larının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın Evreni
2008 yılı ve 2009 yılı içerisinde Ankara ve Kı-
rıkkale illerinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
(KKKA) Hastalığı görülen ilçe, belde (kasaba) ve 
köylerinde yaşayan 18 yaş üzeri kişiler araştırma-
nın evrenini oluşturmaktadır. 

KKKA hastalığı konusunda daha önce hanehal-
kı eğitimi verilen bir il “Ankara” ile, hanehalkı 
eğitimi verilmeyen bir il “Kırıkkale” seçilmiştir. 
Ankara ilinde 2008 yılında 37 vaka, 2009 yılında 
ise 28 vaka olmak üzere toplam 65 KKKA vakası 
görülen ilçelerin belde ve köyleri araştırma kap-
samına alınmıştır. Kırıkkale ilinde ise 2008 yılın-
da 2 vaka, 2009 yılında ise          1 vaka olmak 
üzere toplam 3 KKKA vakası görülen ilçeler ve 
beldeleri araştırma kapsamına alınmıştır.

Örnek Büyüklüğü ve Örnekleme Yöntemi

Ankara ilinin KKKA vakası görülen ilçelerinin 
belde ve köylerinin toplam nüfusu 13.366 ve hane 
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sayısı 2970 olup %50 bilinmeyen sıklık, %95 
Confidence interval, %80 power ve %3 sapma 
ile 786 hane/kişi Ankara örneklem büyüklüğünü 
oluşturmaktadır.

Kırıkkale ilinin KKKA vakası görülen ilçe ve 
beldelerinin toplam nüfusu 8.128 ve hane sayısı 
1805 olup %50 bilinmeyen sıklık, %95 güven 
aralığı, %80 power ve %3 sapma ile 483 hane/kişi 
Kırıkkale örneklem büyüklüğünü oluşturmakta-
dır. Tüm örneklem içerisinde %97,3’lük bir katı-
lım sağlanmıştır. 

Anket
Anket 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm-
de, çalışmaya katılan kişilerin tanımlayıcı özel-
liklerini sorgulayan toplam 6 soru yer almakta-
dır. İkinci bölümde, çalışmaya katılan kişilerin 
KKKA hastalığı konusunda bilgi alma kaynakları 
ve bilgi durumunu sorgulayan 11 soru yer almak-
tadır. Üçüncü bölümde, çalışmaya katılan kişile-
rin kenelerden korunma konusundaki bilgi düzey-
lerini sorgulayan 11 soru yer almaktadır. Dördün-
cü bölümde ise çalışmaya katılan kişilerin keneler 
ve KKKA hastalığından korunma konusundaki 
tutumlarını sorgulayan 12 soru yer almaktadır. 

Verilerin Analizi
Veriler Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) 15.0 programı ile analiz edilmiştir, kritik 
p değeri olarak 0,05 kabul edilmiştir.

Çalışmaya katılan kişilerin, keneler ve KKKA 
hastalığından korunma konusundaki doğru bilgi 
(toplam bilgi puanı 35) ve tutumları (toplam tu-
tum puanı 21) puanlandırılmıştır. 

İstatistiksel analizlerde tanımlayıcı istatistiklerde 
yüzde dağılımı, ortalama ±SD ve median (min-
maks) kullanılmıştır. Univariate analizlerde;  sa-
yım değişkenlerinin gruplar arası karşılaştırılma-
sında ki-kare testleri, odds ratio (%95 güven ara-
lığı), ölçüm değişkenlerinin karşılaştırmalarında 
ise veriler normal dağılıma uymadığından Mann 
Whitney U testi, Kruskall Wallis varyans analizi 
kullanılmıştır. 

Multivariate analizlerde Logistik Regresyon Ba-
cward-LR modeli yapılmıştır. Bilgi ve tutum du-

rumuna etkili faktörler tek değişkenli analizler ile 
test edilmiş ve p<0,05 olup, ilişkili saptanan de-
ğişkenler logistik regresyon modeline alınmıştır. 

BULGULAR

Araştırmaya, Ankara ilinden 712 kişi ve Kırıkkale 
ilinden 483 kişi olarak toplam 1250 kişi katılmış-
tır. Katılımcıların yaş ortalaması 46,40 ± 16.11 
(min=18; max=82) ve 47,60 ± 15.78 (min=18; 
max=86) (yazı içinde Ankara’dan ve Kırıkka-
le’den katılanların yüzdeleri sırayla yazılmıştır), 
%55,5’i   ve %59,8’i erkek olup %44,5’i ve % 
40,2’si kadındır. Çalışma grubunun %67,1’inin  
ve %57,3’ünün okuryazar olmayan, okuryazar ve 
ilkokul mezunu, %25,7’inin ve %37,3’ünün or-
taokul ve lise mezunu, %7,2’sinin ve %5,4’ünün   
üniversite mezunu olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların mesleklerinden tarım, tarım ve 
hayvancılık, çobanlık ve sadece süt sağımı top-
lam olarak değerlendirildiğinde % 52,8’inin ve 
%15,7’sinin olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların tamamına yakını %96,5’i  ve 
% 93,6’sı KKKA hastalığını duyduklarını, 
%80,2’si ve %5,4’ü eve gelen sağlık persone-
linden bilgi aldıklarını, %54,4’ü ve % 5,6’sı eve 
gelen sağlık personeli ile bizzat kendilerinin gö-
rüştüğünü, %15,9’u ve %80,9’u televizyon ve 
gazeteden bilgi aldıklarını, %8,6’sı ve %39,1’i 
KKKA hastalığı konusunda bilgi almadıklarını 
belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılanların %30,6’sı ve 
% 46,6’sı KKKA hastalığına yakalanma ola-
sılığı açısından kendini riskli görmemektedir, 
%9,6’sı ve %8,1’i “çünkü kendimi koruyorum” 
diye cevap vermiştir. Katılanların %44,9’u   ve 
%33,7’si KKKA hastalığına yakalanma olasılığı 
açısından kendini riskli gördüğünü bildirmiştir.  

Katılımcıların %84,6’sı ve % 62,1’i KKKA has-
talığında ateş belirtisinin olduğunu, %67,1’i ve 
% 26,5’i halsizlik belirtisinin olduğunu, 
%53,4’ü ve % 14,1’i baş ağrısı belirtisinin oldu-
ğunu, %25,1’i  ve % 6,0’ı kanama olduğunu bil-
diklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların %86,9’u 
ve %68,9’u KKKA hastalığının kene tutunması 
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ile, %27,0’ı   ve %7,7’si kenenin ezilmesi ile, 
%13,6’sı ve %2,5’i hasta hayvanlardan, %10,7’si 
ve %0,4’ü ise hasta insanlardan bulaştığını ve 
%71,3’ü   ve %57,8’i KKKA hastalığının tedavi 
edilebileceğini belirtmişlerdir. 

Araştırmamıza katılanların %92,7’si ve %91,3’ü 
kenelerin bahar ve yaz aylarında görüldüğünü, 
%81,5’i ve %26,9’u çevrelerinde kene olduğunu 
ve %92,8’i ve %76,8’i kenelerin yürüyerek tır-
mandığını bildirmişlerdir. 

Katılımcıların %3,5’i ve %29,0’ı riskli alanlara 
(tarlaya/otlağa/ormana/pikniğe) giderken kene-
lerden korunmak için hiç bir şeye gerek olmadı-
ğını, %88,8’i ve %42,7’si kenelerden korunmak 
için pantolon paçalarının çorap içine konulması-
nın, %65,2’si  ve %12,4 açık renkli giysiler giyil-
mesinin, %53,1 ve %38,1 ise kapalı giysiler giyil-
mesinin gerektiğini bildirmişlerdir. 

Katılımcıların % 1,8’i ve %27,3’ü riskli alan 
dönüşü kene kontrolü yapılacağını bilmediğini, 
%55,6’sı ve %52,4’ü giysilerde kene kontrolü 
yapılması gerektiğini, %69,9’u ve %43,9’u ise 
vücutta kene kontrolü yapılması gerektiğini be-
lirtmişlerdir. 

Katılımcıların % 2,2’si ve % 4,1’i vücuda tutun-
muş kene görünce hiçbir şey yapılmasına gerek 
olmadığını, %1,4’ü ve % 1,4’ü kenenin kendi-
liğinden düşmesini beklenmesini, %4,6’sı ve 
% 12,0’ı ise vücuda tutunmuş kenenin çıplak 
elle çıkarılabileceğini belirtmişlerdir. Katılımcı-
ların % 9,6’sı ve %21,7’si kene tutunmasından 
hemen sonra, %65,6’sı ve %37,1’i on gün içinde 
KKKA hastalığı bulgularının görülebileceğini, 
%23,0’ı ve %36,4’ü ise bilmediklerini belirtmiş-
lerdir. 

Katılımcıların %5,9’u ve % 32,3’ü riskli alanla-
ra giderken kenelerden korunmak için hiç bir şey 
yapmadığını, %78,9’u ve % 42,0’ı kenelerden ko-
runmak için pantolon paçalarının çorap içine koy-
duklarını, %58,7’si ve % 10,6’sı açık renkli giy-
siler giydiklerini, %49,2’si ve % 36,9’u ise kapalı 
giysiler giydiklerini, %66,9’u ve % 33,1’i (riskli 
alan dönüşü giysilerinde kene kontrolü yaptıkla-
rını, %69,1’i ve %30,9’u kol ve koltuk altında, 

%77,8’i ve %22,2’si kasıklarında, %74,8’i ve 
%25,2’si diz arkasında, %78,3’ü ve % 21,7’si ku-
lak arkasında, %73,5’i ve %26,5’i saç derisinde 
kene kontrolü yaptıklarını bildirmişlerdir. 

Araştırmaya katılanların %32,3’ü ve % 1,4’ü hay-
vanların üzerinde bulunan keneleri eldiven veya 
poşetle çıkarılabileceğini bildirmişlerdir. Ka-
tılımcıların %18,8’i ve % 0,2’si hayvanların 
üzerinde bulunan kenelerin çıkarıldıktan sonra 
çamaşır suyuna atılabileceğini bildirmişlerdir. 
Katılımcıların %31,7’si ve % 1,4’ü eldiven veya 
poşetle, %3,8’i ve % 0,4’ü ise kağıt veya bezle 
çıkardıklarını, %7,2’si ve % 7,5’i hayvanlarının 
vücudundan çıkardıkları keneyi yere attıklarını, 
%0,8’i ve %2,7’si elle patlattıklarını, %6,3’ü ve 
% 1,4’ü yaktıklarını, %18,3’ü ve % 0,4’ü ise ça-
maşır suyuna attıklarını belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılanların bilgi puanı dağılımı, 
Ankara ilinde 21,41±3,86 ve Kırıkkale ilin-
de16,57±2,87 olduğu, tutum puanı dağılımı 
Ankara ilinde 10,91±3,86 ve Kırıkkale ilinde 
7,12±3,21 olduğu görülmektedir (Tablo 1).

Tablo 1. Araştırma Grubunun İllere Göre Bilgi ve 
Tutum Puanları Dağılımı 
(Ankara, Kırıkkale, 2008-2009 )

Bilgi Puanı Tutum Puanı  
X±SD X±SD

 Ortanca (min-maks) Ortanca 
(min-maks)  

 
Ankara 21,41±3,86 10,91±3,86

21,00 (10,0-32,0) 12,00 (0,0-17,0)

Kırıkkale 16,57±2,87 7,12±3,21
17 (7,0-31,0) 7,0 (0,0-16,0)

 
p*=0,001 p*=0,001

* Mann-Whitney U testi
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Tablo 2. Araştırma Grubunun Bilgi ve Tutum Puanları İle 
İlişkili Faktörler (Ankara, Kırıkkale, 2008-2009 )

Bilgi Puanı Tutum Puanı
Median (min-maks) Median (min-maks)

Yaş grupları*
18-24 20,0 (11,0-31,0) 11,0 (1,0-17,0)
25-34 20,0 (11,0-31,0) 10,0 (0,0-16,0)
35-44 19,0 (10,0-30,0) 10,0 (1,0-16,0)
45-54 19,0 (10,0-30,0) 10,0 (1,0-16,0)
55-64 19,0 (7,0-32,0) 9,0 (0,0-16,0)
65 ≥ 19,0 (9,0-32,0) 9,0 (0,0-17,0) 
 p=0,067 p=0,089
Cinsiyet**
Kadın 19,0 (10,0-32,0) 10,0 (0,0-17,0) 
Erkek 19,0 (7,0-31,0) 10,0 (0,0-17,0) 
 p=0,950 p=0,069
Öğrenim durumu*
OYD - OY - İlkokul 18,0 (10,0-32,0) 8,0 (0,0-17,0)
Ortaokul - Lise M. 20,0 (10,0-29,0) 10,0 (1,0-17,0) 
Üniversite ≥ 20,0 (12,0-28,0) 9,0 (0,0-16,0)  
 p=0,106 p=0,237
Meslek grupları**
Tarım ve 
hayvancılıkla ilgili 
meslekler

21,0 (9,0-32,0) 11,0 (0,0-17,0)

Diğer meslekler 18,0 (7,0-32,0) 9,0 (0,0-17,0) 
 p=0,001 p=0,001
Eş meslek grupları**
Tarım ve 
hayvancılıkla ilgili 
meslekler 

21,0 (10,0-31,0) 11,50 (0,0-17,0)

Diğer meslekler 19,0 (7,0-32,0)  9,0 (0,0-17,0)  
 p=0,001 p=0,001
KKKA hakkında eğitimi alma durumu**
Almadı  16,0 (7,0-32,0) 7,0 (0,0-16,0)
Aldı 20,0 (9,0-32,0) 10,0 (0,0-17,0) 

p=0,001 p=0,001
İller**
Ankara 21,0 (10,0-32,0) 12,0 (0,0-17,0)
Kırıkkale 17,0 (7,0-31,0) 7,0 (0,0-16,0) 
 p=0,001 p=0,001

* Kruskal Wallis varyans analizi
**Mann Whitney U testi 

Araştırma grubunun bilgi ve tutum puan-
ları incelendiğinde, 18-24 yaş grubunun, 
diğer yaş gruplarından daha yüksek bilgi 
puanı (20,0)ve tutum puanı (11,0) aldığı, 
cinsiyetler arasında bilgi ve tutum puanı 
farkı olmadığı, ortaokul ve lise mezun-
larının daha yüksek bilgi puanı (20,0)
ve tutum puanı (10,0) aldığı, tarım ile 
ilgili meslekleri olanların (tarım, tarım 
ve hayvancılık, çobanlık ve sadece süt 
sağımı) diğer meslek sahiplerinden daha 
yüksek bilgi puanı (21,0) ve tutum pua-
nı (11,0) aldığı, eşinin mesleği tarım ile 
ilgili olanların daha yüksek bilgi puanı 
(21,0) ve tutum puanı (11,50) aldığı, daha 
önce KKKA eğitimi almış olanların daha 
yüksek bilgi puanı (20,0) ve tutum puanı 
(10,0) aldığı, Ankara ilinde yaşayanların 
daha yüksek bilgi puanı (21,0) tutum pu-
anı (12,0) aldığı görülmektedir (Tablo 2).

Bilgi durumuna etkili faktörlerin lojis-
tik regresyonla analizi sonucu; öğrenim 
durumunun, meslek grubunun (tarım ile 
ilişkili meslekler), daha önce KKKA has-
talığı hakkında eğitim almış olmanın ve 
yaşadıkları ilin (eğitim alma durumu ka-
dar KKKA hastalığının da daha çok görül-
mesi nedeniyle) bilgiye etkili olduğu gös-
terilmiştir. Ortaokul - lise mezunu olma 
1,6 kat (%95 GA: 1,16 – 2,26), üniversi-
te mezunu olma 1,7 kat (%95 GA: 0,96 
– 3,15), meslek grubu 1,5 kat (%95 GA: 
1,09 – 2,05), daha önce KKKA hastalığı 
hakkında eğitim almış olma 2,9 kat (%95 
GA: 1,90 – 4,48), yaşadıkları il ise 8,3 kat 
(%95 GA: 5,93 – 11,71) bilgiyi artırmak-
tadır (Tablo 3).  
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Tablo 3. Bilgi Durumunu Etkileyen Faktörlerin Logistik 
Regresyon Analizi (Ankara, Kırıkkale, 2008-2009 )

Etkili Faktörler 
(Variable) Beta P-değeri OR %95 GA (CI)

 
Öğrenim durumu
OYD - OY - 
İlkokul - 0,008 - -

Ortaokul - Lise M. 0,48 0,004 1,62 1,16 – 2,26
Üniversite ≥ 0,55 0,066 1,74 0,96 – 3,15

Meslek grubu 
(tarım hayvancılık/
diğer)

0,40 0,011 1,50 1,09 – 2,05

KKKA eğitimi 
(aldı/almadı) 1,07 0,000 2,92 1,90 – 4,48

İl grup (Ankara/
Kırıkkale) 2,12 0,000 8,33 5,93 – 11,71

Sabit (Constant) -2,703 0.000 0,067

Tablo 4. Tutum Durumunu Etkileyen Faktörlerin Logistik 
Regresyon Analizi  (Ankara, Kırıkkale, 2008-2009 )
Etkili Faktörler 
(Variable) Beta P-değeri OR %95 GA 

(CI)
 
Yaş grubu
18-24 - 0,054 - -
25-34 -0,97 0,012 0,37 0,17 – 0,81
35-44 -0,94 0,012 0,38 0,18 – 0,81
45-54 -1,05 0,006 0,34 0,16 – 0,73
55-64 -1,02 0,008 0,36 0,16 – 0,76
65 ≥ -1,28 0,001 0,27 0,12 – 0,60

KKKA eğitimi 
(aldı/almadı) 0,59 0,002 1,81 1,24 – 2,64

İl grup(Ankara/
Kırıkkale) 1,79 0,000 6,01 4,49 – 8,05

Sabit (Constant) -0,500 0,183 0,607

Tutum durumuna etkili faktörlerin lojis-
tik regresyonla analizi sonucu; daha önce 
KKKA hastalığı hakkında eğitim almış 
olmanın ve yaşadıkları ilin tutuma etkili 
olduğu gösterilmiştir. Daha önce KKKA 
hastalığı hakkında eğitim almış olma 1,8 
kat (%95 GA: 1,24 – 2,64), yaşadıkları il 
ise 6 kat (%95 GA: 4,49 – 8,05) tutumu 
artırmaktadır. Yaşın tutumu etkilemediği 
tespit edilmiştir (Tablo 4).

TARTIŞMA
Literatürde hanehalkı bilgi ve tutumunu 
değerlendiren çalışmaların sınırlı olması 
nedeniyle, çalışmamızda daha çok sağlık 
çalışanlarının bilgi-tutumlarını değerlen-
diren ve vaka analizlerini içeren çalışma-
larla karşılaştırmalar yapılmıştır.

Yılmaz ve arkadaşlarının Türkiye’de 
2002-2007 yılları arasında görülen 1670 
KKKA vakası ile yaptıkları çalışmada 
(12), %69’4’ünün kırsal alanda, %20,9’unun 
kasabada ve  %9,7’sinin şehir merkezin-
de yaşadığını bildirmişlerdir. Vakaların 
%34,1’i tarım, %6,6’sı hayvancılık işiyle 
meşgul olmaktaydı, %0,4’ü sağlık çalışa-
nıydı. Bulut ve arkadaşlarının Ankara’da 
sağlık çalışanları ile yaptıkları çalışma-
da (13), sağlık çalışanları “hayvancılık-
la uğraşanların, tarımcılık yapanların, 
endemik bölgedeki sağlık personelinin, 
askerlerin, kamp yapanların, izcilerin 
KKKA için risk altında olduğunu” Eği-
tim Öncesi %99,2’si (237/239) ve Eğitim 
Sonrası %99,6’sı (225/226) olduğunu be-
lirtmişlerdir. 

Arıkan ve arkadaşlarının Eskişehir’de 
(Alpu ve Kaymaz ilçelerinde) 20 yaş üze-
rinde 1500 kişi ile yaptıkları çalışmada 
(14), katılımcıların % 54,3’ü  hastalığı 
duyduğunu belirtmiştir. Çalışmamızda 
katılımcıların tamamına yakını %96,5’i  
ve % 93,6’sı hastalığı duyduklarını söy-
lemişlerdir. Ankara’dan katılanların 
kendi köylerinde vakaların olması, Kı-
rıkkale’den katılanlarında çevre illerde 
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vakaların görülmesi nedeniyle olabileceği düşü-
nülmüştür.

Özer ve arkadaşlarının Kahramanmaraş’ta hemşi-
relik ve ebelik öğrencisi 223 kişi ile yaptıkları ça-
lışmada (15), katılımcıların % 93,7’si KKKA has-
talığında ateş belirtisinin olduğunu, % 88,8’i hal-
sizlik belirtisinin olduğunu, % 65,9’u baş ağrısı 
belirtisinin olduğunu, %64,6’sı (144 kişi) cilt 
altı kanama olduğunu belirtmiştir. Çalışmamıza 
katılanların %84,6’sı ve % 62,1’i KKKA hasta-
lığında ateş belirtisinin olduğunu, %67,1’i ve 
% 26,5’i halsizlik belirtisinin olduğunu, 
%53,4’ü ve % 14,1’i baş ağrısı belirtisinin ol-
duğunu, %25,1’i  ve %6,0’ı kanama olduğunu 
bildiklerini belirtmiştir. Araştırmamıza Ankara 
ilinden katılanların KKKA hastalığının belirtile-
rini daha yüksek düzeyde bilmelerinin çevrele-
rinde vakaların görülmesi nedeniyle olduğu, Özer 
ve arkadaşlarının çalışmasında ise katılımcıların 
KKKA hastalığının belirtilerini yüksek düzeyde 
bilmelerinin hemşirelik ve ebelik öğrencisi olma-
ları nedeniyle olabileceği düşünülmüştür.

Aksakal ve arkadaşlarının 470 sağlık çalışanı ile 
yaptıkları çalışmada (16), araştırmaya katılanla-
rın %77,1’i KKKA hastalığının kene ısırması ile, 
%12,5’i viremik hayvanların kan ve dokularına 
temas ile, %10,9’u KKKA olan hasta ile temas 
sonucu bulaştığını” belirtmişlerdir. Çalışmamızda 
katılımcıların %86,9’u (Ankara) ve %68,9’u (Kı-
rıkkale) KKKA hastalığının kene tutunması 
ile, %27,0’ı   ve %7,7’si kenenin ezilmesi ile, 
%13,6’sı ve %2,5’i hasta hayvanlardan, %10,7’si 
ve %0,4’ü ise hasta insanlardan bulaştığını be-
lirtmişlerdir. Çalışmamızda eğitim verilen ildeki 
hane halkının Aksakal’ın sağlık personelinden 
daha fazla bilmesi, yapılan hane halkı eğitimin 
etkisi olarak düşünülmüştür. 

Malouin ve arkadaşlarının Baltimore’da müdaha-
le grubu 148 kişi ve karşılaştırma grubu 169 kişi 
olarak yaptıkları çalışmada (17), katılımcıların 
%34,4’ü ve %30,8’i kırsal alanda yaşadıkları-
nı, %78,4’ü ve %76,3’ü evlerinin etrafında kene 
olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmaya Ankara 
ilinden katılanların %77,1’i köyde, %22,9’u bel-
dede yaşamakta olup %81,5’i çevrelerinde kene 
olduğunu bildirmiştir. Ülkemizde keneler ile ço-

ğunlukla KKKA hastalığı, Baltimore’da (ABD) 
ise Lyme hastalığı bulaşmaktadır. Lyme hastalığı 
ABD’de, en sık bildirilen kene kaynaklı bir spi-
roket olan Borrelia burgdorferi ile gelişen farklı 
klinik evreleri olan bir zoonotik hastalıktır. 

Rahnavardi ve arkadaşlarının İran’da 191 sağlık 
çalışanına yaptıkları çalışmada (18), katılımcıla-
rın %63,9’u “kene ısırmasından korunmanın, has-
talığın bulaşının önlenmesinde rolü olmadığını” 
belirtmişlerdir. Araştırmamıza katılanların riskli 
alanlara (tarlaya/otlağa/ormana/pikniğe) giderken 
%88,8’i  ve %42,7’si kenelerden korunmak için 
pantolon paçalarının çorap içine konulması ge-
rektiğini bildirmişlerdir. Araştırmamıza katılanla-
rın kenelerden korunma bilgilerinin sağlık perso-
nelinden daha fazla olmasının endemik bölgede 
yaşamaları ve aldıkları eğitim nedeniyle olduğu 
düşünülmüştür.

Aksakal ve arkadaşlarının çalışmasında, katı-
lanların %87,5’i vücuda tutunmuş kenenin cım-
bız/pens ile zorlamadan, %14,8’i ip yardımıyla, 
%3,2’si kene üzerine kimyasal madde dökülerek, 
%6,5’i cerrahi müdahaleyle çıkarılacağını belirt-
mişlerdir. Araştırmamıza katılanların %25,8’i ve 
% 9,3’ü vücuda tutunmuş kenenin cımbızla çıka-
rılabileceğini, %86,9’u ve % 81,4’ü sağlık kuru-
muna gidileceğini belirtmişlerdir. Katılımcıların 
%13,8’i ve % 56,3’ü vücuda tutunmuş keneyi 
çıplak elle çıkardığını, %9,7’si ve % 0’ı kağıt 
veya bezle, %22,1’i ve % 6,2’si cımbızla çıkardı-
ğını, %52,8’i ve % 34,4’ü sağlık kurumuna baş-
vurduğunu belirtmiştir. Araştırmamıza katılan-
ların vücuda tutunmuş kenenin çıkarılması için 
bilgi ve tutum olarak daha yüksek düzeyde sağlık 
kurumuna gitmeyi tercih ettikleri görülmektedir. 

Aksakal’ın çalışmasında katılımcıların vücuda tu-
tunmuş kenenin cımbız/pensle zorlamadan çıkarı-
labileceğini daha yüksek düzeyde bilmeleri sağlık 
çalışanı olmaları olarak düşünülmüştür.

Yılmaz ve arkadaşlarının sağlık çalışanları ile 
yaptıkları çalışmada (19), inkübasyon süresi ile 
ilgili sorunun yanıtını hekimlerin %95,7’si hem-
şirelerin %95,7’si tarafından 1-10 gün olarak be-
lirtilmiştir. 
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Araştırmamıza katılanların %1,5’i ve %7,7’si 
vücuda tutunmuş kene çıkarıldıktan sonra hiçbir 
şey yapılmasına gerek olmadığını, %90,3’ü ve 
%84,9’u en kısa zamanda sağlık kuruluşuna baş-
vurulacağını, %26,4’ü ve %4,3’ü ise kenenin in-
celemeye götürüleceğini belirtmişlerdir. KKKA 
hastalığının inkübasyon süresini sağlık çalışan-
larının araştırmamıza katılanlardan daha yüksek 
yüzdeyle bilmeleri beklenen bir durumdur.

Bilgi durumuna etkili faktörlerin lojistik regres-
yonla analizi sonucu; öğrenim durumunun, mes-
lek grubunun (tarım ile ilişkili meslekler), daha 
önce KKKA hastalığı hakkında eğitim almış ol-
manın ve yaşadıkları ilin bilgiye etkili olduğu 
gösterilmiştir.

Tutum durumuna etkili faktörlerin lojistik regres-
yonla analizi sonucu; daha önce KKKA hastalığı 
hakkında eğitim almış olmanın ve yaşadıkları ilin 
tutuma etkili olduğu gösterilmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, 
Ankara’nın KKKA hastalığı yönünden riskli ve 
vaka görülen ilçe, belde ve köylerinde; KKKA 
hastalığı ve korunma önlemleri konusunda sağlık 
personeli tarafından düzenli hanehalkı ziyaretleri 
yapılarak kişilerin bilgilendirilmesinin vakaların 
azalmasında etkili olduğu (2008 yılında 37, 2009 
yılında 28, 2010 yılında 14, 2011 yılında 14 ve 
2012 yılında 5 vaka) düşünülmektedir. 

Bu nedenle KKKA hastalığı yönünden riskli yer-
leşim yerlerinde sağlık personeli tarafından yapı-
lacak düzenli hanehalkı ziyaretlerinin hastalığın 
önlenmesinde etkili olacağı aşikardır. 

Çalışmamızda sadece bilgi ve tutum ölçülmüş-
tür. Hane eğitimi alan kişilerin becerilerini öl-
çen, davranışlarını gözleyen pratiklerin yapılması 
daha faydalı olacaktır. 

Bu araştırma KKKA hastalığı yönünden riskli il-
lerde sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen 
“KKKA hastalığından korunmaya yönelik hane 
halkı eğitimlerinin değerlendirilmesi” konusunda 
ilk çalışma olması açısından son derece önem ta-
şımaktadır. 
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Forensic Cases Observation Status of Nursing Students in Emergency 
Room

Hemşirelik Öğrencilerinin Acil Serviste Adli Vakaları 
Gözlemleme Durumu

ARAŞTIRMA / Research Articles

Zeynep KIZILCIK ÖZKAN1, Seher ÜNVER2, Meryem PELİN3, Ümmü YILDIZ FINDIK4

ABSTRACTÖZ
Aim: The aim of this study was to determine forensic cases obser-
vation status of nursing students who practice in emergency room.
Method: In this study; emergency room observation report’s of nur-
sing students (n=60) were investigated in the spring education term 
of 2014-2015 education years. Frequency statistics were used for 
data analyzing.
Results: During emergency room training the 49 students (81.6%) 
were encounter with forensic cases and 60 % students considered   
traffic accidents and 41.6% students considered  carbon monoxide 
poisoning  as  criminal cases, Students observed nurses roles in fo-
rensic cases as reporting the police (53.3%), marking decision  of 
the cases as forensic or not (41.6%).
Conclusion: Although no lectures are included on forensic cases  
in nursing curriculum ,  it was observed that the nursing  students 
make observations  about forensic nursing in emergency room. Level 
of knowledge can be improved by including the forensic nursing in 
the undergraduate programs.and also observation skills. of students 
can be develop by giving more task to forensic nurses in emergency 
room. 

Amaç: Çalışmanın amacı acil servise uygulamaya çıkan hemşirelik 
öğrencilerinin adli olgu gözlemleme durumlarını belirlemektir.
Yöntem: Bu çalışmada 2014-2015 eğitim yılı bahar döneminde 60 
hemşirelik öğrencisine ait ‘’acil servis gözlem raporları’’ incelen-
miştir. İstatistiksel analizler frekans ve yüzde kullanılarak yapılmış-
tır.
Bulgular: Öğrencilerin acil servis uygulamaları sırasında 49 öğren-
cinin adli vaka ile karşılaştığı, öğrencilerin %60’ının trafik kazala-
rını, %41.6’sının karbon monoksit zehirlemelerini adli vaka olarak 
değerlendirdiği belirlendi. Öğrencilerin adli vaka ile karşılaşma du-
rumunda hemşirelerin %53.3’ünün polise haber verdiğini, %41.6’sı-
nın durumu adli vaka olarak işaretlediğini gözlemlediği saptandı.
Sonuç:Hemşirelik müfredatında adli hemşireliğe ilişkin ders bu-
lunmamasına rağmen öğrencilerin adli kapsamda değerlendirilen 
vakalara ilişkin acil serviste gözlem yaptıkları belirlendi. Lisans 
eğitiminde adli hemşireliğe yer verilerek öğrencilerin bilgilerinin 
artırılması ve acil servislerde adli hemşirelerin daha fazla görevlen-
dirilmesine fırsat tanınması ile öğrencilerin gözlem yeteneklerinin 
geliştirilebileceğini öngörmekteyiz.

Keywords: Emergency room, Forensic nursing, Observation, Stu-
dents nursing

Anahtar Kelimeler: Acil, Adli hemşirelik, Gözlem, Hemşirelik öğ-
rencisi

1. Arş.Gör.Uzm. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD, 
E-posta Adresi: zeynepkizilcik26@hotmail.com
2. Yard. Doç. Dr. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD, 
3. Arş.Gör.Uzm. Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakülte-
si, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD
4. Prof. Dr. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cer-
rahi Hastalıkları Hemşireliği ABD, 
Bu çalışma 22-23 Ağustos 2017’de Venedik’te gerçekleştiri-
len ISER 72nd International Conference’da sözel bildiri olarak 
sunulmuştur.
Gönderim Tarihi:11.01.2018 - Kabul Tarihi: 14.09.2018

GIRIŞ
Sağlık profesyonelleri acil servisler başta olmak 
üzere sağlık kurumlarında sıklıkla adli olgular ile 
karşılaşmaktadır (1,2). Kişinin kendisinin ya da 
başka birinin kasıtlı veya istenmeyen davranışı 
sonucu bireyin fiziksel veya ruhsal sağlığında ka-
yıplar olduğunda bu vakalar adli olarak değerlen-

dirmeye alınmaktadır (2). Motorlu araç kazaları, 
travmalar, fiziksel saldırılar, intiharlar, karbon 
monoksit zehirlenmeleri, mesleksel kazalar, kesi-
ci-delici alet yaralanmaları, düşmeler, silahlı ateş 
yaralanmaları, elektrikle ilişkili yaralanmalar, al-
kol-madde bağımlılıkları, şüpheli ölümler, zehir-
lenmeler, yanıklar, cinsel saldırılar, yaşlı veya ço-
cuk istismarları, terör saldırıları adli olgu olarak 
değerlendirilmektedir (2-5).

Adli hemşirelik; adli olgularda hemşirelik yak-
laşımı konusunda eğitim almış hemşirelerin 
mağdurlara ve travma faillerine özel hemşirelik 
bakımı sunan, hukuk sisteminde profesyoneller 
için kanıt toplayan, onlarla iletişime geçen ge-
rektiğinde mahkemede tanıklık ederek danışman 
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rolünü üstlenen, yaralanma ile olası kanıtlar ara-
sında bilimsel ilişki kurarak yorum yapabilen çok 
yönlü ve uzmanlık gerektiren bir hemşirelik bilim 
dalıdır (4,6). Ayrıca hemşirelerin mağdurla ilk 
karşılaşan sağlık profesyonelleri arasında bulun-
ması, mağdur, şüpheli ve fail dışında geniş bir 
çerçevede ailelerine de hemşirelik hizmeti verme-
si, özellikle adli olguların toplumun dezavantajlı 
grubunda (doğumsal anomalili bireyler, huzure-
vinde yaşayan yaşlılar, ruhsal, psikolojik hastalık 
tanısı konulan hastalar, madde bağımlılığı olanlar, 
insan ticaretine maruz kalanlar, sokakta yaşayan-
lar, mahkumlar vb.) yer alması adli hemşireliği 
özel bir yere koymaktadır (4,7,8).

Adli olgularda uygun hemşirelik yaklaşımını su-
nabilmek ve yargı sürecinde problem yaşamamak 
adına hemşirelerin de üzerine düşen görev ve so-
rumlulukları itina ile gerçekleştirebilmesi gerekir 
(2,9). Hastayla güvenli iletişim kurma, hasta hi-
kayesi alma, kanıt toplama, transfer etme ve kay-
detme, polise haber verme, alkol, uyuşturucu vb. 
madde taraması için kan örneği alma, süreç bo-
yunca yargılayıcı ve ayrımcı olmadan hasta yara-
rına hareket etme, hemşirelerin en önemli adli so-
rumlulukları arasında yer almaktadır (1,4,10,11). 

Türkiye’de adli hemşireliğin tanımı ilgili yasal 
düzenlemelerin olmayışı ve bu konuda bilgi ve 
deneyim eksikliği nedeniyle adli olgularda hem-
şireler uygun yaklaşımı yeterli düzeyde göstere-
memektedir (2,12,13,14). Ayrıca acil servislerde 
adli hemşirelerin çok az bulunması acil hemşire-
lerinin adli hemşirelere ait sorumlulukları da üst-
lenmesine neden olmuştur (15). Adli hemşirelerin 
görevini yeterli şekilde icra edebilmesinde eğiti-
min rolü büyüktür (11,12,16). Çalışmaya katılan 
öğrenciler, cerrahi hastalıkları hemşireliği dersi-
nin pratik bölümünde acil servislerde 16 saat uy-
gulama amaçlı staja çıkmakta ve staj sonrasında 
acil serviste gözlemlerine ilişkin bilgilerini cerra-
hi hastalıkları hemşireliği öğretim elemanlarınca 
oluşturulmuş formda yer alan sorular doğrultu-
sunda rapor etmektedir. Gelbal ve Kelecioğlu’nun 
(2007) çalışmasında öğretmenler gözlemin öğ-
renci performansını belirlemede (%86) etkili ol-
duğunu belirtmektedir (17). Gözlem, öğrencilerin 
duyuşsal alanını (tutum, yönelim, davranış vb.) 

ölçmeye yardımcı olmakta, farkındalık yaratmak-
ta ve öğrencilerin özgüvenini geliştirmektedir. 
Öğrenciler gözlemledikleri sayesinde yeni fikir-
ler ortaya koyabilme ve olaya müdahale edebilme 
planı oluşturabilme yeteneği kazanmaktadır (18). 
Çalışmamızda olduğu gibi, gözlenen durum eğer 
ki deneysel değil de doğal şartlar altında gerçek-
leşiyorsa gözlemleyici birey durumdan daha ob-
jektif sonuçlar elde etmektedir (19). Öğrencilerin 
hazırladığı gözlem raporları öğretim elemanlarına 
stajın etkinliği hakkında geri bildirim sağlarken, 
hemşirelik programı ders müfredatında adli hem-
şireliğe yönelik ders bulunmamasına rağmen öğ-
rencilerde adli hemşirelik konusunda farkındalık 
yaratmakta ve öğrenciye klinik ortamda gözlem 
yolu ile bilgi kazandırmaktadır. Bu çalışma, acil 
servislerde uygulamaya çıkan hemşirelik öğren-
cilerinin acil servislerde adli olgu gözlemleme 
durumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma, bir üniver-
sitenin Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden 2014-
2015 güz döneminde Cerrahi Hastalıkları Hemşi-
reliği dersi alan 2. sınıf hemşirelik öğrencilerinin 
(n=72) acil servislerdeki uygulamalarına ilişkin 
hazırladıkları acil servis gözlem raporlarının ta-
mamının (n=60) araştırmacılar tarafından ince-
lenmesi ile gerçekleştirildi. Çalışma öncesinde 
kurumdan yazılı izni alındı. Acil serviste staja çı-
kan her öğrenciden dokuz soruyu da kapsayacak 
şekilde rapor hazırlaması istendi ve stajlarından 
bir hafta sonra teslim etmeleri istendi. Raporda-
ki sorular cerrahi hastalıkları hemşireliği öğretim 
elemanları tarafından oluşturuldu. Bu raporda do-
kuz adet soru yer almakta olup, ikisi adli vakalara 
yedisi acil hemşiresinin görev ve sorumlulukları-
nı, acil kliniğe başvuru nedenlerini, acil serviste 
kullanılan tanı yöntemlerini ve hemşirenin rolle-
rini, acil hastasına uygulanan hemşirelik girişim-
lerini hastaya ait iletişim sorunları, sağlık profes-
yonellerinin acil serviste karşılaştığı sorunları ve 
kliniğe özgü eğitim programını sorgulamaktadır. 
Öğrenciden rapor kapsamında 16 saatlik acil stajı 
süresince gözlemleyebildikleri tüm vakaları dahil 
ederek tek bir rapor yazması istendi. Öğrencile-
rin staja çıktıkları hastanenin acil kliniğinde ken-
di aralarında (toplam altı kişi) dönüşümlü olarak 
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sarı alan, yeşil alan ve kırmızı alanda bulunmaları 
sağlandı ve her öğrencinin staj süresince bulundu-
ğu alanda karşılaştığı hastalara hemşirelik bakımı 
yapması istendi. Raporda yer alan “Acil serviste 
adli olgu gözlemlediniz mi?”, “Acil servislerde 
vakaların adli yönü için hangi işlemler uygulan-
maktadır?” sorularına öğrencilerin adli vakayı 
değerlendirmeye ilişkin gözlemlerini yazdıkları 
raporlar üç araştırmacı tarafından dönem sona 
erdikten sonra bağımsız olarak 15 günlük süre 
zarfında incelendi. İşlem öncesinde adli vakalar 
ve hemşirenin rolleri hakkında araştırmacılar ta-
rafından iki adet içi boş taslak tablo oluşturuldu. 
Tüm araştırmacılar tarafından öğrencilerin rapor-
larında belirttiği ifadelere göre maddeler halinde 
sıralama yapılarak sayısal olarak tabloya işaretle-
me yapıldı. Taraf tutmayı engellemek adına öğ-
rencilerin gözlemleri, yazdığı şekliyle korunarak 
araştırmacılar tarafından kayıt edildi. Üç araştır-
macının incelemeleri tek bir tabloda birleştirile-
rek veriler hazırlandı. Çalışmada acil hekiminin 
adli vaka olarak düşündüğü ve hastane polisine 
haber vererek katılımını sağladığı olguların ve 
hasta dosyasına “adli vaka” kaşesi vurulan olgu-
ların serviste öğrenciler tarafından adli vaka ola-
rak kabul edildiği ve gözlendiği varsayıldı. Topla-
nan veriler SPSS 20.0 paket programı ile frekans 
ve yüzde kullanılarak analiz edildi.

BULGULAR
Öğrencilerin acil servis gözlem raporlarındaki 
ifadelerine göre, 49 öğrencinin (%81.6) “Acil 
serviste adli olgu gözlemlediniz mi?” sorusuna 
evet cevabını verdiği saptandı ve bu öğrencilerin 
trafik kazalarını (%60), karbon-monoksit zehir-
lenmelerini (%41.6), fiziksel saldırıları (28.3%), 
intiharları (%30), düşmeleri (%25) kesici delici 
alet yaralanmalarını (%13.3), ateşli silah yara-
lanmalarını (%11.6), iş kazalarını (%5), koroziv 
madde yanıklarını (%3.3), alkol-madde bağım-
lılığını (%3.3), elektrikle ilişkili yaralanmaları 
(%1.6), şüpheli ölümleri (%1.6) ve cinsel saldırı-
ları (%1.6) adli vaka olarak değerlendirdiği belir-
lendi. (Tablo 1).

Tablo 1. Hemşirelik Öğrencilerinin Acil Servis-
lerde Gözlemledikleri Adli Olguların Dağılımı 
(Edirne-2015)

Adli olgu* n %

Trafik kazası 36 60,0

Karbon-monoksit zehirlenmesi 25 41,6

Fiziksel saldırı 17 28,3

İntihar 18 30,0

Düşme 15 25,0

Kesici-delici alet yaralanması

Ateşli silah yaralanmaları

İş kazaları

Koroziv madde yanıkları

Alkol-madde bağımlılığı

Elektrikle ilişkili yaralanmalar

Şüpheli ölümler

Cinsel saldırılar

8

7

3

2

2

1

1

1

13,3

11,6

5,0

3,3

3,3

1,6

1,6

1,6

*Birden fazla şık işaretlenmiştir.

Öğrenciler acil servislerde klinik hemşirelerin 
adli vakada hemşire sorumluluklarını polise haber 
verme (%53.3), hasta dosyasını adli olgu olarak 
işaretleme (%41.6), hasta öyküsü alma (%26.6), 
alkol tespiti için kan örneği alma (%20) kanıt top-
lama (%5), kanıtları saklama (%5), kanıtları kay-
detme (%5) ve psikososyolojik destek sağlamak 
(%1.6) olarak gözlemlemişti (Tablo 2).
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Tablo 2. Hemşirelik Öğrencilerinin Adli Olgu-
da Gözlemledikleri Hemşireye Ait Sorumlu-
luklar (Edirne-2015)

Hemşirenin sorumlulukları* n %

Polise haber verme 32 53,3

Dosyanın adli olgu olarak 
işaretlenmesi

25 41,6

Hasta öyküsü alma 16 26,6

Kandan alkol örneği alma

Kanıt toplama

Kanıtları saklama

Kanıtları kayıt etme

Psikososyolojik destek sağlama

12

3

3

3

1

20,0

5,0

5,0

5,0

1,6

*Birden fazla şık işaretlenmiştir

TARTIŞMA 
Bu çalışma ile öğrenci hemşirelerin acil servis te 
adli vakaları gözlemleme durumları ortaya konul-
muştur. Çalışmada acil servis gözlem raporu so-
nuçlarına göre, öğrencilerin büyük kısmı (%81.6) 
adli olgu ile karşılaşmıştı. Benzer şekilde, İlçe ve 
ark.’nın çalışmasında acil serviste çalışan hemşi-
relerin %90.9’unun adli olguyla karşı karşıya kal-
dığı (16) ve öğrencilerin de acil servis stajlarında 
aktif olarak ortalama 16 saat bulundukları bilgisi 
dikkate alındığında öğrencilerin adli olgu ile kar-
şılaşma oranlarının normal olduğu söylenebilir.

Öğrenciler trafik kazalarının, karbon-monoksit 
zehirlenmelerinin, fiziksel saldırıların, intiharla-
rın, düşmelerin, kesici-delici alet yaralanmalarını, 
ateşli silah yaralanmalarının, iş kazalarının, koro-
ziv madde yanıklarının, alkol ve madde bağım-
lılığının, elektrikle ilişkili yaralanmaların, şüp-
heli ölümlerin ve cinsel saldırıların vb. adli olgu 
olarak değerlendirildiğini gözlemlemişti. Benzer 
bir çalışmada öğrencilere bazı adli olgular veri-
lip doğru olup olmadığı sorulmuş ve öğrencilerin 
%44.2’si verilen vakaların adli olgu olarak değer-
lendirildiğini bilmişken (20), literatür incelendi-
ğinde acil servislere yapılan başvurular arasında 

şiddetin (% 45.6) (21), motorlu taşıt yaralanma-
larının (%37.9, %21.4) (24,12), kesici-delici alet 
yaralanmalarının (%14.6, %3.59) (25,12), düşme-
lerin (%15,4), zehirlenmelerin (%9.8) adli olgular 
arasında yer aldığı görülmüştür (9). Çalışmamızın 
öğrenci katılımlı gözlem çalışması olması ve has-
tanelerin bölgesel farklılıklar nedeni ile adli ol-
gulara ait başvuru oranlarının literatürden değişik 
olduğu söylenebilir.

Öğrenciler acil serviste klinik hemşirelerin adli 
vakaya ilişkin sorumluluklarını polise haber ver-
me, vakayı adli olgu olarak işaretleme, hasta öy-
küsü alma, kandan alkol örneği alma, kanıt topla-
ma, saklama ve kaydetme, bireye psikososyolojik 
destek sağlama olarak gözlemlemişti. Öğrenci-
lerin gözlemlerinde yer alan mağdur veya failin 
tıbbi kayıtlarının yapılması, alkol, uyuşturucu 
vb. maddelerin tespiti için kan örneğinin alın-
ması, adli olguyu gerekli yetkililere ve makam-
lara bildirme adli hemşirelerin sorumlulukları 
arasında yer almaktadır (12,13,22). Çalışkan ve 
Özden (2012) çalışmasında kanıt toplama, kanıtı 
saklama-koruma ve kaydetme konularında sağlık 
personellerinin bilgilerinin kısmen yeterli oldu-
ğu belirlemiştir (16). Çalışmamızın verilerinin 
öğrencilerin gözlemine dayalı olduğu için öğren-
cilerimizin adli olguya yaklaşımda hemşirelerin 
sorumluluklarının bir kısmını yazabildiklerini 
söyleyebiliriz.

Çalışmada elde edilen bulguların ışığında hem-
şirelik müfredatında adli hemşireliğe ilişkin ders 
bulunmamasına rağmen cerrahi hastalıkları hem-
şireliği dersi kapsamında acil serviste staja çıkan 
öğrencilerin adli kapsamda değerlendirilen va-
kalara ilişkin farkındalıklarının olumlu bir bulgu 
olduğu söylenebilir. Kalaycı ve ark (2014) çalış-
masında hemşirelik öğrencilerinin adli tıp konu-
sunda bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu, Şentürk 
ve Büyükaslan’ın (2013) çalışmasında ise hemşi-
relik son sınıf öğrencilerinin %84’ünün adli hem-
şirelik hakkında bilgisinin olmadığı ve klinisyen 
ve eğitimci hemşirelerin katılımı ile gerçekleşti-
rilen bir çalışmada da katılımcıların %83.8’inin 
adli hemşirelik ve adli hemşirenin sorumlulukları 
konusunda bilgilerinin yeterli olmadığı sonucu-
na ulaşılmıştır (20,23,24). Adli hemşireliği konu 
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alan çalışmalar hemşirelerin hastaya bakım sun-
malarına rağmen %83’ünün adli olguya özgü eği-
time ihtiyaç duyduğunu belirtirken (25), hizmet 
içi eğitim alan veya konuya ilişkin kitap okuyan 
hemşirelerin adli olgularda görevlerini daha iyi 
yapabildiklerini saptamıştır (21)
Bizim önerimiz öğrencilerin lisans eğitimi hemşi-
relik müfredatında adli olgu değerlendirmeye iliş-
kin kritik noktaların yer alması, adli hemşirelik ve 
adli vakaya yaklaşım konularını temel alan seç-
meli dersler oluşturulması veya acil hemşireliği 
seçmeli derslerinin konu içeriklerinde adli hemşi-
reliğe değinilmesi ile öğrencilerde farkındalık ve 
bilgi düzeylerinin artırılmasıdır. 

SONUÇ
Tüm bu öneriler doğrultusunda teorik olarak ders 
müfredatında adli hemşireliğe yer verilerek ve 
pratikte adli hemşireleri acil serviste gözlemle-
me ortamı yaratılarak öğrencilerin bilgilerini ve 
gözlemlerini geliştirebileceğini ve adli hemşirelik 
konusunda olumlu kazanımlar elde edeceklerini 
düşünmekteyiz. 
Çalışmamızın tanımlayıcı  araştırma türünde ya-
pılmış olması araştırmanın sınırlılığıdır.
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GİRİŞ
  
Acil servis birimleri akut hastalık, travma varlığı 
ve yaralanma öyküsüyle hastaneye başvuran, 
sakat kalma veya ölüm riski olan ve tıbbi yardım 
arayan her hastanın değerlendirildiği ve gerekli 
müdahalenin yapılıp hastanın genel durumu ve 
yaşamsal fonksiyonlarının desteklendiği, hasta 
trafiğinin yoğun olduğu dinamik bir çalışma 
alanlarıdır. Acil servislere sistemin düzenli 
işleyişinin sağlanması, hastalara uygun zamanda 
ve etkin müdahalelerin yapılabilmesi için triyaj 
kavramı gündeme gelmiştir. Acil servislerde 

triyajın amacı bakım ve müdahale gerektiren 
hastaların seçilerek durumun kötüleşmesinin 
önüne geçilmesi, daha az acil olan yada acil 
olmayan vakaların seçilerek polikliniğe 
yönlendirilmesi, böylelikle acil müdahaleye 
ihtiyaç duyan hastalara yeterli ve verimli zaman 
ayrılması ile yığılmaların oluşmasının 
engellenmesi olarak sıralanabilir (1). Hastaların 
klinik durumları değerlendirerek önceliklerinin 
belirlenmesiyle mortalite oranlarının azaltılması 
hedeflenmektedir (2, 3). Bu gibi nedenlerle klinik 
alanlarda triyaj sistemlerinin kullanımı gündeme 
gelmiştir. Triyaj alanında hastanın ilk 
değerlendirmesi yapılarak tıbbi bakım ihtiyacı 
değerlendiri lerek bekleyebilecek veya 
bekleyemeyecek hastanın ayrımı yapılmaya ve 
sınıflandırılmaya çalışılmaktadır (4). Acil 

1.Öğr. Gör. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Kavacık Yerleşkesi 
2.Doç. Dr. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
E-posta Adresi:semihaakin@yahoo.com

Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin triyaj uygulamalarına 
ilişkin bilgi düzeyini değerlendirmek ve çalışma sonuçları 
doğrultusunda öğrencilerin bilgi düzeylerini geliştirmeye yönelik 
önerilerde bulunmak amacıyla planlandı. 
Yöntem: Çalışma İstanbul'da bir hemşirelik yüksekokulunda 410 
hemşirelik öğrencisi üzerinde gerçekleştirildi. Tanımlayıcı tipte bir 
araştırmadır. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan bilgi 
formlarıyla elde edildi. 
Bulgular: Triyaj Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyi Formu'na 
verilen doğru yanıtlara göre ortalama puan değeri 6.08 ± 2.32, 
doğru yanıt oranı ortalama değeri %66.3 bulundu. Beş Kategorili 
Triyaj Sistemine İlişkin Bilgi Formu'na verilen doğru yanıtlara göre 
ortalama puanı 5.16 ± 2.01, doğru yanıt oranı ortalama değeri 
%87.3 bulundu. İkinci sınıf öğrencilerinin triyaj uygulamalarına 
ilişkin doğru yanıt puan ortalamaları üçüncü ve dördüncü sınıf 
öğrencilerine göre daha yüksek bulundu (p<0.05). 
Sonuç: Öğrencilerin triyaj uygulamalarında kullanılan tanılama 
kriterleri ve hastaların aciliyet durumuna göre bekleme sürelerine 
ilişkin bilgilerinin geliştirilmesine gereksinim vardır. Hemşirelik 
öğrencilerinin triyaj uygulamaları konusunda kuramsal 
eğitimlerinin yanı sıra, görsel öğrenme tekniği kullanılarak video 
ile eğitim ve simülasyon çalışmalarının yapılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Triyaj, hemşire, öğrenci, bilgi. Keywords: Triage, nurse, student, knowledge.

Aim: This study was designed in order to assess nursing students' 
level of knowledge on triage practices, and accordingly make 
suggestions to elevate their level of knowledge. 
Method: This is a descriptive study, conducted with 410 nursing 
students at a university in Istanbul. The data were collected using 
questionnaires prepared by the researchers.  
Results: In the Level of Knowledge on Triage Practices 
Questionnaire, the average of correct answer score was found 6.08 
± 2.32, while the average of correct answer percentage was 66.3%. 
The average of correct answer score obtained from Level of 
Knowledge about Five Categories Triage System Questionnaire 
was found 5.16 ± 2.01, while the average of correct answer 
percentage was 87.3%. Sophomore students' average of correct 
answer score of triage practices was higher than that of junior and 
senior students (p<0.05). 
Conclusion: There is a need to improve students' knowledge on 
assessment criteria employed in triage practices, and on giving 
priority to cases based on their emergency. It is recommended that 
simulation training is made using visual learning aids such as 
videos. 

ÖZ ABSTRACT

Hemşirelik Öğrencilerinin Triyaj Uygulamalarına İlişkin 
Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Nursing Students' Level of Knowledge about Triage 

Practices
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Araştırma Soruları
•  H e m ş i r e l i k  ö ğ r e n c i l e r i n i n  t r i y a j  
uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyi nasıldır?
• Hemşirelik öğrencileri beş kategorili triyaj 
sistemi ne göre acil vaka örneklerini doğru 
sınıflayabiliyor mu?

YÖNTEM 
Araştırmanın Tipi 
Bu çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır.

Araştırma Evreni ve Örneklemi
Araştırma evrenini İstanbul'da bir vakıf 
üniversitesinin hemşirelik yüksekokulunda 
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı  Bahar 
Yarıyılı'nda 2, 3 ve 4. sınıfta öğrenimini sürdüren 
410 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Araştırma 
örneklemini hemşirelik yüksekokulunda 2014-
2015 Eğitim- Öğretim yılında öğrenimine devam 
eden ve örnekleme alınma kriterlerini sağlayan 
135 ikinci sınıf, 134 üçüncü sınıf ve 141 
dördüncü sınıf hemşirelik öğrencisi oluşturdu.

Bu çalışmada araştırma örneklemi olarak 
araştırma evreni oluşturan tüm öğrencilere 
ulaşılması hedeflendi. Araştırmada örnekleme 
dahil edilme kriterlerini karşılayan 410 öğrenciye 
ulaşıldı. Araştırma kapsamına alınma kriterleri; 
hemşirelik yüksekokulunda 2, 3 ya da 4. sınıf 
öğrencisi olmak ve araştırmaya katılmayı kabul 
etmek şeklinde belirlendi. Müfredat programında 
İlkyardım ve Acil Bakım gibi dersler 2.sınıftan 
itibaren alınmaktadır. Bu doğrultuda 1.sınıf 
öğrencilerinin triyaj uygulamalarına ilişkin bilgi 
ve deneyimlerini değerlendirmek üzere 
örnekleme dahil edilmemesine karar verildi.

Araştırmanın Etik Yönü ve Verilerin 
Toplanması
Çalışmanın gerçekleştirilmesi için Etik Kurul ve 
müdürlük onayı alındı. Araştırmacı tarafından 
ilgili literatürden yararlanılarak bilgi formları 
oluşturuldu. Veriler 20-28 Mayıs 2015 tarihleri 
arasında toplandı. Öğrencilere araştırmanın 
amacı, elde edilen verilerin gizli kalacağı ve 
kimseyle  paylaş ı lmayacağı  açıklandı .  
Bilgilendirilmiş gönüllü olur alınarak öğrenciler 
araştırmaya dahil edildi. Veri Toplama Yöntemi: 
Veriler anket yöntemiyle aşağıda sıralanan veri 
toplama araçları kullanılarak elde edildi. Dersin 
sorumlu elemanı ile görüşülerek ve izin alınarak 
bilgi formları ders sonrası derslik ortamında 

servislerdeki triyajın amacı başvuru anında 
hastaları hızla değerlendirip, şikayeti ve başvuru 
şekillerine göre aciliyet durumu ve önceliğini 
bel ir lemek,  s ınıf landırmak,  hastaların 
güvenliğini gözeterek acil serviste hızla 
müdahalenin yapılmasıdır, böylelikle acil 
müdahaleye ihtiyaç duyan hastalara  zaman 
ayrılması sağlanır (1). Önceliklerin belirlemesi, 
acil servis trafiğini azaltarak sistemli bir iş akışını 
ko lay laş t ı r ı r.  Ac i l  se rv i s le rde  t r iya j  
uygulamasının hastaların bekleme süresini ve 
hastanede kalış süresini de azalttığına dikkat 
çekilmektedir (5).

Acil servis işleyişinde etkili rol oynayan 
hemşirelere eğitim sürecinde kuramsal bilgiyle 
mesleğe ilişkin bilimsel bilgi temelinin 
kazandırılması,  öğrencilere hemşirelik 
mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazandırmayı 
amaçlayan, kuramsal dersler ve temel klinik 
uygulamaları kapsar. Triyaj uygulamalarının 
sistematik olarak uygulanması için hasta 
güvenliğinin sağlanması sürecinde hemşirelerin 
triyaj kavramı ve triyaj uygulamaları ile ilgili 
yeterli becerilere sahip olması ve güncel 
uygulamaları, gelişmeleri takip etmeleri 
gerekmektedir.  Böylece gereksinimler 
doğrultusunda ilkyardım ve acil bakım 
girişimlerinin zamanında uygulanmasına, acil 
bakım girişimlerin etkin şekilde sunulmasına, 
mortalite oranlarının azalmasına önemli katkı 
sağlanmış olacaktır (6). Hemşirelik eğitimi 
süreci içerisinde temel klinik uygulamaların 
öğrencilerin kuramsal olarak aldıkları bilgileri 
uygulamaya dönüştürmelerine ve temel 
uygulama becerileri kazanmalarını destekler 
nitelikte olması önem taşımaktadır (7). 
Hemşirelik lisans eğitimi süresince öğrencilere 
acil bakım/ilkyardım dersi kapsamında triyaj 
kavramı ve triyaj uygulamalarına ilişkin 
kuramsal bilgi temelinin oluşturulması 
mezuniyet sonrası mesleki açıdan hemşirelerin 
yeterliliği ve acil bakım uygulamalarının kalitesi 
adına önem taşımaktadır.  Hemşirel ik  
öğrencilerinin triyaj kavramı ve uygulamaları 
hakkındaki bilgi düzeylerinin bilinmesi 
ö ğ r e n c i l e r i n  b u  k o n u d a k i  e ğ i t i m  
gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik uygun 
önerilerin geliştirilmesine ışık tutacaktır. Bu 
doğru l tuda ,  bu  a raş t ı rma  hemşi re l ik  
öğrencilerinin triyaj uygulamalarına ilişkin bilgi 
düzeyini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Hemşirelik Öğrencilerinin Triyaj Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
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durumuna göre triyaj kategorileri konusundaki 
bilgi düzeyini belirlemek amacıyla oluşturuldu. 
Bu formda kardiyovasküler sisteme ilişkin 1 adet 
acil olgu, solunum sistemine ilişkin 3 adet acil 
olgu, gastrointestinal sisteme ilişkin 1 adet acil 
olgu, kas-iskelet sistemine ilişkin 4 adet acil olgu, 
nörolojik sisteme ilişkin 3 adet acil olgu ve 
travma öyküsüne ilişkin 3 adet acil olgu örneği 
olmak üzere toplamda 15 acil olguya yer verildi. 
Bu bölümde her bir acil vaka örneğinin kişisel 
özellikleri, acil servise başvuru şikayeti, ilgili 
subjektif ve objektif veriler sunulmaktadır. Her 
bir örnek acil olgu 5'li Likert Ölçeği'ne göre 
d e r e c e l e n d i r i l e r e k  y a n ı t l a n m a k t a d ı r.  
Öğrencilerden her bir acil olgu örneğini dikkatle 
okuması ve her bir olgunun aciliyet durumunu 
"beşli triyaj kategori sistemi" doğrultusunda 
yanıtlaması istendi. Her bir örnek için 5'li likert 
tipi şeklinde oluşturulan "Kategori I: Hemen 
(Resüsitasyon gerekir)", "Kategori II: Çok Acil", 
"Kategori III: Acil, Bekletilebilir (az acil)" ve 
"Kategori IV: Geciktirilebilir (acil değil)" 
şeklinde yanıtlar oluşturuldu. Her bir acil vaka 
örneğine verilen yanıtlar "Doğru" ve "Yanlış" 
olarak değerlendirildi. Her bir  "Doğru" yanıt 
"1", her bir "Yanlış" yanıt "0" puan şeklinde 
puanlanmaktadır. Formdan elde edilecek en 
düşük puan 0, en yüksek puan 15 olarak 
belirlendi. Formdan elde edilen 0-7 arası puan 
aciliyet durumuna göre triyaj olgularının 
sınıflandırılmasına ilişkin "bilgi düzeyi düşük 
grup" olduğu, 8-15 arası puan triyaj 
uygulamalarının aciliyet durumuna göre 
sınıflandırılmasına ilişkin "bilgi düzeyi yüksek 
grup" olarak tanımlandı. 

Çalışmanın Sınırlılıkları
Araştırmanın verileri 410 hemşirelik öğrencisi 
üzerinde Triyaj Uygulamalarına İlişkin Bilgi 
Düzeyini Değerlendirme Formu ve Beş 
Kategorili Triyaj Sistemine İlişkin Bilgi Formu 
kullanılarak bir vakıf üniversitesinin hemşirelik 
yüksekokulunda gerçekleştirildi. Araştırma 
verileri, örneklem grubunun veri toplama 
formlarına verdikleri yanıtlarla sınırlıdır.

Verilerin Değerlendirilmesi ve İstatistiksel 
Analizi
Veriler SPSS 16,0 (Statistical Program for Social 
Sciences) paket programıyla analiz edildi. 
Öğrencilerin kişisel verileri ve bilgi formu puan 
ortalamalarının çözümlenmesi için frekans, 

dolduruldu. Anketlerin doldurulması yaklaşık 15 
dakikalık bir süre içinde tamamlandı.

Veri Toplama Araçları: Araştırmacı tarafından 
konuyla ilişkili literatürden Emergency Severity 
Index (Aciliyet Şiddet İndeksi=ESI) (5), 16 Ekim 
2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 
"Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis 
Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları 
Hakkında Tebliğ" (8), 2010 yılı Amerikan Kalp 
Derneği (AHA) Klavuzu'ndan (9) yararlanılarak 
bilgi formları oluşturuldu. Veriler üç bilgi formu 
kullanılarak toplandı.

1.Öğrenci  Bi lg i  Formu:  Hemşi re l ik  
öğrencilerinin kişisel özellikleri Öğrenci Bilgi 
Formu kullanılarak elde edildi. Öğrenci Bilgi 
Formu'nda yaş, cinsiyet, medeni durum, sınıf ve 
ilkyardım (acil bakım dersi alma durumuna 
ilişkin sorular yer almaktadır.
2. Triyaj Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyi 
Formu: Hemşirelik öğrencilerinin triyaj 
uygulamalarına i l işkin bilgi  düzeyini  
değerlendirmek amacıyla hazırlandı. İki 
bölümden ve toplam 13 sorudan oluşmaktadır. 
İlk bölüm hemşirelik öğrencilerinin triyaj 
kavramı ve triyaj uygulamalarının amacı, triyaj 
uygulamalarında görev alabilecek sağlık 
çalışanları, triyaj uygulamaları için belirlenen 
"triyaj renkleri", afet triyajı uygulamalarında 
aciliyet durumuna göre olguların bekleme 
süreleri, aciliyet kategorileri ve temel yaşam 
desteği uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyini 
belirlemeye yönelik 11 soru içermektedir. Triyaj 
Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyi Formu'nda 
yer alan sorulara verilen yanıtlar "Doğru" ve 
"Yanlış" olarak değerlendirildi. Her doğru yanıt 
"1", her yanlış yanıt "0" puan şeklinde 
kodlanmaktadır. Triyaj Uygulamalarına İlişkin 
Bilgi Düzeyi Formu'nda elde edilecek en düşük 
puan 0, en yüksek puan ise 11'dir. Formdan alınan 
0 ile 3 puan arası "bilgi düzeyi düşük", 4 ile 7 
puan arası "bilgi düzeyi orta", 8 ile 11 puan arası 
"bilgi düzeyi yüksek" olarak tanımlandı. İkinci 
bölüm öğrencilerin triyaj uygulamalarında 
değerlendirilmesi gereken parametreler/tanılama 
kriterleri ve acil servis ünitesinin fiziki 
koşullarına ilişkin bilgi düzeyini belirlemeye 
yönelik çoktan seçmeli ilave iki soru içerir.
3. Beş Kategorili Triyaj Sistemine İlişkin Bilgi 
Formu: Bu form hemşirelik öğrencilerinin triyaj 
uygulamaları kapsamında olguların öncelik 
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sağlık çalışanlarının sorgulandığı soruyu 
öğrencilerin sadece %23.4'ünün doğru 
yanıtladığı saptandı. Bu sonuçlar, hemşirelik 
öğrencilerinin çoğunluğunun triyajın tanımını ve 
triyajın amacını bildiği,  ancak triyaj 
uygulamasında görev alan çalışanlar ve triyaj 
uygulamasında kullanılan renkler konusundaki 
bilgi düzeyinin düşük olduğuna işaret etmektedir 
(Tablo 2). 

Öğrencilerin sadece %28.8' inin triyaj 
uygulamalarında kullanılan tüm triyaj renklerine 
aynı anda doğru olarak yanıtladığı saptandı 
(Tablo 2). Ancak triyaj uygulamalarında kırmızı 
renk kullanılmasına ilişkin soruyu hemşirelik 
öğrencilerinin her bir renk bazında verdiği doğru 
yanıtlar incelendiğinde, triyaj uygulamalarında 
kullanılan triyaj renklerine ilişkin verilen yanıtlar 
incelendiğinde; hemşirelik öğrencilerinin triyaj 
renkleri olan kırmızı renk (%93.9), sarı renk 
(%86.3), yeşil renk (%83.9) renk ve siyah renk 
(%49.5) seçeneklerinin kullanımı konusunda 
bilgi düzeylerinin yüksek olduğu belirlendi.

Bu araştırmada elde edilen sonuçlar, hemşirelik 
öğrencilerinin çoğunun aciliyet durumuna göre 
olgular için önerilen bekleme süresini doğru 
olarak bildiğini, ancak bu konudaki bilgi 
düzeyinin geliştirilmesine gereksinim olduğunu 
(Doğru yanıt: Aciliyet Kategori I (Çok Acil) için 
%77.6, Aciliyet Kategori (Acil) II için %63.4, 
Aciliyet Kategori III (Acil Olmayan) için %60, 
Aciliyet Kategori IV (Müdahale Gerektirmeyen, 
Eksitus) için %73.9) göstermektedir (Tablo 2).

Hemşirelik öğrencilerinin %71.2'sinin kalp 
masajı ve suni solunum oranı sorusunu doğru 
yanıtladığı, %41.2'sinin kalp masajında göğüs 
kafesi çöktürme oranını doğru olarak bildiği, 
% 2 2 . 4 ' ü n ü n  t e m e l  y a ş a m  d e s t e ğ i  
uygulamalarında kalp masajı ve suni solunum 
uygulama sıralamasını doğru olarak bildiği 
belirlendi. Bu sonuçlar, hemşirelik öğrencilerinin 
temel yaşam desteği uygulamaları kapsamında 
yer alan kalp masajı ve suni solunum oranı 
konusundaki bilgi düzeyinin diğer temel yaşam 
desteği uygulamalarıyla ilişkili bilgi düzeyine 
göre daha yüksek olmakla birlikte, genel olarak 
bu konudaki bilgi düzeyinin yetersiz olduğunu 
göstermektedir.

aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde gibi 
betimsel istatistikler kullanıldı. Triyaj 
Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyi Formu ve 
Beş Kategorili Triyaj Sistemine İlişkin Bilgi 
Formu toplam puan ortalamalarının kişisel 
özelliklere göre karşılaştırılması amacıyla 
verilerin özelliğine ve dağılımına göre 
parametrik olmayan testlerden yararlanıldı. Fark 
analizleri  için iki  bağımsız değişken 
karşılaştırması için Mann-Whitney U testi, 
bağımsız değişkenin bağımlı değişken 
üzerindeki etkilerinin birbirleriyle ilişkili olup 
olmadığını karşılaştırması için Ki-kare testi, iki 
sürekli değişkenin doğrusal ilişkisinin 
derecesinin kuvvetini, yönünü belirlemek ve 
i s t a t i s t i k s e l  a n l a m d a  i l i ş k i l e r i n i n  
karşılaştırılması için ise Pearson Korelasyon 
analizi kullanıldı. Bu çalışmanın istatistiksel 
anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak tanımlandı.

BULGULAR
Hemşirelik Öğrencilerinin Kişisel Özellikleri
Örneklemin %32.9'u ikinci, %32.7'sinin üçüncü, 
%34.4'ü dördüncü sınıf öğrencisidir. Hemşirelik 
öğrencilerinin %92'si ilk yardım uygulamaları 
veya acil bakım dersi almıştır. 

H e m ş i r e l i k  Ö ğ r e n c i l e r i n i n  Tr i y a j  
Uygulamaları Konusundaki Bilgi Düzeyi 
Hemşirelik öğrencilerinin doğru yanıtladıkları 
soru sayısına göre Triyaj Uygulamalarına İlişkin 
Bilgi Düzeyi Formu ortalama puan değeri 6.08 ± 
2.32 belirlendi. Verilen yanıtlar incelendiğinde; 
öğrenci grubu tarafından doğru bilinen soru 
yüzdesi ise ortalama değeri %55 saptandı. Bu 
sonuçlar Triyaj Uygulamalarına İlişkin Bilgi 
Düzeyi Formu'ndaki sorulara grubun yarıdan 
fazlasının doğru yanıt verdiğini göstermektedir 
(Tablo 1). Triyaj Uygulamalarına İlişkin Bilgi 
Düzeyi Formu puanları sınıflandırıldığında, 
ö r n e k l e m i n  ç o ğ u n u n  ( % 5 3 . 4 )  t r i y a j  
uygulamalarına ilişkin bilgisi orta düzey grupta 
ve yüksek düzey grupta (%30.3) yer aldığı 
görülmektedir. bulundu. Öğrenci grubunun 
sadece küçük bir bölümünün (%16.3) triyaj 
uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyi düşük grupta 
yer aldığı dikkat çekmektedir.

Hemşirelik öğrencilerinin %88'inin triyaj 
tanımına ilişkin soruyu, %55.6'sının triyaj 
uygulamalarının amacına ilişkin soruyu doğru 
yanıtladığı belirlendi. Triyaj uygulayabilen 
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Hemşirelik Öğrencilerinin Beş Kategorili Triyaj 
Sistemine Göre Örnek Acil  Vakaların 
Sınıflandırılmasına İlişkin Bilgi Düzeyi ve Bilgi 

Düzeyi İle İlişkili Değişkenler
Hemşirelik öğrencilerinin Beş Kategorili Triyaj 
Sistemine İlişkin Bilgi Formu'nda yer alan örnek 
acil vakaların sınıflandırılmalarına ilişkin frekans 
ve yüzde dağılımlar Tablo 3'te verilmektedir. Bu 
sonuçlar, Kategori I'e ("Hemen, resüsitasyon 
gerektirir") verilen öğrencilerin doğru verdikleri 
yanıtları sırasıyla; II aciliyet kategorisi ("Çok 
Acil"), III aciliyet kategorisi ("Acil"), IV aciliyet 
kategorisinde ("Bekletilebilir/Az Acil") yer alan 
örnek vakalara verilen yanıtların izlediğini 
göstermektedir.

Hemşirelik öğrencilerinin Beş Kategorili Triyaj 
Sistemine İlişkin Bilgi Formu'ndaki örnek acil 
olguları aciliyet durumuna göre doğru 
sınıflandırma düzeyi incelendiğinde,  doğru yanıt 
ortalama puan değeri 5.16±2.01 bulundu. Beş 
Kategorili Triyaj Sistemine İlişkin Bilgi 
Formu'nda acil vaka örneklerinin aciliyet 
durumuna göre sınıflandırılmasına ilişkin verilen 
doğru yanıtlar incelendiğinde, öğrenci grubu 
tarafından doğru bilinen ortalama soru yüzdesi ise 
%33 olarak saptandı (Tablo 4). 

Bu formdan elde edilen 0-7 puan arası "bilgi 
düzeyi düşük", 8-15 puan arası ise "bilgi düzeyi 
yüksek" olarak nitelendirildi. Verilen doğru 
yanıtların oranı incelendiğinde; öğrencilerin 
%87.3'ünün triyaj sistemine ilişkin bilgi düzeyi 
yüksek grupta yer aldıkları belirlendi.

Cinsiyete göre Beş Kategorili Triyaj Sistemine 
İlişkin Bilgi Formu puan ortalamaları arasındaki 
fark karşılaştırıldığında; Triyaj Sistemine İlişkin 
Bilgi Düzeyini Değerlendirme Formu puan 
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark saptandı (p<0.05). Kız öğrencilerin (5.3 ± 
2.0) triyaj sistemine ilişkin bilgi düzeyi erkek 
öğrencilere (4.4 ± 1.8) göre daha yüksek bulundu 
(Zmwu = - 2.72; p=0.007).

Sınıf değişkeni, okulda ilkyardım dersi/acil bakım 
dersi alma durumu ve medeni durum değişkenine 
göre Beş Kategorili Triyaj Sistemine İlişkin Bilgi 
Formu puan ortalamaları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).

Triyaj uygulamaları kapsamında değerlen-
dirilmesi gereken parametrelere ilişkin hemşirelik 
öğrencilerinin bilgileri sorgulandığında; 
öğrencilerin %83.2'si solunum hızı, %81.5'i bilinç 
durumu, %80'i kan basıncı, %79.3'ü kalp hızı, 
%77.8'i nabız-oksimetre, %76.1'i dolaşım 
durumu, %65.1'i vücut ısısı, %63.9'u ise travma 
varlığı açısından değerlendirilme yapılması 
gerektiğine ilişkin soruya doğru yanıt verdiği 
dikkat çekmektedir. Triyaj uygulamaları 
kapsamında değerlen-dirilmesi gereken 
parametrelere ilişkin hemşirelik öğrencilerinin 
bilgileri sorgulandığında; öğrencilerin %54.4'ü 
nörolojik durum, %30.7'si ağrı tanılaması, %29.8'i 
sistem muayenesi, %19.8'i allerji-kronik hastalık 
öyküsünün sorgulanması ve %19.8'i fizik 
muayene yapılması gerekliliğine ilişkin ifadelere 
doğru yanıt verdiği belirlendi. Özetle; triyaj 
uygulamaları kapsamında değerlendirilmesi 
gereken parametreler ve tanılama kriterlerine 
ilişkin soruya verilen doğru yanıt oranları 
değerlendirildiğinde; grubun çoğunun triyaj 
uygulamaları kapsamında solunum hızı, bilinç 
durumu, kan basıncı, kalp hızı, nabız-oksimetre, 
dolaşım durumu, vücut ısısı ölçümü, travma 
varlığı ve nörolojik durum muayenesinin 
yapılması gerektiği konusundaki bilgi düzeyinin 
iyi olduğu belirlendi.

Sınıf değişkenine ve ilkyardım dersi/acil bakım 
dersi alma durumuna göre Triyaj Uygulamalarına 
İlişkin Bilgi Düzeyi Formu puan ortalamaları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı 
(p<0.05). Buna göre, ikinci sınıf öğrencilerinin 
(7.1 ± 1.7) Triyaj Uygulamalarına İlişkin Bilgi 
Düzeyi Formu puan ortalamaları üçüncü (5.6 ± 
2.2) ve dördüncü (5.5 ± 2.5) sınıf öğrencilerine 
göre daha yüksek bulundu (2kw  = 43.6; p=0.000). 

İlkyardım dersi/acil bakım dersi alan öğrencilerin 
(6.2 ± 2.2) Triyaj Uygulamalarına İlişkin Bilgi 
Düzeyi Formu puan ortalamaları ilkyardım 
dersi/acil bakım dersi almayan öğrencilere (4.6 ± 
2.0) göre daha yüksek bulundu (Zmwu = - 3.97; 
p=0.000).

Cinsiyete ve medeni durum değişkenine göre 
Triyaj Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyi 
Formu puan ortalamaları arasındaki fark 
karşılaştırıldığında; Triyaj Uygulamalarına İlişkin 
Bilgi Düzeyi Formu puan ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı 
(p>0.05).
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Triyaj Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyini 

Değerlendirme Formu  

  

 Ort.±s.s Med (Min-Mak) 

Doğru bilinen soru sayısı  6.08 ± 2.32 6.0 (0-10) 

Doğru bilinen soru yüzdesi  %55 ± %21 %55 (%0-%90) 

   

Bilgi Düzeyi Grupları    

 n % 

67 16,3 

219 53,4 

Bilgi düzeyi düşük (0 -3 puan arası )  

Bilgi düzeyi orta (4 -7 puan arası )  

Bilgi düzeyi yüksek (8 -11 puan arası)  124 30,3 

 

Tablo 1. Hemşirelik öğrencilerinin Triyaj Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyini Değerlendirme 
Formu doğru yanıt oranları ve puan ortalama değerleri (N=410) (İstanbul, 2016)

 YANIT  

Triyaj Kavramı ve Uygulamalarına İlişkin Sorular  Doğru  Yanlış  

 n  % n % 

1. Triyajın Tanımı  361  88.0  49 12.0  

2. Triyajın Amacı  228  55.6  182  44.4  

3. Triyaj Uygulayabilen Çalışanlar  96 23.4  314  76.6  

4. Triyaj Renkleri  118  28.8  292  71.2  

5. Aciliyet Kategorisi I olan olgular için aciliyet durumuna göre 

bekleme süresi  
318  77.6  92 22.4  

6. Aciliyet Kategorisi II olan olgular için aciliyet durumuna göre 
bekleme süresi  

260  63.4  150  36.6  

7. Aciliyet Kategorisi III ola n olgular için aciliyet durumuna 
göre bekleme süresi  

246  60.0  164  40.0  

8. Aciliyet Kategorisi VI olan olgular için aciliyet durumuna 
göre bekleme süresi  

303  73.9  107  26.1  

9. Kalp Masajı ve Suni Solunum Oranı (30 Kalp Masajı/2 
Solunum)  

292  71.2  118  28.8  

10.  Kalp M asajı Yaparken Göğüs Kafesi Çöktürme Oranı (5cm)  169  41.2  241  58.8  

11.  Temel Yaşam Desteği Uygulamalarının Sıralaması 
(Dolaşım -Solunum -Havayolu)  

92 22.4  318  77.6  

 

Tablo 2. Hemşirelik öğrencilerinin triyaj ile ilgili kavramlara ve uygulamalara ilişkin bilgi 
düzeyleri (N=410) (İstanbul, 2016)
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olan hemşirelerin ve eğitim gören hemşirelik 
öğrencilerinin rol ve sorumluluklarının farkında 
olması, mesleki bilgi ve becerilerinin 
geliştirmesi, mesleki etik öğelerinin farkında 
olması açısından acil hizmetler kapsamında 
önem kazanan triyaj uygulamalarını bilmeleri ve 
güncel gelişmeleri takip etmeleri önem 
taşımaktadır (11). Lisans eğitimi sürecinde 
hemşirelik öğrencilerinin İlkyardım ve Acil 
B a k ı m  d e r s l e r i y l e  k u r a m s a l  t e m e l i  
oluşturulmakta ve temel beceriler kazanmaları 
desteklenmektedir. Acil servisler; hasta sayısı ve 
çeşitliliğinin fazla olması, bazı akut tablo ve 
klinik vakaların gözlemlenebilmesine imkan 

TARTIŞMA
Acil servislerde triyaj uygulaması, durumu ciddi 
ve yaşamsal tehlikesi olan hastaların hızlı şeklide 
tanımlanmasına ve en kısa sürede müdahalenin 
başlamasına imkan verir. Acil servis ünitelerinde 
triyaj uygulamaları acil servis işleyişi ve hasta 
memnuniyeti üzerindeki olumlu etkileriyle 
ilişkili olarak ayrı bir önem taşımaktadır (10). 
Acil servis ünitelerinde görev alacak olan sağlık 
çalışanlarının acil bakım uygulamaları 
konusunda yetkili olması, belirli becerilere sahip 
olması ve deneyimli olması gerekmektedir. 
Sağlık bakım sistemi içerisinde önemli yere sahip 

 

ACİLİYET KATEGORİ SINIFI   Sayı  % 

 

Kategori I ( "Hemen, resüsitasyon gerektirir ") 

Soru 10  273  66.6  

Soru 11  252  61.5  

Soru 15  257  62.7  

 

Kategori II ( "Çok Acil ") 

Soru 1  136  33.2  

Soru 9  103  25.1  

Soru 12  170  41.5  

 

Kategori III ( "Acil ") 

Soru 4  122  29.8  

Soru 13  146  35.6  

Soru 7  159  38.8  

 

Kategori IV ( "Bekletilebilir/Az Acil ") 

Soru 2  168  41.0  

Soru 5  62 15.1  

Soru 6  64 15.6  

 

Kategori V ( "Geciktirilebilir/acil deği l") 

Soru 8  117  28.5  

Soru 3  66 16.1  

Soru 14  22 5.4  

Tablo 3. Hemşirelik öğrencilerinin Beş Kategorili Triyaj Sistemine göre örnek acil vakaların 
sınıflandırılmasına ilişkin bulgular (N=410) (İstanbul, 2016)

Tablo 4. Hemşirelik öğrencilerinin Beş Kategorili Triyaj Sistemine İlişkin Bilgi Formu'nda yer 
alan örnek acil vakaların sınıflandırılmasına ilişkin doğru yanıt oranları ve puan ortalama 
değerine ilişkin bulgular (N=410) (İstanbul, 2016)

Beş Kategorili Triyaj Sistemine İlişkin Bilgi Formu     

 Ort  ± ss Med (Min -Mak.)  

Doğru bilinen soru sayısı  5.16  ± 2.01  5 (1 -10)  

Doğru bilinen soru yüzdesi  %34  ± 13 %33 (%7 -67)  
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%22.4'ünün doğru yanıt verdiği saptandı. 
Türkmen ve ark.'ının (2009) temel yaşam desteği 
kursuna katılan hemşirelik/sağlık yüksekokulu 
öğrenciler üzerinde yapılan bir çalışmada 
öğrencilerin temel yaşam desteği konusundaki 
bilgi düzeyleri orta düzeyde (%54.4) 
saptanmıştır (15). Bu çalışmada elde edilen 
sonuçlar; hemşirelik öğrencilerinin temel yaşam 
desteği uygulamaları konusunda bilgilerinin 
güncellenmesine gereksinim olduğunu 
göstermektedir.

Hemşirelik Yönetmeliği'nde (2010) yer alan Acil 
servis hemşiresinin arrest durumunda mavi kod 
çağrısı yapması ve kurumun benimsemiş olduğu 
protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam 
desteği uygulamalarına katılması gerektiği 
belirtilmektedir (16). Bu kapsamda, gerek acil 
servis ünitesi gerek diğer tedavi birimlerinde 
yaşam desteği gerektiren hastalarla karşılaşan 
hemşirelerin görev, yetki ve sorumlukları 
içerisinde yer alan temel yaşam desteği 
uygulamaları konusunda yeterli düzeyde ve 
güncel bilgilere sahip olmaları önem 
taşımaktadır. Bu çalışmada öğrencilerin Triyaj 
Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyini 
Değerlendirme Formu'nda yer alan Temel Yaşam 
Desteği uygulamalarının (A-B-C uygulaması) 
sıralamasına ilişkin bilgi düzeyinin düşük 
(%22.4) olduğu görüldü. Nyman ve Sihvonen 
(2000) tarafından hemşirelerin ve hemşirelik 
öğrencilerinin kardiyopulmoner resüsitasyon 
becerilerinin değerlendirildiği bir çalışmada (74 
hemşire, 188 hemşirelik öğrencileri); temel 
yaşam desteği adımlarını sırasıyla doğru 
uygulama oranlarının %3-%67 arasında değiştiği 
ve hemşirelik öğrencilerinde hemşirelere oranla 
temel yaşam desteği uygulamaları konusundaki 
bilgi düzeyinin daha iyi olduğu belirlenmiştir 
(17). Bu sonuç hemşirelik öğrencilerinin temel 
yaşam desteği uygulamalarının sıralamasına 
ilişkin bilgilerinin güncellenmesine gereksinim 
olduğuna işaret etmektedir.

Acil Hemşireler Birliği (Emergency Nurses 
Association=ENA) standartlarında, triyajın acil 
serviste 6 ay deneyimi olan hemşire tarafından 
uygulanması gerektiği öngörülmektedir (13, 14). 
Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından oluşturulan 
Acil Servis Standartları'nda "Acil servise 
başvuran her hastanın triyajı, mutlaka bu konuda 
eğitim almış bilgili ve tecrübe sahibi hemşire 

ve/veya paramedik tarafından yapılmalıdır" 
ifadesine yer verildiği dikkat çekmektedir (18). 
Ülkemizde 2009 yılında yayımlanan "Yataklı 
Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin 
Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"de 
triyaj uygulamasının tabip veya acil tıp 
teknisyeni, hemşire, sağlık memuru (toplum 
sağlığı) ve benzeri nitelikteki sağlık personeli 
tarafından yapılacağına dikkat çekilmektedir (8).

Bu çalışmada triyaj uygulamalarında görev 
alabilecek sağlık çalışanları sorgulandığında; 
hemşirelik öğrencilerinin triyaj uygulamaları 
konusunda yetkin olan sağlık ekibi üyeleri 
konusundaki bilgi düzeyinin iyi olduğu 
be l i r l end i .  Bu  ça l ı şmada  hemşi re l ik  
ö ğ r e n c i l e r i n i n  v e r d i k l e r i  y a n ı t l a r  
değerlendirildiğinde; triyaj uygulama-larını 
sırasıyla hemşire, hekim, acil tıp teknisyeni ve 
sağlık memurunun yaptığına ve triyaj 
uygulamaları konusunda yetkin olduğunu 
bildiklerini göstermektedir. Bu çalışmadan farklı 
olarak Akyolcu ve ark.'ının (2006) çalışmasında; 
acil serviste görev alan hemşirelerin triyaj 
uygulamasında görev alan sağlık çalışanları 
konusundaki bilgi düzeyi ortanın altında (%42.3) 
bulunmuştur (19). Bu çalışmada hemşirelik 
öğrencileri tarafından triyaj uygulamasında 
görev alan sağlık profesyonellerinin doğru 
olarak bilinmesi olumlu bir bulgu olarak 
yorumlandı.

Acil servislerde etkin bir hizmet sunumu için 
triyaj uygulamalarında muayene, tetkik, tıbbi 
tedavi ve cerrahi girişimler bakımından öncelik 
sırasına göre kırmızı, sarı ve yeşil renkler 
kullanılmaktadır (8). Bu çalışmada triyaj 
renklerine ilişkin maddenin örneklemin 
çoğunluğu tarafından doğru yanıtlandığı 
(%93.9'u kırmızı renk, %86.3'ü sarı renk, 
%83.9'unun yeşil renk), bir başka ifadeyle bu 
konuda yeterli düzeyde bilgi sahibi oldukları 
belirlendi. Bu çalışmadan farklı olarak, Sungur 
ve ark.'nın (2009) çalışmasında acil servis 
hemşirelerinin triyaj renkleri konusundaki bilgi 
düzeyleri çok düşük (%5.9) bulunmuştur (1). Bu 
çalışmada elde edilen bulgular triyaj renklerine 
ilişkin soruya verilen doğru yanıt oranının 
yüksek bulunmasında kuramsal eğitimin yanında 
klinik eğitimleri süresince gözlem ve deneyim 
kazandıkları uygulama alanlarının olumlu etkisi 
olabileceği şeklinde yorumlanabilir.
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vermesine ilişkin öğrenmeyi destekleyen klinik 
uygulama alanları arasında yer alır. Bu araştırma 
sonuçlarına göre, lisans eğitimini sürdüren 
hemşirelik öğrencilerinin büyük bir oranda 
(%92) ilkyardım/acil bakım dersi aldığı dikkat 
çekmektedir.

Triyaj Uygulamaları Konusundaki Bilgi 
Düzeyine İlişkin Bulguların Tartışılması
Acil birimlerde triyaj uygulamalarıyla hastaların 
mümkünse en kısa sürede değerlendirilmesi, 
aciliyet durumuna göre sağlık hizmeti 
sunumunun etkin şekilde gerçekleştirilmesi ve 
acil durumlarda acil olmayan olgularla birlikte iş 
gücü kaybının engellenmesi ve acil servis 
ünitelerinde kalabalık oluşturulmasının 
engellenmesi mümkün olmaktadır. Triyaj 
uygulamalarına ilişkin yapılan çalışmalar 
i n c e l e n d i ğ i n d e ;  y u r t d ı ş ı n d a  t r i y a j  
uygulamalarının etkinliğinin değerlendirilmesi 
ve başarılı triyaj uygulamalarına yönelik 
çalışmaların ağırlık kazandığı ve simülasyon 
eğitimleriyle başarı oranının ölçüldüğü 
görülmektedir. Ülkemizde ise triyaj sistemleriyle 
ilişkili çalışmaların sınırlı sayıda olduğu dikkat 
çekmektedir (12). Yapılan sınırlı sayıdaki 
çalışmaların hastanede çalışan hemşirelerin bilgi 
düzeylerini ölçmeye yönelik veya araştırma 
yapılan hastanede oluşturulması planlanan triyaj 
sistemine yönelik olduğu görülmektedir.

Triyaj uygulamalarının sistemli olarak 
uygulanabilmesi için hemşirelerin triyaj kavramı 
ve triyaj uygulamaları ile ilgili güncel bilgilere ve 
yeterli triyaj uygulama becerilerine sahip 
olmaları gerekmektedir. Bu çalışmada 
hemşirelik öğrencilerinin triyaj uygulamaları 
konusundaki bilgi düzeyi Triyaj Uygulamalarına 
İlişkin Bilgi Düzeyi Formu kullanılarak 
değerlendirilmiş olup, anket doğru yanıt oranı 
ortalama değeri 6.08 ± 2.32 bulundu. Bu sonuçlar 
doğrultusunda, hemşirelik öğrencilerinin triyaj 
uygulamalarına ilişkin bilgisi orta düzeyde 
saptandı. Triyaj Uygulamalarına İlişkin Bilgi 
Düzeyi Formu puanı 0 ile 3 puan arasında ise 
"bilgi düzeyi düşük", 4 ile 7 puan arasında ise 
"bilgi düzeyi orta", 8 ile 11 puan arasında ise 
"bilgi düzeyi yüksek" olarak yorumlandı. Bu 
sonuçlara göre hemşirelik öğrencilerinin 
çoğunlukla bilgi düzeyi orta grupta yer aldığı 
dikkat çekmektedir.

Sungur ve ark.'ının (2009) acil servis 
hemşirelerinin triyaj bilgi düzeyinin belirlenmesi 
amacıyla yaptığı bir çalışmada devlet 
hastanelerinde görev alan hemşirelerin bilgi 
düzeyinin özel ve üniversite hastanelerinde 
çalışan hemşirelere göre daha düşük olduğu 
bulunmuştur (1). Sungur ve ark.'ının (2009) 
yapmış olduğu bu çalışmada araştırma 
örnekleminin çoğunun sağlık meslek lisesi 
mezunu olan hemşirelerin oluşturduğu 
görülmektedir. Sungur ve ark.'nın (2009) çalışma 
sonuçlarıyla bu çalışma sonuçları kıyaslan-
dığında; bu çalışmada öğrencilerin triyaj 
uygulamalarına ilişkin bilgi düzeylerinin daha 
yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Hemşirelik 
öğrencilerinde bilgi düzeyinin yüksek olması; 
eğitim düzeyi ve son yıllarda hemşirelik 
eğitiminde triyaj ve acil bakım uygulamalarına 
ağırlık verilmesiyle ilişkilendirilebilir.

Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin %88'inin 
triyaj kavramına ilişkin soruya doğru yanıt 
verdiği, %55.6'sının triyajın amacına ilişkin 
soruyu doğru olarak yanıtladığı bulundu. Sungur 
ve ark.'ının (2009) çalışmasında acil serviste 
görev alan hemşirelerin %67.6'sının triyaj 
kavramına ilişkin soruya doğru yanıt verdiği, 
%61.8'inin triyajın amacına ilişkin soruyu doğru 
olarak yanıtladığı saptanmıştır (1). Sungur ve 
ark.'ının (2009) araştırma sonuçlarıyla bu 
çalışmanın sonuçları paralellik göstermektedir. 
Bu sonuç lisans eğitimi içeriğinde triyaj 
eğitimine yer verilmesinin öğrencilerin triyaj 
konusundaki bilgi düzeyini olumlu yönde 
etkileyebileceğini düşündürmektedir.

Acil Hemşireler Birliği triyaj hemşiresinin en az 
6 ay acil servis deneyim kazanmış olmasını, 
triyaj konusunda eğitim ve kurs programlarını 
tamamlamış olmasını, temel yaşam desteği ve 
ileri yaşam desteği, travma hemşireliği, 
pediyatrik kurslar ve acil hemşireliği 
sertifikasına sahip olmasını öngörmektedir (4, 
13, 14). Bu çalışmada ise hemşirelik 
öğrencilerinin temel yaşam desteği konusundaki 
bilgi düzeyinin kısmen yeterli olduğu bulundu. 
Temel yaşam desteğini içeren sorularda kalp 
masajı ve suni solunum oranına ilişkin soruya 
hemşirelik öğrencilerinin %71.2'sinin, kalp 
masajı yaparken göğüs kafesi çöktürme oranına 
ilişkin soruya %41.2'sinin, temel yaşam desteği 
uygulamalarının sıralama-sına ilişkin soruya 
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Hasta acil servise başvurduğunda durumunun 
aciliyetini saptamak, yaşamsal tehlike varlığını 
veya yaşamını tehdit edebilecek durumları 
tanımlamak için "hızlı değerlendirme" yapılması 
gerektiğine vurgu yapılmaktadır (20). Acil 
hastasını değerlendirirken yada triyaj 
uygulamasını oluştururken hasta ve yaralıda 
yaşam riski taşıma durumu, komplikasyon 
gelişme olasılığı, tedavinin varlığı, servis 
protokolleri ve prosedür gibi etkenlerin dikkate 
alınması önem taşımaktadır (19). Hastanın 
değerlendirilmesi triyaj protokolüne sadık 
kalınarak yapılmalıdır ve girişimlerin kayıt altına 
alınması gereklidir (21).

Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin Triyaj 
Uygulamalarına İlişki Bilgi Düzeyini 
Değerlendirme Formu'nda verdikleri yanıtlar 
i n c e l e n d i ğ i n d e ,  ö r n e k l e m i n  t r i y a j  
uygulamasında değerlendirilmesi gereken 
parametrelere ilişkin bilgi düzeyinin yüksek 
olduğu bulundu. Akyolcu ve ark.'ının (2006) bir 
çalışmasında acil serviste görev alan 
hemşirelerin triyaj uygulamasında ilk 
değerlendirme yapılırken dikkate alınması 
gereken faktörleri %60.6 oranında doğru 
yanıtladığı belirlenmiştir (19). Bu çalışmada elde 
edilen bulgular hemşirelik öğrencilerinin acil 
s e r v i s e  b a ş v u r u  y a p a n  h a s t a l a r d a  
değerlendirmesi gereken parametreleri 
bildiklerini göstermesi adına önemlidir.

Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin sınıf 
değişkenine göre Triyaj Uygulamalarına İlişkin 
Bilgi Düzeyini Değerlendirme Formu'na 
verdikleri doğru yanıtlar doğrultusunda ikinci 
sınıf öğrencilerinin bilgi düzeyi üçüncü ve 
dördüncü sınıf öğrencilerine oranla daha yüksek 
bulundu. İkinci sınıf öğrencilerinin bilgi formuna 
verdikleri doğru yanıt oranı %41.2, puan 
ortalama değeri ise 7.1 ± 1.7 bulunmuş olup 
ayrıca sınıf artışıyla paralel olarak bilgi 
düzeyinin düştüğü saptandı. Triyaj uygulamaları 
konusundaki bilgi düzeyinin ikinci sınıf 
öğrencilerinde daha iyi olmasının acil ve 
ilkyardım gibi derslerinin ikinci sınıfta alınması, 
bir başka ifadeyle ilkyardım/acil bakım ve 
cerrahi hastalıkları hemşireliği ile ilgili 
bilgilerinin daha güncel olmasıyla ilişkilen-
dirilebilir. Bu sonuç ikinci sınıf yanında üçüncü 
ve dördüncü sınıf süresince öğrencilerin triyaj 
konusundaki bilgilerinin kuramsal ve klinik 

eğitimlerle düzenli olarak tazelenmesi gerektiği 
şeklinde yorumlanabilir.

Bu çalışmada okulda ilkyardım/acil bakım ile 
ilgili ders alan hemşirelik öğrencilerinin doğru 
yanıt oranları daha yüksek bulundu (%95.2; 6.2 ± 
2.2). Acil serviste çalışan hemşireler üzerinde 
yapılan bir çalışmada (Akyolcu ve ark., 2006) 
hemşirelerin %87.3'ünün triyaj eğitimi 
almadıkları belirlenmiştir (19). Bu konuda 
hemşirelik öğrencileri üzerinde yapılan 
çalışmalar olmadığı için bu çalışmada elde edilen 
s o n u ç  b a ş k a  ç a l ı ş m a  b u l g u l a r ı y l a  
karşılaştırılamadı. Bu bulgu acil bakım dersi 
kapsamında hemşirelik müfredat programında 
triyaj konusuna yer verilmesinin hemşirelik 
öğrencilerinin bu konudaki bilgi düzeyini önemli 
düzeyde etkilediğini düşündürmektedir.

Beş Kategorili Triyaj Sistemi'ne Göre Örnek 
Acil Vakaların Sınıflandırması Konusundaki 
Bilgi Düzeylerinin Tartışılması
Önceliklerin belirlenmesi ve tanılama 
işlemlerinin yapılması için kullanılan sınıflan-
dırma sistemleri sürdürülen acil bakım 
hizmetleri ve sistemin düzen içerisinde işlemesi 
uygun zamanda müdahale için gerekli olan 
yaklaşımlardır. 2003 yılında Acil Hemşireler 
Birliği ve Amerikan Acil Hekimler Birliği 
tarafından kullanımı ve uygulaması kolay, 
anlaşılır, geçerliliği ve güvenilirliği daha fazla 
olan beşli triyaj sisteminin kullanılması 
önerilmiştir. Beş kategorili triyaj sistemi 
kullanılan triyaj skalaları içerisinde en yaygın 
kullanıma sahip olan sınıflandırma sistemidir 
(20).

Hemşirelerin acile başvuran hastayı doğru 
değerlendirebilmesi ve başarılı bir triyaj 
uygulama sürecinin devam etmesi açısından 
güncel bilgilere ve yeterli becerilere sahip olması 
adına önemlidir. Bu çalışmada öğrenci 
hemşirelerin triyaj sistemi konusundaki bilgi 
düzeyi "Beş Kategorili Triyaj Sistemine İlişkin 
Bilgi Formu" kullanılarak değerlendirildiğinde, 
doğru yanıt puanı 5.16±2.01 bulundu. Bu sonuca 
göre hemşirelik öğrencilerinin triyaj sistemi 
konusundaki bilgi düzeyinin orta düzeyde 
olduğu belirlendi. Bu çalışmada hemşirelik 
öğrencilerinin beş aciliyet kategorisi içerisinden 
özellikle Kategori I ("Hemen, resüsitasyon 
gerektirir") ve Kategori II ("Çok Acil")'ye dahil 
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olan soruların diğer verilen kategorilere göre 
doğru kategorize edilme yüzde oranlarının daha 
yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Bu sonuçlar 
doğrultusunda öğrencilerin kısa zamanda 
müdahale gerektiren hastaları (Kategori I) doğru 
sınıflayabildikleri, ancak diğer olguların aciliyet 
durumuna göre sınıflandırılmasına ilişkin 
bilgilerinin eksik olduğu dikkat çekmektedir. Bu 
bulgular doğrultusunda, öğrencilere kuramsal ve 
klinik eğitimleri süresince acil olgu örnekleri 
verilerek aciliyet durumlarına yönelik 
simülasyon veya video ile eğitim yöntemleri ve 
acil vaka örneklerini kapsayan triyaj oyunlarıyla 
öğrencilerin acil durumların sınıflandırılmasına 
ilişkin bilgilerinin geliştirilmesi önerilebilir. 
Benzer şekilde, Çınar ve ark.'nın (2010) bir 
üniversite hastanesinin acil servisinde yaptığı bir 
çalışmada acil serviste çalışan hemşirelerin triyaj 
sistemi konusundaki bilgi düzeyleri iki aşamalı 
olarak değerlendirilmiştir (22). Aynı çalışmada, 
ilk aşamada hemşirelerden 10 acil olgu örneği 
verilerek sınıflandırmaları istenmiştir, ikinci 
aşama öncesi olgu simülasyon ve video 
görüntüleri ile eğitim desteklenerek 30 acil olgu 
örneği verilerek beş kategorili triyaj sistemine 
göre sınıflama yapmaları istenmiştir. İlk aşamada 
bilgi düzeyi oranı %30 ve doğru yanıt puan 
ortalamaları 9.52 ± 2.53, ikinci aşamada ise 
doğru yanıt oranı %80 ve puan ortalaması 24.88 
± 3.01 saptanmıştır (22).

Triyaj kararı verme becerileri ile ilgili yapılan 
başka çalışmalar incelendiğinde bu konusundaki 
araşt ırmaların oldukça sınır l ı  olduğu 
görülmektedir. Bu çalışmada kişisel özelliklere 
göre, medeni duruma göre fark bulunmamakla 
birlikte, cinsiyete göre fark olduğu belirlendi. Bu 
çalışmada genel olarak puan ortalamaları çok 
yüksek olmamakla birlikte, kız öğrencilerde 
erkek öğrencilere göre istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptandı. 
Elde edilen bu bulgular doğrultusunda, erkek 
öğrenci grubunun büyüklüğü dikkate alındığında 
cinsiyet yönünden bir genelleme yapılamaz.

Acil serviste görev alan hemşirelerin hastaları 
değerlendirerek triyaj kararı verme sürecini 
etkileyen birçok etken olmakla birlikte, 
Göransson ve ark.'ı tarafından (2006) acil 
serviste triyaj uygulayan hemşirelerin doğru 
triyaj kararı verme durumları ile kişisel 
özellikleri arasında ilişki olup olmadığının 

incelendiği bir çalışmada hemşirelere 18 örnek 
acil vaka verilerek ve beş kategorili triyaj 
sistemine göre doğru sınıflama yapmaları 
istenmiştir (23). Hemşirelerin acil olguları doğru 
olarak sınıflama oranları %58 olup sınıflama 
kararı ile kişisel özellikler arasında bir ilişki 
olmadığı belirlenmiştir (23). Göransson ve 
ark.'ının sonucuyla (2006) bu çalışmada elde 
edilen sonuç cinsiyet değişkeni yönünden 
farklılık göstermektedir.

Triyaj uygulamasında görev alan hemşireler bu 
konuda eğitim almış almalı, ilk muayenede 
gerekli verileri toplayarak fiziksel değerlendirme 
yapabilmeli, sakin bir şekilde sonuçları 
değerlendirip hızlı karar verebilme niteliğine 
sahip olmalı, kritik düşünme ve sorun çözme 
becerisine sahip olmalıdır (13, 14, 24). Lisans 
eğitimi sonrası acil birimlerde görev alacak olan 
hemşire adaylarını gelecekteki çalışma 
hayatında rolüne hazırlayacak ve uygulama alanı 
vererek öğrenme imkanları sunulması 
gerekmektedir (25). Bu bağlamda öğrencilerin 
eğitim sürecinde aldıkları acil bakım dersi 
yanında, mesleki deneyimler kazanması 
açısından klinik uygulama alanlarından etkin 
şekilde yararlanmaları açısından önemlidir.

Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinde 
ilkyardım/acil bakım ile ilgili ders alma 
durumunun triyaj konusundaki bilgi düzeylerine 
olumlu yönde etki etmesi beklenirken bu 
çalışmada bu yönden istatistiksel olarak anlamlı 
fark saptanmadı. Chung'un (2005) çalışmasında 
hemşirelerin deneyim süresi arttıkça triyaj 
kararını verirken kendilerine daha çok 
güvendikleri ve triyaj kararını daha rahat 
verebildiklerini, hastaların spesifik bir şikayeti 
olmadığında deneyimleri sayesinde hastaları 
kategorize ettiklerini ve triyaj kararını 
vermelerinin kendilerine daha mesleki doyum 
hissettirdiğini belirtmiştir (26).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonuçları müfredat programında 
hemşirelik eğitimi süresince Acil Bakım ve 
İlkyardım dersi kapsamında triyaj kavram ve 
uygulamaları acil servise başvuran hastaların 
tanılanması, triyaj uygulamaları konusunda 
yetkin sağlık çalışanları, ülkemizdeki triyaj 
sistemi ve temel yaşam desteği uygulamaları 
konusundaki bilgilerin güncellenmesine 
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gereksinim olduğunu göstermektedir. Klinik 
uygulama alanlarında öğrencilerin ilkyardım 
uygulamalarını izleyebilecekleri ünitelerde 
uygulamalı eğitimlerini sürdürme olanaklarının 
sağlanması oldukça yararlı olacağı göz önünde 
bulundurulmasıdır.

Hemşirelik öğrencilerine triyaj uygulamaları 
konusundaki kuramsal eğitimlerinin yanı sıra 
bilgilerin güncel tutulması için triyaj 
uygulamaları konusunda video görüntülerinin 
kullanıldığı simülasyon çalışmaları ve maket 
s imülasyon  ça l ı şmala r ın ın  yap ı lmas ı  
önerilmektedir. Lisans eğitimi süresince Acil 
Bakım dersi kapsamında triyaj kavramı ve 
uygulamalarını ilgi çekici hale getirilebilir ve 
öğrenmeyi pekiştirmek adına "triyaj kart oyunu" 
gibi yöntemlerden yararlanılabilir.
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Pregnant Women’s Attitudes Towards Glucose Tolerance Test in the 
Context of Gestational Diabetes Risk Factors

Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin 
Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları

ARAŞTIRMA / Research Articles

Refika GENÇ KOYUCU,1 

ABSTRACTÖZ
Objectives: Assessment of women’s attitudes towards the glucose to-
lerance test in the context of gestational diabetes risk factors.
Study Design: This study was conducted in 2017. The questionnai-
res about gestational diabetes risk factors, glucose tolerance test, at-
titudes towards the test, and information sources were administered 
to 513 women who were on any week of their pregnancy.
Results: Of the pregnant women 64.3% think that the glucose tole-
ranse test is harmful for fetus. At least one risk factor for gestational 
diabetes was positive in 58.7% of these women. Positive attitudes 
towards the test were higher in women with previous gestational di-
abetes mellitus and glucose intolerance before pregnancy. In body 
mass index and age groups, attitude towards the test was similar. 
Mass communication tools were the main source of these negative 
thoughts against the test.
Conclusion: There is a common negative attitude towards the gluco-
se tolerance test in pregnant women. This attitude poses a potential 
hazard that may lead to an increase in the number of undiagnosed 
cases and the frequency of complications.

Amaç: Gestasyonel diyabet risk faktörleri bağlamında, kadınların 
glukoz tolerans testine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi.
Çalışma Planı: Çalışma 2017 yılında gerçekleştirilmiştir. Gebeliği-
nin herhangi bir haftasında olan 513 kadına gestasyonel diyabet risk 
faktörleri, glukoz tolerans testi, teste karşı düşünce ve bilgi kaynak-
ları hakkında anket uygulandı.
Bulgular:  Gebelerin %64.3’ü glukoz tolerans testini zararlı gör-
mektedir. Bu kadınların %58.7’sinde gestasyonel diyabet için en az 
bir risk faktörü pozitiftir. Daha önce gestasyonel diyabet öyküsü 
olan ve gebelik öncesinde glukoz intoleransı olan kadınlarda teste 
karşı pozitif tutum sıklığı daha yüksektir. Beden kütle indeksi ve yaş 
gruplarında teste karşı tutum benzerdir. Kitle iletişim araçları teste 
karşı olumsuz düşüncelerin ana kaynağıdır.
Sonuç: Gebe kadınlarda glukoz tolerans testine karşı yaygın bir ne-
gatif tutum durumu mevcuttur. Bu tutum tanı almamış vaka sayısında 
ve komplikasyon sıklığında artışa neden olabilecek potansiyel bir 
tehlike oluşturmaktadır. 
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GİRİŞ

Gebelikte saptanan herhangi bir derecedeki  glu-
koz intoleransı Gestasyonel Diyabet (GDM) ola-
rak adlandırılır (1). Gestasyonel diyabet tanısı 
olan kadınlarda hipertansiyon, preeklampsi, üri-
ner enfeksiyon, hidramniyos, operatif doğum gibi 
maternal komplikasyonlar; makrozomi, konjeni-
tal anomaliler, metabolik anormallikler, respira-

tuar distres gibi perinatal komplikasyonlar görü-
lebilmektedir. Ek olarak kadında ileriki dönem-
lerde tip 2 diyabetes mellitus (DM), çocuklarında 
ise adolesan obezite riskinde artış görülmektedir 
(2,3). Diyabet tanı kriterini taşımayan hiperglise-
minin de yüksek doğum tartısı ve makrozomi ile 
ilişkili olduğunu, fetal pankreas üzerindeki etki-
leri ile gelecekte DM gelişim riski teşkil ettiğini 
göstermiştir (4).

Popülasyonlar arasında farklılık göstermekle bir-
likte gebeliklerde tanı konmamış diyabet ve GDM 
sıklığı %10-25 olarak tahmin edilmektedir (5). 
Henüz risk tabanlı tarama mı yoksa ulusal tara-
ma mı yapılması gerektiği konusunda fikir birliği 
yoktur. GDM taraması gebeliğin ikinci yarısında 
yükselen insülin direnci ve bu adaptasyona yeterli 
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cevap oluşturamayan kadınlarda glukoz seviyele-
rindeki artıştan dolayı genellikle 24-28.haftalarda 
yapılmaktadır (6).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), “Diabetes in Preg-
nancy Study Group India (DIPSI)”, “Internatio-
nal Association of Diabetes and Pregnancy Study 
Group (IADPSG)”, Amerikan Diyabet Derneği 
(ADA), “National Institute Clinical Excellence 
(NICE)”, TC.Sağlık Bakanlığı, Türk Jinekoloji 
ve Obstetri Derneği (TJOD) gibi birçok ulusal 
ve uluslararası sağlık kurum ve kuruluşları ge-
belikte GDM taramasında oral glukoz tolerans 
testini (OGTT) önermektedir (7-13). Buna karşın 
ana-çocuk sağlığı açısından son derece önem ar-
zeden bu konu ve tanısı kapsamında son yıllarda 
yazılı ve görsel medyada çıkan haber ve yayınlar 
ülkemiz kadınları arasında büyük önem arzeden 
bu durumun güncel tanı testlerine karşı çekince 
ve korkuya yol açmakta ve ek olarak sağlık çalı-
şanlarına karşı güveni sarsmaktadır. Bu bağlamda 
gebelik sürecinde olan kadınların tanı ve tarama-
ya karşı olan düşüncelerini değerlendirmek, gün-
cel tutum ve davranışları tespit edebilmek, GDM 
risk faktörleri çerçevesinde (yüksek beden kütle 
indeksi, makrozomi öyküsü, GDM öyküsü, birin-
ci derece akrabalarda DM öyküsü) bu düşünceleri 
değerlendirmek amacı ile bu çalışma gerçekleşti-
rilmiştir. 

GEREÇ ve YÖNTEM: 
Çalışma Eylül-Aralık 2017 tarihleri arasında İs-
tanbul’da bir eğitim araştırma hastanesinin Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde gerçekleşti-
rilmiştir. Çalışma için etik kurul onayı çalışmanın 
gerçekleştirildiği hastane etik kurulundan alın-
mıştır (23.08.2017, No:73).  

Araştırma , tanımlayıcı tipde olup,  Kadın Hasta-
lıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran, gebelik 
durumu olan ve yeterli düzeyde Türkçe konuşma 
ve anlama yeteneğine sahip kadınlar çalışmaya 
dahil edilmiştir. Çalışmanın gerçekleştirildiği ta-
rihler arasında antenatal takip için başvuran 1358 
gebe kadına çalışma hakkında bilgi verilmiş ve 
çalışmaya katılıma davet edilmiştir. Onam veren 
758 kadın çalışmaya alınmıştır. 245 kadın veri 
toplama formlarını tam doldurulamaması nedeni 

ile çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışma 513 gebe ile 
tamamlanmıştır. Gebe kadınlara sosyodemogra-
fik özelliklerine ilişkin sorular, gestasyonel diya-
bet bilgi durumu, OGTT bilgi durumu, OGTT’ye 
karşı düşünceleri, sağlık arama davranışı olarak 
kullandıkları kaynakları değerlendirmeyi hedef-
leyen ve araştırmacı tarafından oluşturulan soru-
lar içeren anket doldurulmuştur. Çalışmanın ana 
çıktıları OGTT ile ilgili düşünce, bu düşüncelerin 
kaynağı ve GDM’a ilişkin bazı risk faktörleridir 
(daha önce GDM öyküsü, daha önce glukoz into-
lerans veya DM öyküsü, birinci derece akrabalar-
da DM öyküsü, BKİ). 

Gebelik hafta sınırı olmadan tüm gebelerin çalış-
maya dahil edilmesi nedeni ile GDM sıklığı de-
ğerlendirilmemiştir.

Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, yüzde-
lik, pearson ki-kare, Fischer exact test kullanıl-
mıştır. 

BULGULAR
Çalışmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 
26.61±6.12, gestasyon haftası ortalamaları 27’dir 
(18-42 hafta). Gebe kadınların %23.2’si nullipar, 
%28.3’ü primipar, %48.5’i multipardır. Gebeli-
ğinde aktif çalışan gebe yüzdesi %29.6’dır. BKİ 
ortalaması 27,65±2,97 kg/m2 olup kadınların 
%19.5’u normal (18.5-24.9 kg/m2 ), %50.9’u aşırı 
kilolu (25-29.9 kg/m2), %29’u sınıf-1 obez (30-
34.5 kg/m2 ), %0.6’sı sınıf-2 obez (35-44.9 kg/m2 
) grubunda yer almaktadır. BKİ >30 kg/m2 olan 
gebe yüzdesi %29.6’dır. Gebelerin sosyodemog-
rafik bulguları Tablo-1’de sunulmuştur. 

Kadınların %36.5’unda birinci derece yakınların-
da DM öyküsü, %19.1’inde gebelik öncesi dö-
nemde glukoz intolerans öyküsü, %9.6’sında (pri-
mipar ve mulitpar kadınların) önceki gebelikte 
GDM öyküsü mevcuttur. Ancak %41.3 kadından 
önceki gebeliklerinde GDM/glukoz intoleransına 
ilişkin sağlıklı bilgi ve/veya belge elde edileme-
miştir (Tablo-2). 



67

Sağlık ve Toplum    Yıl:28 , Sayı: 2   Mayıs-Ağustos 2018

Tablo-1: Sosyodemografik bulgular 
(İstanbul – 2017)
Sosyodemografik özellik % Sayı
Yaş

18-24
25-34
≥35

39.8
46.4
13.8

204
238
71

BKİ

Normal (18.5-24.9 kg/m2)
Aşırı kilolu (25-29.9 kg/m2)
Obez (≥30 kg/m2)

19.5
50.9
29.6

100
261
152

Gebelik Sayısı

Nullipar
Primipar
Multipar

23,2 
28,3 
48,5 

119
145
249

Doğum yeri

Marmara
Ege
Akdeniz
Karadeniz
İç Anadolu
Doğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu

28,5
9,6
7,2 
12,7 
4,3 
11,5 
26,3 

146
49
37
65
22
59
135

Eğitim

İlköğretim
Ortaöğretim
Yükseköğretim

41,1 
40,7 
18,1

211
209
93

Çalışma durumu

Ev hanımı
Çalışan

70,4 
29,6 

361
152

Ekonomik durum

Kötü
Orta
İyi

33,5
53,8 
12,7 

172
276
65

Çalışmada yer alan kadınlarda makrozomik
(≥ 4500 gr.) doğum öyküsü sıklığı %5.1’dir.

Çalışmaya katılan gebelerin %64.3’ü  OGTT tara-
masının yapılmaması gerektiğini düşünmektedir. 
Bunun en büyük sebebi olarak gebelik sürecine, 
fetüse veya doğum sonrası yenidoğan üzerine za-
rarlı etkilerinin olabileceğine ilişkin korkulardır 
(%60.9). %21.8 kadın taramada kullanılan sıvının 

içilmesinin güçlüğü, test sırasında fenalık hissi, 
bulantı gibi istenmeyen durumların görüldüğünü 
belirtmiştir. Tarama ile ilgili olumsuz düşünce-
lerin kaynaklarının belirlenmesi amacı ile çoklu 
cevap seçeneği olan soruya verilen yanıtlara göre 
televizyon, çevre, sosyal medya, internet kaynak-
ları (diğer), gazete, yazılı basın (diğer) ve sağlık 
çalışanları yüksek sıklıktan düşüğe doğru tespit 
edilen kaynaklar olarak görülmüştür (Tablo-2). 
Gebelerin gestasyonel diyabet ile ilgili araştır-
ma, bilgi arama davranışında bulunma sıklığı 
%16,8’dir. 

Tablo-2: OGGT hakkında düşünce ve GDM 
riskine ilişkin bulgular (İstanbul – 2017)

Kategori Yüzde 
(%)

Sayı 
(n)

OGTT yapılmalı mı?

Evet
Hayır 

35,7 
64,3

183
330

Neden Yapılmamalı?

Korku
İçmesi zor
Fikrim yok

60,9 
21,8 
11,1 

201
72
57

OGTT hakkında negatif yorumları 
nereden edindiniz? (Çoklu Yanıt)

Televizyon
Gazete
Sosyal medya
Diğer internet siteleri
Çevre
Sağlık çalışanları

75,2 
19,8 
65,7 
26,5 
67 
2,5  

385
102
337
136
344
13

BKİ

Normal (18.5-24.9 kg/m2)
Aşırı kilolu (25-29.9 kg/m2)
Obez (≥30 kg/m2)

19.5
50.9
29.6

100
261
152

GDM hakkında araştırma ve bilginiz 
var mı?

Var
Yok

16,8 
83,2 

86
427

Ailede Diyabet Öyküsü 36,5 187
Gebelik Öncesi Diyabet/Glukoz 
İntolerans Öyküsü

19,1 98

Önceki gebelikte GDM öyküsü 
(n=394)

Var
Bilinmiyor
Yok 

9,6 
41,3 
48,9 

38
163
193
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18-24 yaş grubunda %59.8, 25-
34 yaş grubunda %68.9, ≥35 yaş 
grubunda ise %62’dir (p=0.125, 
Tablo-3) . Gebelik öncesi glu-
koz intoleransı olan kadınlarda 
gebelikte glukoz tarama testine 
ilişkin olumsuz düşünce sıklığı 
normoglisemik kadınlardan ileri 
derece anlamlı düşüktür. Glukoz 
intoleransı olan kadınlarda bu 
sıklık %37.8, normoglisemik ka-
dınlarda ise %70.6’dır (p<0.001) 
(Tablo-3). Benzer şekilde önce-
ki gebeliklerinde GDM öyküsü 
olan primipar ve multipar ge-
belerde glukoz taramasına ilişin 
olumsuz düşünce, GDM öyküsü 
olmayanlardan anlamlı düşük-
tür (sırası ile %36.8 ve %65.7 
p=0.001) (Tablo-3). Birinci de-
rece akrabalarında DM öyküsü 
olan ve olmayan kadınlar arasın-
da OGTT ilişkin negatif düşünce 
sıklığında anlamlı farklılık yok-
tur. Bu sıklıklar sırası ile %62 ve 
%65.6’dır (p=0.444) (Tablo-3). 
Normal BKİ olan gebelerde 
OGTT yapılmalı düşüncesi daha 
baskın olarak izlenmekle birlik-
te gruplar arasında bu düşünce 
açısından anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır (p=0.06). (Tab-
lo-3). Eğitim ve gebelikte ça-
lışma durumu grupları arasında 
“OGTT yapılmamalı” kararı 
benzer sıklıklarda görülmüştür 
(sırasıyle p=0.756 ve p=0.394). 
Makrozomik doğum öyküsü 

olan kadınlar ile olmayanlar arasında OGTT ya-
pılmasına ilişkin olumsuz düşünce sıklığı açısın-
dan anlamlı farklılık yoktur (olumsuz düşünce 
sıklığı sırası ile %65.4 ve %64, p=0.9) (Tablo-3).  

Ekonomik durumlarının iyi olduğunu belirten 
gebelerde OGTT yapılmasının gerekli olduğu dü-
şüncesi ekonomik durumlarını kötü ve orta ola-
rak belirten gebelerden anlamlı yüksek sıklıktadır 
(p=0.047).  “OGTT yapılmamalı” düşüncesi kötü 

Özellik OGTT
yapılmalı

OGTT
yapılmamalı

p

GDM risk faktörleri
Yaş

18-24
25-34
≥35

40.2
31.1
38.0

59.8
68.9
62.0

0.125

Gebelik öncesi dönemde DM öyküsü
(+)
(-)

62,2
29,4

37,8
70,6

<0,001*

GDM öyküsü
(+)
(-)

63,2
34,3

36,8
65,7

0,001*

Birinci derece akrabalarda DM öyküsü
(+)
(-)

38.0
34,4

62.0
65,6

0,444

Beden Kütle İndeksi
Normal (18.5-24.9 kg/m2)
Aşırı kilolu (25-29.9 kg/m2)
Obez (≥30 kg/m2)

49.0
33,7
30,3

51.0
66,3
69,7

0,06

Makrozomik doğum öyküsü
(+)
(-)

34.6
35.7

65.4
64.3

0.908

Sosyo-demografik özellik
Ekonomik durum

Kötü
Orta
İyi

33.7
33.7
49.2

66.3
66.3
50.8

0.047*

Çalışma durumu
Ev hanımı
Çalışan

36.8
32.9

63.2
67.1

0.394

Nullipar gebelerde OGTT hakkında olumsuz dü-
şünce primipar ve multiparlardan anlamlı ölçüde 
düşüktür. Nullipar gebelerin %55.5’i  primiparla-
rın %64,8’i,  multiparın ise %68.3’ü OGTT yapıl-
masının sakıncalı olduğu görüşündedir (p=0.049, 
Tablo-3).

Oral glukoz tolerans testine ilişkin negatif düşün-
ce sıklıkları yaş grupları arasında benzerdir. Tes-
tin yapılmaması gerektiğini düşünen gebe sıklığı 

Tablo-3: Bazı Sosyodemografik ve GDM risk faktörleri ile OGTT 
düşüncesine ilişkin karşılaştırma (İstanbul – 2017)
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ve orta ekonomik seviyede olduğunu belirten ge-
belerde %66, iyi ekonomik seviyede olduğunu 
belirten gebelerde ise %50.8’dir (Tablo-3). 

TARTIŞMA
Kadınlar arasında diyabetin son 20 yılda en çok 
Orta Doğu ve Kuzey Afrikada (%96), daha son-
ra Afrikada (%90.4) ve Güney Doğu Asyada 
(%74.5) artış gösterdiği bilinmekte, 2015 yılında 
199.5 milyon kadında diyabet olduğu bunun 2030 
yılında 313.3 milyona çıkacağı tahmin edilmek-
tedir (14). Türkiye’de bazı çalışmalarda GDM 
prevalansı ise Erem ve arkadaşları tarafından 
%4,8 ve Özyurt ve arkadaşları tarafından da %9,1 
olarak verilmiştir (15,16).  En büyük örneklemli 
çalışmada (n=2617)  bu sıklık %4,2 olarak tespit 
edilmiştir (17). Çalışmamızda gebelik hafta sınırı 
olmadan tüm gebelerin çalışmaya dahil edilmesi 
nedeni ile GDM sıklığı değerlendirilmemiştir. Di-
ğer yandan ülkemizde GDM sıklığı ile ilgili bu 
çalışmalar 2011 ve 2015 yılları arasındaki verilere 
dayanmaktadır.

Obezite ve diyabet sıklığının doğurganlık çağın-
daki kadınlarda artış göstermesi gebelikte hiperg-
lisemi prevalansını da arttırmaktadır. Internatio-
nal Diabet Federation (IDF) 2015 yılında gebe-
likte hiperglisemi sıklığını %16.2 olarak belirtmiş 
ve yedi doğumdan birinin GDM’den etkilendiği 
tespit edilmiştir (14). Hindistan’da dört milyon 
GDM tahmin edilmektedir (14). Gebelikte hi-
perglisemi preeklampsi riski, makrozomi, yenido-
ğanda hipoglisemi gibi hem anne hem de bebeği 
etkileyen komplikasyonlarla sonlanabilir (14).

The National Institute for Health and Care Ex-
cellence, 2017 yılında revize ettikleri GDM yö-
netim rehberlerinde BKİ >30 kg/m2, daha önce 
4500 gram üzeri doğum öyküsü, daha önce GDM 
öyküsü olması, birinci derece akrabalarda DM 
öyküsü olması, yüksek prevalans hızı olan böl-
gelerde yaşamı  GDM için risk faktörleri olarak 
göstermiştir (18). Bunlara ek olarak ileri anne 
yaşı da risk faktörü olarak bilinmektedir (19). 
Çalışmamızda BKİ >30 kg/m2 olan gebe yüzde-
si %29.6’dır. Otuz beş yaş üzeri gebelik sıklığı 
%13.8’dir. Birinci derece akrabalarda DM öykü-
sü sıklığı %36.5, GDM öyküsü %9.6, gebelik ön-

cesi dönemde glukoz tolerans bozukluğu öyküsü 
%19.1, makrozomik doğum öyküsü %5.1 olarak 
tespit edilmiştir. Risk faktörlerine ilişkin farklı 
çalışmalarda farklı sıklıklar görülse de ülkemizde 
gerçekleştirilen bir başka çalışmada BKİ>30 kg/
m2 olan gebe sıklığı %7.7, >35 yaş gebelik sıklı-
ğı %7.4, birinci derece akrabalarda DM öyküsü 
sıklığı %23.1, GDM öyküsü %7.5 olarak verilmiş 
(20), otuz beş yaş üzeri gebelik, gebelikte obezi-
te, birinci derece akrabalarda DM sıklıklarının bu 
çalışmadaki bulgulardan çok daha düşük olduğu 
görülmektedir. Bu fark, çalışmaların örneklemleri 
arasındaki farklılıklardan kaynaklanabileceği gibi 
sözü edilen risk faktörlerinde yıllar içerisindeki 
artışı da yansıtabilir (20). 

GDM taraması ilk olarak 1960 yılında Sullivan 
ve arkadaşları tarafından 3 saatlik 100 gram oral 
glukoz tolerans testi (OGTT) tarama önerisi ile 
başlamıştır (6). Daha sonra 1999 yılında Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) 75 gr OGTT önermiştir (7). 
“Diabetes in Pregnancy Study Group India (DIP-
SI)” yüksek riskli bölgelerde tüm gebelere 75 gr 
OGTT önermiştir (8). “International Association 
of Diabetes and Pregnancy Study Group (IA-
DPSG)” 2008 yılında gebeliğin 24-28.haftalarda 
açlık durumunda 75 gr OGTT önermiştir (14). 
IADPSG kriterleri DSÖ (2013) ve ADA tarafın-
dan desteklenmiştir (9). ADA 2015 yılında “Tek 
Adım (75 gr)” veya “İki Adım (50 gr)” OGTT 
önermiştir (10). “National Institute Clinical Ex-
cellence (NICE)” 2015 yılında risk altındakilere 
75 gr OGTT önermiştir (11). TC Sağlık Bakan-
lığı “Riskli Gebelikler Yönetim Rehberi (2014) 
de tüm gebelerin 24-28.haftalarda glukoz tarama 
testi ile taranmasını öngörmektedir (12).

Belirtildiği üzere birçok yurtdışı ve yurtiçi kay-
nak gebelikte GDM taraması için riskli gruplarda 
24-28.haftalarda OGTT önerse de, özellikle son 
yıllarda ülkemizde bu taramaya ilişkin olumsuz 
yorumlar ve ifadeler sık görülmeye başlamıştır. 
Özellikle bilgiye ulaşımın hızlanması ve kolay-
laşması ile bu tarz düşünce ve yorumların yay-
gınlaşması da kolaylaşmaktadır. Geniş kitlelere 
erişimin sağlandığı bu araçlar vasıtası ile yapılan 
yorumlar, kişisel görüş bildirimleri bireysel ve 
toplum sağlığını ilgilendiren pek çok konuda kar-



70

Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları

maşaya neden olabilmektedir.  Gestasyonel diya-
bet ve taramasında kullanılan OGTT bu kapsamda 
son yıllarda en çok sözü edilen ve klinik pratikte 
potansiyel güçlüklere neden olabilecek konular-
dan birisidir. Çalışmamız bu tehlikeli durumun 
gerçekliliğini ortaya koymuştur. Çalışmaya dahil 
edilen 513 gebeden %64.3’nün testin yapılma-
ması gerektiğini düşündüğü tespit edilmiştir. Bu 
gebelerin %83’nün GDM ile ilgili yeterli seviye 
bilgi düzeylerinin olmadığı görülmektedir. Bu 
durumda bilgi açığının medya ve internet araçla-
rından karşılanmaya çalışıldığı, bu kaynaklardan 
gelen bilgilerin doğru-yanlış ayrımı ve araştırma-
sı yapılmaksızın büyük ölçüde kabul edildiği ve 
bu yönde tavır alındığı düşünülebilir. Bu bulgu 
ülkemizde gerçekleştirilen başka bir çalışmanın 
bulguları ile de uyumludur.  Başbuğ ve arkadaş-
ları OGTT yaptırmayan gebelerde konu hakkında 
bilgi edinme yöntemleri arasında en sık medya ve 
internet kaynaklarının yer aldığını göstermişlerdir 
(21) . 

Diğer taraftan çalışmada kadınların birinci de-
rece akrabalarında DM öyküsü, gebelik dışında 
glukoz intolerans öyküsü, GDM öyküsü, makro-
zomik doğum öyküsü ve BKİ >30 kg/m2 gibi 
önemli GDM risk faktörlerinin sıklıkları, GDM 
taramasının günümüz şartlarındaki önemini vur-
gulamaktadır. Gestasyonel diyabetin önemli risk 
faktörlerinden sayılan obezite ve gebelikte kilo 
alımı son yıllarda dünya genelinde artış eğilimi 
içerisindedir. Özellikle de gebelik öncesi vücut 
kitle indeksi yüksek olanlar olmak üzere kadın-
ların çoğunluğu kilo alım önerilerini aşmaktadır 
(22). Amerika Birleşik Devletleri’nde kırksekiz 
bölgeden gebe kadınların dahil edildiği araştırma-
da gebelik öncesi normal vücut ağırlığında olan 
kadınların, kilo fazlalığı olan kadınlardan daha 
düşük sıklıkta olduğu tespit edilmiştir (sırası ile 
%45 ve %55) (23). Çalışmamızda, BKİ’ne göre 
kadınların %30’nun obezite, %60 kadarının da 
aşırı kilo sınırının üzerinde olması bu bilgiler ile 
örtüşmektedir. Bir çok gebelik komplikasyonu ile 
ilişkilendirilen maternal kilo fazlalığı GDM için 
de önemli bir risk faktörüdür ve normalin üzerinde 
vücut ağırlığı olan kadın sıklığı GDM tanısının 
önemi açısından bir göstergedir.  Diğer yandan 
ailede DM ve önceki gebelikte GDM öyküsünün, 

GDM görülme sıklığını arttırdığı bilgisi de yakın 
zamanlı çalışmalar ile teyid edilmiştir  (sırası ile 
OR, 3.46; 95% CI: 2.80-4.27 ve OR, 13.2; 95% 
CI, 12.0–14.6). (24,25). Artan anne yaşı da bir 
diğer önemli risk faktörüdür (≤25 için %2.2, >35 
yaş için %14.7) (26). Dünya genelinde coğrafi 
popülasyonların çoğunluğunda kadınların GDM 
risk faktörlerinden en az birine sahip olduğu tah-
min edilmektedir (27). Avustralya’da kadınların 
%80 kadarının GDM için taranması gereken grup-
ta yer aldığı belirtilmiştir (27). Çalışmamızda yer 
alan gebe kadınların yarıdan fazlasında yukarıda 
belirtilen tüm bu risk faktörlerinin en az biris-
inin mevcut olduğu ve yine kadınların yarıdan 
fazlasının GDM tanısında kullanılan OGTT’nin 
yapılmaması gerektiği yönünde görüş bildird-
iği görülmüştür. Bu durum tanıda aksaklıklara, 
gecikmelere, GDM sıklığı ve komplikasyon-
larının görülme sıklığında artışa neden olabilecek 
potansiyel bir tehlike oluşturmaktadır. Günümüz 
kanıta dayalı tıp uygulamalarında GDM tanı ve 
taramasında OGTT, gerek ulusal ve gerekse ulus-
lararası konu ile ilgili kurum ve kuruluşlar tara-
fından önerilen testtir (7-14,18). 

Gestasyonel diyabet için risk faktörleri arasında 
görülen yaş (19) ile OGTT’ye karşı tutum değer-
lendirildiğinde  belirlenen yaş grupları arasında 
OGTT’ye ilişkin negatif düşünce sıklıklarının 
benzer olduğu görülmüştür. Çalışmada ileri yaş 
grubu olarak belirlenen ≥35 yaş kadınlarda testin 
yapılmaması gerektiği düşüncesi %62’dir. Ges-
tasyonel diyabet riskinin daha yüksek olduğu bu 
yaş grubunda teste ilişkin negatif tutum sıklığının 
yüksekliği, testten kaçınma davranışı ile sonlan-
ması durumunda tanı konmamış GDM vakaların-
da artışı beraberinde getirebileceği öngörülebilir. 
Başbuğ ve arkadaşlarının OGTT yaptıran ve yap-
tırmayan gebelerin dahil edildiği çalışmalarında 
ise gruplar arasında yaş farklılığı görülmemiştir 
(26.33 ± 4.54  ve 26.57 ± 2.91, p=0.183)(21). 

Gebelik öncesi glukoz intoleransı olan kadınlar ve 
önceki gebeliklerinde GDM öyküsü olan kadınlar 
OGTT testine karşı daha pozitif bir tutum içeri-
sindedir. Başbuğ ve arkadaşlarının çalışmasında 
da her ne kadar istatistiksel anlamlılık bulunma-
sa da benzer şekilde OGTT yaptıran kadınlarda 
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daha önce GDM öyküsü sıklığının daha yüksek 
olduğu görülmektedir (sırası ile %10.1 ve %5.3, 
p= 0.141)(21). Bu durum bir sağlık sorununun 
daha önce bireysel olarak tecrübe edilmesinin 
daha yüksek farkındalık ile sonuçlanması olarak 
yorumlanabilir. Diğer GDM risk faktörleri ile 
OGTT testine ilişkin tutum arasında bir farklılık 
görülmemiştir. Bu risk faktörlerinden birinci de-
recede akrabalarda DM öyküsü belki bireysel ola-
rak bir soruna henüz yol açmadığı için kadınları 
konu kapsamında doğru kaynaklardan bir sağlık 
ve bilgi arama davranışına yöneltmemiş olabilir. 
Benzer düşünce BKİ ile teste karşı olan tutumda 
da düşünülebilir. Her ne kadar istatistiksel olarak 
anlamlı olmasa da normal BKİ olan kadınlarda 
teste karşı pozitif yaklaşım daha sıktır. Bu du-
rum yüksek BKİ’nin riskleri konusunda bir far-
kındalık eksikliğini de işaret etmektedir. Obezite 
GDM risk faktörleri ve gebelik komplikasyonları 
ile ilişkili bir sağlık sorunudur (22). Bu çalışma 
kapsamında GDM ve komplikasyonlarının daha 
önce tecrübe edilmemiş olması, konu hakkında 
farkındalık ve bilgi eksikliği sebebi olabilir. Bu 
eksiklik de günümüzde birçok farklı sebep ile sık 
kullanılan medya ve internet araçlarından gelen 
bilgiler ile yalnış yönlendirilmelere açık bir du-
ruma gelebilmektedir. Bu çalışma ve ülkemizdeki 
diğer çalışma konu kapsamında internet ve med-
yanın kadınların temel bilgi kaynakları olduğunu 
göstermektedir (21). Diğer bir risk faktörü olan 
makrozomik doğum öyküsünün de OGTT testine 
karşı tutum üzerine etkili olmadığı görülmektedir. 
Makrozomik doğum öyküsü olan kadınlar ile ol-
mayanlar arasında OGTT testine karşı tutum ara-
sında farklılık yoktur. Bunun sebepleri olarak da 
makrozomik doğumların nedenleri hakkında ka-
dınlarda bilgi eksikliğinin olması, geleneksel bir 
düşünce tarzı olarak fazla kilolu bebeklerin daha 
iyi beslenmiş olma düşünceleri ilk akla gelenler-
dir. 

Son yıllarda taramaya ilişkin negatif tutumlar 
nedeni ile tanı konulamamış daha yüksek vaka 
sayısı ve komplikasyonları ile karşılaşmak ola-
sı görülmektedir. Bu bağlamda ülke genelinde 
GDM sıklığı ve komplikasyonları hakkında çok 
merkezli geniş prevalans çalışmaları ve sıklığın 
yıllar içindeki değişimin gözlenmesi önemli bir 
araştırma alanı olacaktır. 

SONUÇ ve ÖNERİLER:
Araştırma verilerine göre; Gestasyonel diyabet 
tarama ve tanısında kullanılan OGTT’e karşı 
gebe kadınlar arasında yaygın bir negatif tutum 
ve korku durumu hakimdir. Bu negatif tutumun 
kaynağı olarak başta televizyon ve internet olmak 
üzere kitle iletişim araçları gelmektedir. Gestas-
yonel diyabet, gestasyonel diyabet risk faktörleri, 
komplikasyonları ve OGTT hakkında kadınların 
çoğunluğunda bilgi eksikliği mevcuttur. Bu ek-
siklik gestasyonel diyabete yeterli önemin veril-
memesine ve teste karşı gelişen negatif tutumda 
rol oynayabilir. Yine bu farkındalık ve bilgi az-
lığı, günlük yaşamın büyük bir parçası olan kitle 
iletişim araçlarından edinilen bilgiler ile dolduru-
labilir. Bu bilgilerin içerisinde yer alabilecek ve 
bilimsel kanıtlara dayanmayan kişisel görüşler, 
ifadeler, yorumlar  gestasyonel diyabet tarama-
sına karşı negatif tutumlara yol açmaktadır. Bu 
kapsamda ülke genelinde gestasyonel diyabet ve 
komplikasyonlarının sıklığı ile ilgili geniş çaplı 
araştırma, özellikle üreme çağında olanlar olmak 
üzere tüm kadınların gestasyonel diyabet, komp-
likasyonları, tanı, tarama ve tedavisi hakkında bi-
limsel kanıtlara dayalı anlaşılır dilde yazılı, sözel, 
görsel bilgilendirilmesi ve bilgi açığının kapatıl-
ması gerekmektedir. Diğer yandan OGTT örne-
ğinde olduğu gibi, sağlık ile ilgili bilimsel kanıta 
dayalı olmayan medya ve internet yayınlarının 
denetimlerinin sıklaştırılması yalnış bilgilendir-
me, karmaşaya sebep olabilme, korku ve paniğe 
yol açabilme gibi etkilerinden dolayı toplum sağ-
lığı açısından büyük önem arzetmektedir. 
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