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ABSTRACT

Göç, göçmen, mülteci gibi kavramlar bütün dünyada öne çıkan güncel konular arasında yer almaktadır. Bütün alanlar içinde sağlık
önemli bir başlıktır ve bu alanda sistematik yaklaşımların geliştirilmesi esasen bir gerekliliktir.
Bu yazının amacı 15.4.2018 tarihinde saat 19.15’de “Pubmed” veri
tabanında İngilizce anahtar sözcükler “migration”, “refugee”, “health” ve “review” kullanılarak ulaşılan derleme makalelerin içeriklerinin incelenmesidir (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).
Ulaşılan toplam derleme makale sayısı 17’dir. Bir makalenin içerik
açısından farklı bir konuda olması ve iki makale de Almanca dilinde
yazılması bu makaleleri değerlendirme dışı kalmasına neden olmuştur. Sonuç olarak 14 makale değerlendirmesi yapılmıştır.
Makalelerin öne çıkan konu başlıkları arasında genel sağlık sorunları, enfeksiyon hastalıkları, ruhsal sorunlar, aşılama/bağışıklama,
sağlık hizmetlerine erişim, sosyal açıdan mevcut engeller yer almıştır. Derleme makalelerin farklı ülkelerinden yazarların katkılarıyla
yazıldığı görülmüştür. Makalelerin çoğunluğu Avrupa kökenlidir.
Birden fazla makalenin farklı boyutlarının incelendiği derleme makalelerin sonuçlarının yorumlanması bakış açısının genişlemesi ve
önerilerin geliştirilmesi açısından değerlidir. Bu nedenle bu gibi
içerik inceleme çalışmalarının düzenli aralıklarla yapılabilmesi
önerilmektedir.

Concepts such as migration, migrants, and refugees are among the
most prominent topics in the world. Health is an important topic in
all areas and the development of systematic approaches in this area
is essentially a necessity.
The aim of this manuscript is to examine the contents of the articles accessed via Pubmed database on 15.4.2018 at 19.15 by using
”migration“, “refugee”, “health” and “review“ (in English) as key
words (https: //www.ncbi.nlm .nih.gov / PubMed). The total number
of articles accessed was 17. The fact that one article was different in
terms of content and two articles were written in German language
caused them to be excluded from the procedure. As a result, 14 articles were evaluated.
The major content of the articles were general health problems, infectious diseases, mental problems, vaccination/immunization, access to health services, and social barriers. It has been seen that the
review articles were written with the contributions of the authors
from different countries globally. The majority of the articles are of
European origin.
Interpretation of the results of different review articles on the same
topic to widen the perspective and propose suggestion(s). It is therefore recommended that such content review work be carried out at
regular intervals.

Anahtar Kelimeler: Göç; Mülteci; Sağlık

Keywords: Migration; Refugee; Health

GİRİŞ

20130 yılında ulaşılması için konulan “Sürdürülebilir Kalınma Hedefleri” kapsamında mültecilerin
ve göç sorununa öncelik verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (1).

Dünyada göç/mülteci konusu özellikle son dönemlerde “sıcak” konu olarak gündemin ön sıralarındadır.

Mültecilerin sağlık sorunları temel insan hakları perspektifinden değerlendirildiğinde öncelikli
alanlar arasında yer alır. Sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması ve öne çıkan sağlık sorunlarının önlenmesi gereklilikler arasındadır. Sağlık
ve göç/mülteci yaşam(lar)ı arasında karmaşık/
çok boyutlu (2) ve yakın bir ilişkiden bahsedilmektedir. Mülteci sağlığı esasen sağlık siteminin
yapısal özelliklerinden etkilenir. Bununla birlikte
sağlığın diğer bütün belirleyicileri de bu sonucu
etkileyen dinamikler arasındadır (Şekil 1).

Günümüzde dünyada 258 milyon uluslararası ve
753 milyon ülkelerin sınırları içinde göç olduğu
ifade edilmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından
1.Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Anabilim Dalı,
E-posta Adresi: diaslan.dr@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-4053-2517
Bu yazı Yeditepe Üniversitesi tarafından 10-11 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen 21. Yüzyılda Uluslararası Göç konferansında sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
(http://kekam.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/kekam_bildiri_ozetleri_e_kitap.pdf).
Gönderim Tarihi:03.01.2019 - Kabul Tarihi: 19.08.2019
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Şekil 1. Mülteci sağlığını etkileyen bileşenler

Gereç ve Yöntem
Araştırma içim 15.4.2018
tarihinde saat 19.15’de
“Pubmed” veri tabanında İngilizce anahtar
sözcükler “migration”,
“refugee”, “health” ve
“review”
kullanılarak
ulaşılan “derleme” makaleler incelenmiştir (4).
Ulaşılan toplam derleme makale sayısı 17’dir.
Makalelerin içeriklerinin
sistematik olarak değerlendirilebilmeleri
için
standart bir form geliştirilmiştir. Form içeriğinde makale no/künye bilgileri, amaç, temel bilgiler/veriler, tartışma, öneriler bölümlerine yer verilmiştir. Form makalelerin
okunarak doldurulduktan sonra değerlendirme ve
sentez yapılmıştır. Makalelerin ayrıntılı incelemesi sırasında bir makalenin içerik açısından farklı bir konuda olduğu görülmüştür. İki makale de
Almanca dilinde yazılmıştır ve değerlendirilememiştir. Sonuç olarak 14 makale değerlendirmesi
yapılmıştır (5-18).

Mültecilerin yaşadıkları sağlık sorunları esasen
toplumun diğer kesimlerinden çok farklı değildir.
Bununla birlikte; bazı alt gruplarda kimi durumların görülme sıklığı daha yüksektir. Kazalar, hipotermi, yanıklar, gastrointestinal sorunlar, kardiyovasküler hastalıklar, gebelik ve doğuma bağlı
komplikasyonlar, diyabet ve hipertansiyon bu durumlar arasında yer alır. Kadın mülteciler de cinsiyet temelli sorunları daha sıklıkla yaşamaktadırlar (maternal sorunlar, yenidoğan ve çocuk sağlığı
sorunları, cinsel/üreme sağlığı, şiddet gibi). Mülteciler yer değiştirmeye bağlı da sorunlar yaşayabilmektedirler (ruhsal sorunlar, üreme sağlığı
sorunları, yeni doğan ölümlerinde artış, madde
bağımlılığı, beslenme bozuklukları ve şiddet). Bu
sorunlara bağlı olarak mültecilerin bulaşıcı olmayan hastalık riskleri yüksektir (3). Özel olarak çocukların da karşı karşıya kaldıkları riskli durumlar ve hastalıkları da göz ardı etmemek gerekir.
Solunum sistemi hastalıkları, hijyen sorunları,
vb. öne çıkan durumlar arasındadır. Mülteciler
ve sağlık sorunlarına yönelik genel literatür bilgisinin yanı sıra son dönemde bilimsel literatürde
yer alan araştırma bulgu ve sonuçlarının gözden
geçirilmesi mevcut bilgilerin güncel durumla karşılaştırılması ve varsa eksiklerin tamamlanarak
bilgilerin güncellenmesi açısından da değerlidir.
Bu temel gerekçeye bağlı olarak bu araştırmada
“Pubmed” veri tabanında bazı İngilizce anahtar
sözcükler kullanılarak ulaşılan “derleme” makalelerin içeriklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Bulgular
Tablo 1’de makalelerde öne çıkan konular yer almıştır.
Çalışma sırasında içerikleri incelenen derleme
makalelerin farklı dergilerde yer aldıkları ve dünyanın farklı ülkelerinden yazarların katkılarıyla
yazıldığı görülmüştür. Makale yazarlarının çoğunluğu Avrupa kökenlidir (5-18). Yazarlar arasında uluslararası kuruluş temsilcileri de yer almıştır. Yazarlar birden fazla sayıdadır (15).
Makalelerin bazılarında meta analiz ve sistematik
derleme çalışmalarına yer verilmiştir (8,10). Bu
sayede çok sayıda makalenin kanıt piramidine
göre daha üst seviyede sonuçlar elde edilmesine
olanak sağlanmıştır.
Makalelerin bir kısmında genel değerlendirmeler
yapılmışken bazı makalelerde mültecilerin ülkelere giriş, kamp yaşamları, yerleşik yaşamları ve
kendi ülkelerine giriş/çıkışları açısından ayrı ayrı
değerlendirmeler yapılmıştır.
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Yazar sayısı

Ülke

Amaç

Makaleye özel Temel bilgiler/veriler
bilgiler

Danimarka

Göçün nedenine
ilişkin ayrıntılar
incelenmiştir.

51 makale
verisi
incelenmiştir.

3

Ruh sağlığı
sorunları konu
edilmiştir.

Latent tüberküloz, aktif Göç sırasında ve sonrasında yoksul yaşam koşulları
tüberküloz, hepatit B
zemin hazırlamaktadır.
sıklığı yüksek.

Tüberkülozla ilgili
durum analizi

Danimarka

Çocuklarda görülen
ruhsal sorunların
tanısına yönelik
ölçeklerin saptanması amacıyla 913
çalışmayla başlanılan bir sistematik
derleme çalışması
yapılmıştır.
Aşılama/
bağışıklama
düzeyi ve altta
yatan nedenlerin
araştırılması
amaçlanmıştır.

Difteri, shigella da
rapor edilen olgular
arasında.
Post travmatik Göç eden topluluklarda
stres bozukluğu post travmatik stres
bozukluğu yüksektir.
Göç edilen ülkeye/
bölgeye yerleştikten
beş yıl sonra depresyon
ve anksiyete bozukluğu
sıklığı yükselmektedir.

Yer değiştirme
tüberküloz açısından
riskli bir durumdur.

7

Birden fazla
ülkeden yazar

4

8

7

6

İngiltere

4

Farklı ülkeler

9

Tartışılan konular ve/
veya öneriler

2

5

Makale künye
(kaynak) no

Tablo 1. İncelenen makalelerin içerik analizi

Dünyada
mülteci
nüfusun
yarısı 18 yaş
altındadır.

Sadece 9 çalışmada
geçerliliği ve
güvenirliği yapılmış
ölçüm araçlarının
kullanıldığı
saptanmıştır.

Avrupa genelinde önleyici
standartlara ihtiyaç bulunmaktadır.
Göç öncesinde ve sırasında yaşanılan travmalar
ve sosyal entegrasyon
programlarının eksikliği/
olmaması bu gruplarda
ruh sağlığı sorunlarının
sıklığını artırmaktadır.
Toplumsal/sosyal entegrasyonu artıracak çalışmaların yapılması, sağlık
hizmetlerine erişimin sağlanması vb. çalışmaların
yapılması önerilmektedir
Tek bir tüberküloz
olgusu bile salgın için
riskli bir durum olarak
tanımlanabilir.
Özellikle 6 yaştan daha
küçük çocukların değerlendirilmeleri için geçerli
ve güvenilir tanı araçlarına (ölçeklere) ihtiyaç
bulunmaktadır.
Bu ölçeklerin geliştirilmesi önerilmektedir

58 makale
incelenmştir.

Göçmenlerin aşılama/
bağışıklama yüzdeleri
göç edilen toplum
yüzdelerinden
düşüktür.

Göç gelinen ülkelerdeki
yüzdelerin düşüklüğü
ve göçe bağlı erişim
engelleri/zorlukları temel
nedenler arasındadır.
Çok boyutu olan çözüm
önerileri geliştirilebilir.
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Sığınmacılar
arasında yapılan
çalışmalar değerlendirilmiştir.
Aktif tüberküloz
konusunda 11
ulusal veri tabanı
incelenmiştir.

6

10

Almanya

İtalya

Sığınmacıların
sınır
girişlerinde
tüberküloz
tarama
programı
ile ilgili bir
çalışmadır.

Sistematik derleme
ve metaanaliz çalışması yapılmıştır.
Mültecilerin girişten yerleşme kadar
olan dönemlerinde
(4 dönem) yaşadıkları sağlık sorunları ve zorlukların
ortaya konulması
amaçlanmıştır.

Altı çalışma metaanaliz Taramanın yararı
için uygun olmuştur.
gösterilmiştir.
Ancak ileri çalışmalara
ihtiyaç bulunmaktadır.

Ülkeye girişte enfeksiyon
sorunları öncelikli değildir ancak pulmoner tüberküloz gibi önemli sorunlar
açısından mutlaka tarama
programları yapılmalıdır.
Uyuz benzeri sorunlar
açısından da değerlendirmeler yapılmalıdır.
Gıda ve su kaynaklı hastalıklar açısından da riskler mevcuttur.

Yerleşik yaşam sürecinin
başında sığınmacılar
geldikleri ülke hastalık
profilleri ile uyumlu bir
hastalık seyri göstermektedirler (AIDS-Hepatit-tüberküloz açısından) ancak
kötü yaşam koşulları bu
hastalıklar için ek yük
olmaktadır.

2

11

Sığınmacılar kamplar gibi
toplu ortamlarda yaşadıkları için aşılama hizmetleri önemlidir.

Göçmenlerin kendi ülkelerine geri dönmeleri
söz konusu olduğunda
çoğunlukla uygun danışmanlıklar alınmadığı için
malarya ve diğer enfeksiyon hastalıkları açısından
risk artmaktadır.
Tifo da bu konuda öne
çıkmaktadır.
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Portekiz

Helikobakter plyori 28 çalışma
incelenmiştir.
değerlendirmes
yapılmıştır.

İspanya

Göçmenler ve yerli
toplumun sağlık
hizmetlerini kullanım durumları
arasında karşılaştırmalar yapmaktır.

5

4

58 makale
değerlendirmesi
yapılmıştır.

3

Danimarka-DSÖ

15

Aşı ile korunabilir hastalıklar
olan Hepatit
B, kızamık,
kızamıkçık,
kabakulak,
poliomyelit,
boğmaca, difteri, menenjit,
suçiçeği değerlendirmeleri
yapılmıştır.

İtalya ve
Danimarka

4

14

13

12
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Mültecilerin aşı olma
yüzdeleri Avrupa’da
doğanlara göre düşüktür. Bunun temel nedeni orijin ülkedeki aşılama yüzdesi ile ilgilidir.
İkinci olarak sığınılan
ülkede aşıya erişimin
önündeki engellerdir
(ekonomik sorunlar,
mültecilerin kayıt olmayı reddetmeleri vb
bu konularda güçlükler
arasındadır).
Göçmenler arasında
helikobakter pylori
sıklığı orjijin ülke sıklığına benzer ya da daha
düşük ve göç edilen/
yerleşilen ülke sıklığından daha yüksektir.
İkinci jenerasyon
göçmenlerde sıklık ilk
jenerasyona göre daha
düşüktür.

24 makalede
birinci basamak
sağlık hizmeti
kullanımı,
17 makalede
uzman/hastane kullanımı,
18 makalede
36 makale çalışmahizmetin farklı
ya dahil edilmiştir.
alanlarının
Bu çalışmaların
kullanımı ve 11
28’i Avrupa’dan ve makalede ruh
8’i diğer bölgeler- sağlığı hizmeti
dendir.
kullanımı konu
edilmiştir.
Psikotik, duygu duruDSÖ Avrupa
Göçmen
Bölgesi değer- mu ve madde kullanımı
kategorileri
lendirmesidir. sorunları evsahibi ülke
arasındaki ruh
sıklıkları ile benzerdir.
sağlığı sorunları ve
Ancak posttravmatik
ruh sağlığı hizmet
distres sendromu görülme sıklığı mülteci ve
kullanımı ile ilgili
sığınmacılarda evsahibi
rapor niteliğinde bir
ülke yurttaşlarına göre
makaledir.
daha yüksektir.
Olumsuz ve yoksul
koşullar göç sürecinden
beş yıl sonra depresyon
riskini artırmaktadır.
Mülteci/sığınmacı grubun sağlık hizmetlerine
erişimi kısıtlıdır.

7

Engellerin ortadan
kaldırılması için sorunlara
özel çözümler uygun olur.

Konu ile ilgili
çalışmaların/
araştırmaların artırılması
yararlı olur.

Genel olarak
göçmenlerin sağlık
hizmeti kullanımının
yerli halktan daha düşük
olduğu ifade edilmiştir.
Bu konuda eşitlikten de
bahsedilmektedir. Ancak
göçmen alt gruplarında
farklılıklar mevcuttur.
Konu ile ilgili daha
fazla sayıda çalışmanın
yapılması önerilmektedir.
Sosyal entegrasyon
çalışmalarına gereksinim
bulunmaktadır.
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7

AlmanyaDanimarka-İsveçİsviçre-ABD
İngiltere

2

17

16

Çok merkezli
yazarlar

Derleme makalede uzman
görüşlerine ve
veri tabanı incelemesine yer
verilmiştir.

Göçmen sağlığı
ve uluslararası
organizasyonların
konu edildiği bir
makaledir.

Göçmen sağlığı
ile ilgilenen
altı uluslararası
organizasyon
incelenmiştir:
Avrupa Komisyon, DSÖ
Avrupa Bölgesi,
Uluslararası Göç
Örgütü, Médecins du Monde,
Médecins Sans
Frontières, Açık
Dernek Vakfı
(Open Society
Foundation)

İsviçre’ye özel
Göçmen/
mültecilerin sağlığa bir makaledir.
erişim hakkı konu
edilmiştir.

4

18

İsviçre

Mültecilerde
dirençli tüberküloz
sorununu konu alan
bir makaledir.

8

Göçmenlerde dirençli
tüberküloz tanı ve
tedavi olanaklarına
erişimde kısıtlılıklar
mevcuttur.

Daha ileri çalışmalara
gereksinim
bulunmaktadır.

Adı geçen
organizasyonların sahada
birbirlerini tamamlayıcı
şekilde çalıştıkları,
her birisinin özgün
bir rol üstlendikleri
ve özellikle acil
durumlarda devletlerin bu
organizasyonlara güven
ilişkisi sürdürdükleri
belirtilmektedir.

Bu konuda uluslararası
yasal belgeler
bulunmaktadır.
Bununla birlikte
ülkenin göç
konusundaki yasal
çerçevesi belirleyicidir.
Bazı durumlarda
ayrımcılıklar
olabilmektedir.

Göçmen nüfusun, ister yabancı uyruklu ister yabancı
işçiler olsun, turistler,
sığınmacılar veya mülteciler olsun, sağlık hakkı,
uluslararası insan hakları
ihlallerine bağlıdır. Bu
temel hakkın uygulanmasının etkinliği, dolayısıyla
ulusal yasal çerçevelerde
yatmaktadır. İsviçre, uzun
insani geleneğine rağmen,
sıkı bir göç politikasına
sahiptir ve sağlık hakkının
korunması ve teşvik edilmesi için ayrımcı olmayan
bir yasal çerçeve oluşturmuş olsa da, yasaları ve
yönetmelikleri bazen yabancı uyruklular arasındaki
muamele farklılıklarını
kodlamaktadır. İsviçre
sakinleri farklı durumlara
dayanmaktadır. Federal
Devlet ile 26 kanton arasındaki ortak sorumluluklara dayanarak, bu makale
sağlık hakkı, yürürlükte
olan yolları ve göçmenlerin sağlık sistemine daha
iyi entegrasyonu için olası
vektörler için İsviçre yasal
ve düzenleyici yaklaşımını
açıklamaktadır.
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Genel olarak makalelerde nedenler üzerinde durulmuştur. Çözüm önerileri de konunun karmaşıklığı üzerinden değerlendirilerek sistematik bir
şekilde sunulmuştur.

Göçmenlerin sağlık hizmeti kullanım düzeylerinin genel olarak yerli toplumun sağlık hizmeti
kullanımına göre daha düşük olduğu ifade edilmektedir. Ancak bu konuda her iki grubun kullanımlarının benzer olduğuna dair veriler de bulunmaktadır. Göçmen alt gruplarında dinamikler
değişebilmektedir. Bu farklılıkların ortaya konulabilmesi için ayrıntılı çalışmalara gereksinim bulunmaktadır (15).

Makalelerin öne çıkan konu başlıkları arasında
genel sağlık sorunlarının yanı sıra; enfeksiyon
hastalıkları, aşılama/bağışıklama, ruhsal sorunlar,
sağlık hizmetlerine erişim, sosyal açıdan mevcut
engeller yer almıştır. Mültecilerin haklarını konu
alan makalelerin olduğu da görülmüştür (4-18).

Bir makalede göçmen sağlığı ile ilgilenen Avrupa
Komisyonu, DSÖ Avrupa Bölgesi, Uluslararası
Göç Örgütü’nün de içinde olduğu altı uluslararası
organizasyon incelenmiştir. Adı geçen organizasyonların sahada birbirlerini tamamlayıcı şekilde
çalıştıkları, her birisinin özgün bir rol üstlendikleri ve özellikle acil durumlarda devletlerin bu
organizasyonlara güven ilişkisi sürdürdükleri belirtilmektedir (17).

Enfeksiyon hastalıklarının çeşitliliği öne çıkmaktadır (5,7,9,10-12). Ancak bu kategorinin yaratacağı sorunların önlenmesi için sığınmacı/mülteci
grubuna yönelik tarama ve aşılama/bağışıklama
programlarının oluşturulması öncelikli bir hedef
olması gerektiği bu konuyu öne çıkarak makalelerde ortak vurgu olmuştur. Bu konuda yoksulluk
gibi kötü koşullarla sistematik mücadelenin önemi de ifade edilmiştir.

Göçmen/mültecilerin haklarını konu alan ve bu
hakların bir ülke (İsviçre) özelinde değerlendiren bir makale incelenmiştir. Göçmen/mülteci
hakları uluslararası belgelerle tanımlanmış olsa
da ülke kural ve kanunları bu konuda belirleyici
olabilmektedir. Ek düzenlemelere gereksinimleri tanımlamak ve sorunları çözebilmek için çaba
göstermek gerekebilir (18).

Tüberküloz birden fazla makalede konu edilmiştir. Ayrıca mülteciler arasında dirençli tüberküloz
olgularının varlığına vurgu yapılmaktadır (16).
Sıtma, aşı ile korunabilir hastalıklar arasında yer
alan hepatit B, kızamık, kızamıkçık, kabakulak,
poliomyelit, boğmaca, difteri, menenjit, suçiçeğinin de mülteciler/göçmenler açısından sorun
olduğu üzerinden durulmuştur. İncelenen bir
makalede daha özel bir enfeksiyon olan “helikobakter pylori” konu edilmiştir. Bu risk göçmenler
açısından orijin ülke sıklığına benzer ya da düşük ve göç edilen/yerleşilen ülke sıklığından daha
yüksektir. İkinci kuşak göçmenlerde birinci kuşak
göçmenlere göre daha düşük bir sıklık olduğu ifade edilmektedir (13).

Tartışma
Göçmen/mülteci meselesi güncel ve karmaşık bir
konudur. Dünyada gelecek için bu güncel sorunun
etkilerinin artarak sürmesi beklenmektedir. Sorunun karmaşıklığı çözümleri geciktirebilmekte ve/
veya engelleyebilmektedir. Çok sayıda ve alanda
yaşanılan sorunların birbirleri ile etkileşimi konuyu daha da karmaşık hale getirmektedir (1,2).

Ruh sağlığını konu alan çalışmalarda mülteci ve
sığınmacıların psikotik, duygu durumu ve madde
kullanımı sorunlarının ev sahibi ülke sıklıkları ile
benzer olduğu; ancak post-travmatik distres sendromu görülme sıklığının mülteci ve sığınmacılarda ev sahibi ülke yurttaşlarına göre daha yüksek
olduğu üzerinden durulmuştur. Yerleşimden beş
yıl sonunda depresyon riskinin de mülteciler için
arttığı ifade edilmektedir. Bu konularda önlem
alınabilmesi için sosyal entegrasyon çalışmalarına gereksinim bulunmaktadır (6,8,14,15).

Sağlıkla ilgili sorunların çözümü için sorunlara
neden olan koşul ve durumların birlikte ele alınması gereklidir. Bu konu makalelerin tamamında
farklı boyutları ile ele alınmıştır (14-18). Halk
sağlığı bakış açısıyla kısa, orta ve uzun dönem
müdahaleler planlandığı takdirde sorun(lar) çözülebilir. Esasen mülteci/göç sorununa neden olan
durumların ortadan kaldırılması temel çözüm
olarak benimsenebilir. Mülteci meselesine neden
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olan konular arasında çatışma/savaş, yoksulluk
gibi durumlar öne çıkmaktadır (19). Dolayısıyla
çözümlerin bu zeminleri kavrayan bir çerçevede geliştirilmesi ve uygulanması uygun olur. Bu
temel zeminin ardından sağlıkla ilgili sorunlara
yönelik olarak da yapılabilecekler vardır. Tanı ve
tedavi olanaklarının gereksinim duyulduğunda
hemen erişiminin sağlanması, erişime engel olan
her türlü durumun ortadan kaldırılması, küresel
düzeyde işbirliği ve dayanışmanın oluşturulması
sağlıkla ilgili genel çerçeve olmalıdır. Buna ek
olarak özellikle mülteciler arasında daha sık görülen enfeksiyon hastalıkları ve ruhsal sorunlara
yönelik kanıta dayalı uygulamalar zaman kaybetmeden yürütülmelidir. Önleme, tanı ve tedavi uygulamaları herkese eşit bir biçimde sunulmalıdır.
Bu gruplar arasında olabilecek farklılıkları gözeten sistemlere öncelik verilmelidir.

leceklerle ilgili ilerlemenin sağlanması araştırma
konu ve içeriklerinin de zenginleşmesine katkı
sağlayacaktır. Bütün çalışmaların temel hedefinde
mülteci sorununun temel çözümüne yönelik yolları geliştirecek bir çerçeveden kurgulanabilmesi
değerlidir.
Çalışmanın öne çıkan bazı kısıtlılıkları bulunmaktadır. Değerlendirme anlık (15.4.2018 tarihinde
saat 19.15’de) yapılan bir tarama sonucu ulaşılan
makaleler için yapılmıştır. Dolayısıyla, bu konuda
yapılmış ama ulaşılamamış çalışmalar inceleme
dışında kalmıştır. İkinci olarak erişim için tek bir
veri tabanı kullanılmıştır. Diğer veri tabanlarında
yer alan makaleler değerlendirilememiştir. Üçüncü olarak sadece derleme makaleler incelenmiştir.
Diğer çalışma tipleri değerlendirilmemiştir. Son
olarak incelenmesi amaçlanan iki makale Almanca yazım dilindedir. Bu nedenle içerik analizi yapılamamıştır.

Mülteci sorunlarına yönelik sağlık hizmeti sunucularının da donanımlarının artırılması yerinde
bir çalışma olur. Bu konuda rehberler oluşturulmaktadır (20). Uluslararası işbirliği ve eşgüdüm
çalışmaları küresel düzlemde kazanılan deneyimlerin paylaşılmasına ve her türlü kaynağın da akılcı kullanılmasına olanak sağlayabilir.

Sonuç olarak mülteci sağlığı konusunda yazılmış
olan bu makalede öne çıkan sağlık sorunlarına
yönelik ayrıntılı değerlendirmeler yapılabilmiştir.
Özellikle mülteci konusunun gündeminde olduğu
ülkeler açısından bu bilgilerin bilinmesi ve önerilen çözümlerin dikkate alınması değerli olabilir.

Mülteci sorun(ları) için çözüm üretirken uluslararası hukuk ve sağlık belgelerinden yararlanmak
uygun olur. Özellikle mülteci sorununu daha sık/
yoğun olarak yaşayan ülkelerin ulusal mevzuatlarında değişiklikler yapmaları gerekebilir. Bu gibi
durumlarda evrensel doğrular ve yaklaşımlar rehberliğinde ulusal çerçevelerin çizilebilmesi uygun
olur.
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ABSTRACT

Deliryum, bilinç ve bilişteki değişimler ve dalgalanmalarla karakterize nörokognitif bir bozukluktur. Deliryum yaşlılarda ortopedik cerrahi girişimlerin sık rastlanılan perioperatif komplikasyonudur. Bu
çalışmanın amacı ortopedik girişimlerle ilişkili deliryum hakkında
yapılan yayınlarla ilgili daha fazla bilgi elde etmektir. Çalışmada
web tabanlı bir analiz yapıldı. Bu çalışma Thomson Reuters Web
of Knowledge veritabanı üzerinde yapıldı. Tarama “kalça”, “diz”,
“omurga”, “artroplasti”, “kırık”, “ortopedik” kelimeleri “deliryum” anahtar kelimesine ayrı ayrı ekleyerek yapıldı. Toplam 317
yayın tüm yazarlar tarafından tek tek değerlendirildi. “Risk Faktörleri” başlığı 71 yayın ile en fazla çalışma başlığı olup, bunu 50 yayın
ile “insidans” başlığı izlemektedir. Literatür, Thomson Reuters Web
of Knowledge veritabanında tarandı, perioperatif ortopedik müdahalelerle deliryum hakkındaki yayınların sayısının ve çeşitliliğinin
yıllar içinde arttığı tespit edildi.

Delirium is a neurocognitive disorder that is characterized by alterations and fluctuations in consciousness and cognition. Delirium is a common perioperative complication of orthopaedic surgical interventions in the elderly. The aim of this study was to obtain
more knowledge of the publications about delirium related to orthopaedic interventions. This study was a web-based analysis. This
study was conducted on the Thomson Reuters Web of Knowledge
database. Screening was performed by adding “hip”, “fracture”,
“knee”, “spine”, “arthroplasty”, “orthopaedic” words separately
to the keyword “delirium”. A total of 317 publications were evaluated one by one from all of the authors. “Risk factors” was the most
study headings with 71 publications, followed by “incidence” with
50 publications. Literature scanned on the Thomson Reuters Web of
Knowledge database and found that the number and variety of publications about delirium with perioperative orthopedic interventions
increased over the years.
Keywords: Bibliometric, Delirium, Hip fracture

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik, Deliryum, Kalça kırığı

Delirium is a neurocognitive disorder that is characterized by alterations and fluctuations in consciousness and cognition(1). Delirium is a common perioperative complication of orthopaedic
surgical interventions in the elderly.

of this study was to obtain more knowledge of the
publications about delirium related to orthopaedic
interventions. This study was a web-based analysis.
MATERIALS AND METHODS
This study was conducted on the Thomson Reuters Web of Knowledge database.
Screening was performed by adding “hip”, “fracture”, “knee”, “spine”, “arthroplasty”, “orthopaedic” words separately to the keyword “delirium”.

With the increase in the intelligibility of delirium
and the risk factors, there has been an increase in
the number of publications about the literature especially in the last two decades.
Bibliometric analysis is a method that quantitatively analyzes academic literature, mainly using
citation reports and content analysis(2). The aim

All of the publications scanned in the database
without any time constraint. Multiple scanned
publications with different keywords were evaluated only once. All abstracts were read by authors
of the study and grouped under headings according to the main subject of the publication.

1.Uz.Dr., Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği
E-posta Adresi: turkayselcan@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0001-5970-7527
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ORCID ID: 0000-0002-3095-4935
Gönderim Tarihi:06.11.2018 - Kabul Tarihi: 19.08.2019
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DISCUSSION
After orthopaedic operations such as arthroplasty,
hip fracture and spine in elderly populations, delirium is a common and serious complication that
surgeons need neurology consultation. In this
study, literature scanned on the Thomson Reuters
Web of Knowledge database and found that the
number and variety of publications about delirium with perioperative orthopedic interventions
increased over the years.

Studies that assessed delirium perioperatively
categorized under the heading of “assessment”.
Studies that reported outcomes and complications
categorized under the heading of “outcome”. Studies that investigated the relationship between delirium with serum proteins and markers categorized under the heading of “biochemistry”. Studies
that states the incidence of delirium categorized
under the heading of “incidence”. Studies that
focused on risk factors about delirium categorized under the heading of “risk factors”. Preoperative preventative studies categorized under the
heading of “prevent”. Studies that investigated
the relationship between delirium with the type
of the anesthesia and anesthetic drugs categorized
under the heading of “anesthesia”. Publications
that focused on the management and treatment of
delirium categorized under the heading of “management”. Studies about subtypes of the delirium
categorized under the heading of “subtype”. Publications about pain and analgesia with delirium
categorized under the heading of “analgesia”.

The most publication heading was the “risk factor”, also this was the trending topic in the last
decade. A better definition of delirium especially by other physicians and the authors’ research
wishes probably a major cause of this result. In
a recent study authors reported that delirium was
significantly associated (p < 0.05) with the factors
of age, hospitalization, diabetes, preoperative hematocrit (HCT), perioperative protein consumption, transfusion volume, preoperative leukocyte
level, albumin level, American Society of Anesthesiologists (ASA) classification, blood loss, coronary heart disease, and cerebral infarction aged
patients with hip fracture(4).

Windows Excel program was used to present
graphically the data. Trends in publication numbers were evaluated ten-year intervals. The statistical evaluation did not use in this study.

Trends of publications that report the incidence of
delirium with perioperative orthopedic interventions seem do not change over the years. It was
the oldest type of publication and nowadays authors still continue to studies that report incidences(5). Publications that report effects of delirium
on postoperative periods such as mortality, longer
hospitalization time, medical complications and
functional scores increased by the last decade.
70% of the “outcome” studies published in the
last decade. In a study of Aziz et al. patients with
delirium were more likely to, had longer hospital
stays, and had more comorbidities patients without delirium(6). Also, they reported that patients
with delirium were more likely to have major and
minor perioperative complications versus patients
without delirium.

RESULTS
A total of 317 publications were evaluated one by
one from all of the authors. “Risk factors” was
the most study headings with 71 publications, followed by “incidence” with 50 publications. Top 5
headings according to publication numbers were
shown in figure 1. Publication numbers in the last
decade are much more than the remaining. With
51 publications 2017 was the most broadcast year.
The graphical distribution of publication numbers
according to decades and last ten year was shown
in figure 2 and figure 3. When we looked at the
countries; most of the publications came from the
USA. Publications were evaluated according to
authors, Eikelenboom P was the most published
author in the literature. The graphical distribution
of authors according to publication numbers was
shown in figure 4. The most cited publication was
Marcantonio ER’s with 602 citations(3).

Assessment of delirium is another topic. Studies
that assess patients preoperatively and postoperatively with scoring based tests trends of last decate(7,8). Half of the studies that published last year
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was about “assessment”. Figure 1- Graphical distribution of top 5 publication headings and
Studies that investigate the numbers.
association with serum metabolites, cerebrospinal fluid proteins and biochemical
markers with delirium is
another trend of the last decade. 87% of the “biochemistry” studies published in
the last decate(9–11).
CONCLUSION
Publications about delirium
associated with orthopedic
interventions evaluated on
the Thomson Reuters Web
of Knowledge database without any time limitation.
Most of the studies were
published in the last decade.
Studies under the heading of
“risk factor” and “incidence” were the most published
ones. Parallel to the develop- 2- Graphical distribution of publications according to decades
ments in biotechnology and
medicine, publication numbers and varieties will continue to increase.
FIGURE LEGENDS
Fig 1. Graphical distribution
of top 5 publication headings
and numbers.
Fig 2. Graphical distribution
of publications according to
decades
Fig 3. Graphical distribution
of publication numbers last
ten year.
Fig 4. Graphical distribution
of top 5 authors and publication numbers.
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Figure 3- Graphical distribution of publication numbers last ten year.

Figure 4- Graphical distribution of top 5 authors and publication numbers.
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ABSTRACT

Dünyada nüfusun yaşlanmasıyla birlikte kronik hastalıkların insidansı hızla artmaktadır. Yaşlı bireylerde kronik hastalıklar nedeniyle
yaşam kalitesi ve bakım gücü olumsuz etkilenmekte ve ölüm riski
artmaktadır. Yaşlılarda kronik hastalıkların yönetimini etkileyen
çeşitli faktörler bulunmaktadır. Kronik hastalıklarının yöntemini
yaşlıkta görülen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, sosyo-kültürel
ve ekonomik değişkenler, sağlık profesyonellerinin bilgi düzeyi ile
tutumları, iletişim ve sağlık sistemi önemli düzeyde etkilemektedir.
Kronik hastalıkların yönetimi hastalığı tedavi etmekle birlikte hastanın öz-yönetim becerisi kazanmasını, hastalık ile yaşamayı öğrenmesi için eğitim ve öğretimin planlanmasını kapsamaktadır. Sağlık
profesyonelleri hasta ve ailesi ile etkin iletişim sağlamalı, hastaları
hastalıkları hakkında bilgilendirmeli, hasta bakımının sürekliliğini sağlanmalı, depresyon, yorgunluk, stres, uyku bozuklukları ve
kızgınlık gibi sorunlar ile başa çıkabilme yollarının öğretilmelidir.
Yaşlılıkta kronik hastalıkların önlenmesi ve yönetimi multidisipliner
yaklaşımı ve geriatri alanında uzman olan sağlık profesyonellerinin
aktif roller üstlenmesini gerektirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kronik Hastalık, Hastalık Yönetimi, Yaşlılık.

The incidence of chronic diseases increases rapidly due to the
aging of the population all around the world. The quality of life
and self-care agency are adversely affected in elderly individuals
due to chronic diseases and the risk of death increases. Various factors influence the management of chronic diseases in the elderly.
Physiological and psychological changes due to aging, socio-cultural and economic variables, the knowledge and attitudes of health
professionals, communication and health system are important for
the management of chronic diseases. The management of chronic
diseases includes the treatment of the disease, but also improving
the self-management skills of the patient and education and training
for dealing with the disease. Health professionals should provide
effective communication with patients and their families, inform patients about their illnesses, ensure continuity of patient care, and
learn how to cope with problems such as depression, fatigue, stress,
sleep disorders, and anger. Prevention and management of chronic
diseases in old age require a multidisciplinary approach and active
roles of health professionals specialized in geriatrics.
Keywords: Chronic Illness, Disease Management, Elderly.

GİRİŞ

Kronik hastalıklar Ulusal Sağlık İstatistikleri
Merkezi (National Center for Health Statistics)
tarafından üç ay ya da daha uzun süren sağlık sorunları, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ise uzun
süreli ve genellikle yavaş ilerleyen hastalıklar
şeklinde tanımlanmıştır (2,3). Dünyada nüfusun
yaşlanmasıyla birlikte sıklığı hızla artan kronik
hastalıkların küresel bir tehdit haline gelmiştir.
Avrupa’da yapılan bir çalışmada 15 yaş ve üzeri nüfusun %40’ında en az bir kronik hastalığın
olduğu, yaş artışıyla paralel olarak kronik hastalığa yakalanma riskinin arttığı saptanmıştır. Dünya
Sağlık Örgütü tarafından Avrupa’da yaşayan 65
yaş ve üzeri her üç kişiden ikisinde en az iki kronik hastalık olduğu bildirilmiştir (4).

Kronik hastalıklar uzun süreli tedavi, yakın izlem ve bakım gerektiren, fizyolojik ve psikolojik
fonksiyonlarda gerilemeye neden olan uzun süreli
sorunlardır. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık
Örgütü tarafından 21. Yüzyılda ciddi bir sağlık
sorunu olarak bildirilen kronik hastalıklar tüm
dünyada ölümlerin önemli nedenleri arasında kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından
2020 yılında ölümlerin %75’inin kronik hastalıklardan kaynaklanacağı tahmin edilmektedir (1,2).
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birlikte, kronik hastalıklar başta gelen ölüm nedeni olarak dikkat çekmeyi sürdürmektedir (5).
Türkiye İstatistik Kurumu (2018) tarafından 65
yaş ve üstü bireylerin %38’inin dolaşım sistemi
hastalıkları, %19’unun iyi huylu veya kötü huylu tümörler, %12’sinin solunum sistemi hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdiği rapor edilmiştir
(6). Kronik hastalıklar ile ilgili yayınladığı raporda 2008 yılında Türkiye’deki tüm ölümlerin
%85’inin kronik hastalıklara bağlı geliştiği, kardiyovasküler hastalıkların (%49), kanser (%18),
solunum hastalıkları (%9) ve diyabetin (%2) başta
gelen ölüm nedenleri arasında yer aldığı bildirilmiştir (2). Dudak ve ark. (2006)’ı 1472 yaşlı birey
ile yaptığı çalışmasında yaşlıların %79,4’ünde en
az bir kronik hastalık olduğu saptanmıştır. Kronik
hastalıklar süreklilik gösteren, yavaş ilerleyen,
kalıcı sakatlıklara yol açan, kişisel, genetik ve
sosyoekonomik faktörlerin rol oynadığı hastalıklardır (7,8).

Yaşlıda görülen kronik hastalıkların yönetiminde
başarı göstergeleri; hastaneye yatışların ve acil birimlere başvuruların azalması, hastalığın fizyolojik ve psikolojik açıdan olumsuz etkilerinin azaltılması, komplikasyonların azalması ve yaşam
kalitesinin artması olarak sıralanabilir Hastalık,
bakım ve tedavi yöntemleri konusunda hastanın
bilgilendirilmesi, etkin iletişimin sürdürülmesi,
sağlık hizmetlerine erişilebilirliğin arttırılması ve
hastalığın meydana getirdiği semptomlarla baş
etme yollarının öğretilmesi kronik hastalıkların
etkin şekilde yönetimi için büyük önem taşımaktadır (15).
Yaşlılıkta Kronik Hastalıkların Yönetimi ile
İlişkili Faktörler
Yaşlanma ile ilişkili ortaya çıkan fizyolojik ve
psikolojik değişiklikler kronik hastalıkların yönetimini güçleştirmektedir. Kardiyovasküler, gastrointestinal, üriner ve endokrin sistem hastalıkları
ve dejeneratif sorunlar yanında, koklama, işitme,
tat alma ve görme duyularında önemli derecede
gerileme olmaktadır. Kronik hastalıkların yönetimi ayrıca artan sağlık harcamaları ve depresyon
ve demans gibi sorunlar nedeniyle daha da güçleşmektedir. Yaşlı bireylerde kronik hastalık yönetimini etkileyen unsurlar a) hasta ile ilgili faktörler, b) sağlık profesyonelleri ile ilgili faktörler
ve c) sağlık-sosyal bakım sistemleri ile ilgili faktörler olarak üç başlıkta ele alınabilir (15,16).

Yaşlılık ve Kronik Hastalıkların İlişkisi
Yaşın ilerlemesiyle birlikte fizyolojik ve psikolojik değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Yaşlılıkta
gelişen değişikliklere bağlı olarak vücudun hastalıklara karşı direnci azalmakta ve kronik hastalıkların insidansı artmaktadır. Yaşlılar bağışıklık
sisteminin zayıflaması, adaptasyon güçlüğü ve
stres ile baş etme güçlüğü nedeniyle daha fazla
sorunlar ile karşılaşmaktadır (9-11). Dünya Sağlık Örgütü tarafından Avrupa’da 2005 yılında
hastalık yükünün %77’sinin kronik hastalıklar
ile ilişkili olduğu rapor edilmiştir. Gülbayrak ve
ark.’nın (2003) yaptığı çalışmada yaşlı bireylerin
%50’sinde en az bir kronik hastalık bulunduğu
bildirilmiştir (12,13).

a) Yaşlılıkta kronik hastalıkların yönetiminde
hasta ile ilgili faktörler: Yaşlılarda kronik hastalıkların yönetiminde hasta ile ilgili faktörler fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik
boyutlarıyla ele alınabilir.
Fizyolojik faktörler: Yaşlanmayla birlikte metabolik değişiklikler, vücudun enfeksiyonlara verdiği yanıtta yetersizlik, dehidratasyon riskinin artması, normoterminin sağlanamaması ve aşırı kırılgan yapıda olması, homeostazın bozulması ve
organ-sistemlerin rezerv kapasitelerinde azalma
gelişmektedir (17). Yorgunluk ve ağrı gibi semptomların tekrarlanması, hareketsiz yaşam tarzı,
stres, görme ve işitme kayıplarının yaşanması,
güçsüzlük, yürüme ve denge sorunları kronik hastalıkların yönetimini zorlaştırmaktadır (15,17).

Dünya Sağlık Örgütü kronik hastalık yönetimini
“hastalıkların yıllar veya on yıllar süren yönetimi” şeklinde tanımlamaktadır. Yaşlı nüfusun çoğalması, yaşam süresinin uzaması ve kronik hastalıkların artışı önemli bir ekonomik yük oluşturmaktadır. Kronik hastalıkların önlenmesi, erken
tanısı, komplikasyonların önlenmesi ve kronik
hastalık yönetimi için sağlık hizmetlerinin herkes
tarafından erişilebilir, nitelikli ve sürdürülebilir
olması gerekmektedir (14).
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Yaşlılarda kalp, koroner arterler ve vücuttaki diğer
damarların yapısında değişiklikler meydana gelir.
Miyokard kasında hipertrofi gelişerek kalp kasının tonüsü azalır. Bunun sonucu kalp debisi azalır
ve kalbin işlevlerinde değişiklikler ortaya çıkar.
Fiziksel aktivite ve düzenli egzersiz kalp hastalıklarının oluşumunu engellemektedir. Ancak ileri
yaşta fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığı oranının azaldığı bilinmektedir. Örneğin Amerika’da
yapılan bir çalışmada 60 yaş ve üzeri yaşlıların
%89’u fiziksel aktivitenin yararlı olduğunu ifade
ederken, aynı çalışmada %69’u ise yeterli fiziksel
aktivitede bulunmadığı belirtmiştir (18). Kadınlarla yapılan prospektif bir çalışmada ev dışında
yapılan 400 metrelik bir yürüyüşün bile kalbin
fonksiyonel kayıplarını önlemede etkili olduğu
gösterilmiştir (19). Sağlık profesyonelleri görev
yaptıkları alanlarda ve kitle iletişim araçları yoluyla yaşlı bireyleri ve ailelerini hastalık, sigara
ve alkol kullanımı, ilaç tedavisi hakkında eğitmelidir (20).

yaralanması oranının %5’ten %0’a kadar düştüğü
gözlenmiştir (21). Basınç yaralanmasını önlemek
için fiziksel aktivitesi sınırlı hastalarda iki saatte bir pozisyon değişikliğinin sağlanması önerilmektedir (Kanıt Gücü B) (22). Hareket düzeyine
ilişkin verilerin izlenmesi amacıyla geliştirilen
bir sensör sayesinde hastaların yatak içinde dönüşleri ve yardıma ihtiyaç duyan hastaların belirlenmesi sağlanmıştır. Hastanın pozisyonunu algılamaya yönelik sensörlerin kullanılmasıyla hasta
güvenliği, düşmelerin ve basınç yaralanmasının
önlenmesi, bakım gereksinimlerin doğru şekilde
saptanması açısından potansiyel faydaları olduğu
belirlenmiştir (23). Kelly ve arkadaşları (2002)
tarafından yapılan çalışmada düşmelerin engellenmesi amacıyla sensör geliştirilmiştir. Sensör
için en uygun bölgenin uyluk bölgesi olduğuna
karar verilmiş ve bunun için hasta cildine zarar
vermeyen hipoalerjik yapıştırıcı kullanılmıştır.
Sensör hastanın uyluk bölgesine tespit edilmiştir. Hastanın femur kemiğinin %60-70 yatay eksende eğilimli pozisyonda ise sensör tarafından
algılanmakta ve alarm sistemi aktifleşmektedir.
Çalışmada sensör kullanımı sayesinde düşme oranında %91’lik bir düşüş bildirilmiştir (24). Yaşlı
bireylerde görülen kas iskelet sistemi sorunlarını
azaltmak için egzersiz programı, eklem hareket
genişliği, kuvvetlendirme egzersizleri, obezitenin önlenmesi, hastalıkla baş etme programları ve
günlük yaşam aktivitelerine yardımcı cihazların
kullanımı önemlidir.

Yaşlanmaya bağlı olarak kas kütlesi, kas lifleri ve
bağ dokusunda azalma ve kayıplar, kas gücü ve
kütlesinde azalmaya neden olur. Kas proteinleri
sentezinin azalması ve yıkımın artması sonucu
birçok kronik hastalık ortaya çıkmaktadır (20).
Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırması Raporu’nda (National Health and Nutrition Examination Survey) Amerika Birleşik Devletleri’nde
menopoz sonrası beyaz kadınların %30’unda osteoporoz olduğu, 80 yaş ve üzeri kadınlarda ise
osteoporoz oranının %70’e kadar yükseldiği belirtilmektedir (20). İskelet sistemi değişiklikler ile
ilişkili yaşlı hastalarda osteoporoz ve kalça kırığı
sonucunda basınç yaralanması ve düşme gelişebilir. Bu faktörler kronik hastalığı olan yaşlı bireylerde ölüm korkusunu arttırabilir.

Dünyada 2013 yılında diyabet hasta sayısının 382
milyon olduğu bildirilmiş olup 2035 yılında bu sayının %55 oranında artarak 592 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yaşlı diyabetli bireylerin
yaklaşık %90’ının tip 2 diyabet olduğu bildirilmektedir (25). Diyabet hastalarında kardiyovasküler ve periferik damar hastalıkları, göz hastalıkları, böbrek fonksiyon bozukluğu ve nöropati gibi
komplikasyonlar ve bunlara bağlı morbidite ve
mortalite sık görülmektedir. Çapoğlu’nun (2019)
çalışmasında diyabet hastalığı nedeniyle yaşlının hareketlerinin kısıtlandığı, yaşam kalitesinin
olumsuz yönde etkilendiği, organ veya işlev kayıplarının ortaya çıktığı, iş gücü kaybının arttığı
ve sosyoekonomik gücün zayıfladığı bildirilmiştir (26). Diyabet yönetimi organize, sistematik bir

Kalça kırığı olan yaşlı erişkinlerde komplikasyon
olarak basınç yaralanması oranı %22,7 olarak bildirilmiştir (21). Koruyucu önlemler alınması ve
risk değerlendirmesi yapılarak basınç yaralanmaları azaltılabilir. ABD’de geliştirilen bir cihaz
sayesinde ciltteki nem düzeyi gibi faktörler fark
edilerek basınç yaralanmasının önlenmesine yönelik denemeler yapılmaktadır. Bu cihaz kullanılarak yapılan bir pilot çalışmada hastanede basınç
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yaklaşımı ve hasta odaklı yüksek kaliteli bakımın
ön planda olduğu bir ortamda eş güdüm içerisinde çalışan sağlık ekibinin katılımını gerektirir.
Tedaviye hastayı dahil eden bakım ekibi, önerilen metabolik hedeflere ulaşamayan hastalar için
uygun yaşam tarzının benimsenmesi ve/veya ilaç
tedavisinin düzenlenmesine öncelik vermelidir.
Soo Lim ve arkadaşları (2011) tarafından yapılan
bir çalışmada yaşlı diyabet hastalarında glisemik
kontrolünü sağlamak amacıyla telefon ağına bağlı
glukometre geliştirilmiştir. Hastanın verileri otomatik olarak hastanenin tıbbı bilgi sistemine aktarılmakta, verilerin sonuçları hastaya özel mesaj
ile cep telefonuna gönderilmekte, böylece yaşlı
bireyin glisemik kontrolü sağlanmaya çalışılmaktadır (27). Çalışmada tıbbi bilgi sistemi tabanlı
e-sağlık hizmetininrutin bakıma göre daha az hipoglisemi geliştiği ve daha iyi glisemik kontrolün
sağlandığı ve yaşlı diyabetli bireylerde diyabet
etkili ve güvenli şekilde yönetildiği belirtilmiştir
(27). Diyabetli bireylerin takibi için sürekli glikoz
monitörizasyon sistemi kullanılmaktadır. Sürekli
glikoz monitorizasyon sistem sensörü, hastanın
deri altı dokusuna yerleştirilmektedir (Resim 1).

Dokular arası sıvı içindeki glukoz konsantrasyonundan günde 288 ölçüm yapmaktadır. Toplanan
veriler bilgisayar ortamında analiz edilmektedir.
Sensör düşük ve yüksek kan şekerlerinin önlenmesi, geniş glikoz dalgalanmalarının en az düzeye indirilmesi ve komplikasyonların önlenmesi
için kullanılmaktadır. Sürekli kan şekeri izlemi
yapan sensör, hastanın glikoz değerlerini kayıt
altına almaktadır. Sensörler sayesinde parmaktan
ölçülen kan şekeri takibi ile ilişkili acı veya rahatsızlık hissi ile hipoglisemi korkusu nedeniyle fazla kan şekeri ölçümü gibi problemler azaltılabilir
(28). Nanoteknoloji dövme yöntemi aracılığıyla glisemi takibi yapılabilir. Boyu sadece birkaç
mm olan minyatür dövme, sarı-turuncu bir boya
içeren nanosensör içerir. Bireyin glikoz düzeyi
yükseldiğinde dövme açık renge dönerken, glikoz
düzeyi düştüğünde ise koyu renge dönüşmektedir.
Haftada bir kez uygulanan dövmelere ilişkin çalışma Boston-Northeastern Üniversitesi’nde pilot
uygulama aşamasındadır (29).
Yaşlanmayla paralel olarak beyinde ortaya çıkan
değişiklikler (beyin ağırlığında azalma, küçük
damar hastalığı, damarların kıvrımlarında artış
olması, nöronlarda değişiklikler, ventriküllerde

Resim 1: Sürekli glikoz monitör sistemi Kaynak: Sürekli Glikoz Ölçüm Monitorü Dexcom, 2019.
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genişleme) yaşlı bireylerin inmeden daha çok etkilenmesine yol açmaktadır. İleri yaş, hemorajik
inme ile iskemik inme için değiştirilemez risk
faktörlerinden biridir. İnme gibi kronik bir hastalığın yönetimi, hastanın özyönetim becerisi kazanması için çeşitli eğitim-öğretim yöntemleriyle
güçlendirilmelidir. Teknoloji destekli tuvaletlerin
inme rehabilitasyonunda bağımsızlığın ve hijyenin geliştirilmesine yönelik yapılan bir çalışmada
(2017), perineal bölgeyi hijyenik olarak yıkayan
ve kurulayan teknoloji destekli tuvaletlerin çeşitli hastalarda tuvalet bağımsızlığını iyileştireceği
bildirilmiştir. Teknoloji destekli tuvaletlerin standart tuvaletlere kıyasla inme hastaları için daha
olumlu psikososyal sonuçlara yol açtığı ve vakaların çoğunda tamamen temizlenmiş katılımcılar
olduğu bildirilmiştir (30). Yeni teknolojik sistemlerin ilerlemesiyle birlikte gelişen Robogait isimli robot yardımıyla yürüme yeteneği zayıflamış
yaşlıların yeniden yürüme yeteneği desteklenebilmektedir (Resim 2). Robot desteğiyle tekrarlı
yürüme egzersizleri yaptırılarak kaslar ve beyin
omurilik arasında yaralanma veya hastalık nedeniyle zarar görmüş sinyal akışı yeniden kazanılabilmektedir (31).

gereksinimi artar. Kısıtlılıklar nedeniyle hastalar
soruları anlayamaz veya cevap veremez, bilişsel
yetersizlikler, depresyon ve anksiyete bozuklukları ortaya çıkar. Yaşlı bireyler için eğitsel amaçla
videolar ve sunumlar hazırlanmalı, yazılı ve sözlü
iletişim araç ve gereçleri kullanılmalı, çeşitli maketler ile eğitim desteklenmelidir (15). Yapılan bir
çalışmada görme problemi yaşayan diyabetli yaşlılarda insülin enjektörü yerine insülin kaleminin
kullanılmasının hastalar için daha kolay olacağı
ve tedavinin daha etkin şekilde gerçekleştirileceği
saptanmıştır (32). Bir başka çalışmada yaşlıların
%70,9’unun ilaçların son kullanma tarihini kontrol etmediği, %42,8’inin prospektüs okumadığı
bildirilmiştir. Prospektüsü ve son kullanma tarihini okumama nedeni ise görme kusuru olarak
bildirilmiştir (33).
Yaşlı bireylerde meydana gelen kronik hastalıklar
çoklu ilaç kullanımına neden olup tedaviye uyumu
zorlaştırır. Yaşlılarda polifarmasi nedeniyle en az
bir ilaçta uyum sorunu yaşanır. Tedaviye yeni ilaç
eklenmesi veya değişikliği, ilaç sayısının fazla olması ilaç uyumunu azaltır. Biyoteknolojik ürünler
sayesinde geliştirilen ilaç taşıyıcı sistemi ilacın
sadece patolojik bölgede etki göstermesi sağlanmaktadır. Nano taşıyıcılar kan-beyin bariyeri,
bronşiyoller gibi biyolojik yapıları aşarak hedef
dokuya ulaşmaktadır. Yaşlılarda ilaç toksisitesini
azaltır ve ilaç dağılımı daha etkin şekilde sağlanır.

Kırk yaşından itibaren göz lensinin esnekliğinde
azalma ve kaslarda sertleşme başlar. İşitme, koku
ve tat alma duyuları geriler. Duyusal kayıplar ile
ilişkili yaşlının yaşam kalitesi azalır ve öz bakım

Resim 2: Robotik rehabilitasyon Kaynak: Robotik Rehabilitasyon, 2018.

21

Yaşlılıkta Kronik Hastalıkların Yönetimi İle İlişkili Faktörler

Hemşire bu konuda yaşlı bireye konu hakkında
eğitim planlamalıdır. Sağlık profesyonelleri yaşlı
bireyin tedavi ve sağlık öyküsünü, günlük yaşam
aktivitelerini bağımsız olarak gerçekleştirme düzeyini, hareket kapasitesini, fonksiyonel kayıplarını ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını değerlendirmelidir (15,20).

amacı ya da yapacak işinin olmaması, yetersizlik
duygusunun yaşamasına, yalnızlık hissedilmesine
neden olur; istediklerini yapamama ve çevresindekilerin aşırı koruyuculuğu nedeniyle sosyal ilişkiler sınırlanır (20,36).
Sosyal destek; sağlığın korunmasını, hastalıkların tedavisini ve rehabilitasyonunu olumlu yönde
etkileyerek kronik hastalıkların yönetiminde uyumu arttırır ve sosyal dışlanmayı azaltarak yaşlıların yaşam kalitesini yükseltir. Sosyal destek
sistemlerinin eksik kaldığı durumlarda hastalık
süresinin uzaması, depresif bozuklukların ortaya çıkması ve hastalık komplikasyonlarında artış
görülmesi kronik hastalığın bakımını güçleştirir.
Sosyal destek sayesinde stres ile daha etkin baş
edilir ve semptomlar daha etkin şekilde kontrol
altına alınır (37). Bir çalışmada kanserli hastaların
hastalık algıları ve sosyal destek alam durumları
incelenmiştir. Kanserli bireylerin hastalık hakkında yeterli ve gerekli bilgiye sahip olmadıkları
için ailelerinin ve yakınlarının sosyal desteklerinin sınırlı olduğu saptanmıştır (38). Bir çalışmada (Aras ve Tel, 2009) kronik obstrüktif akciğer
hastalığı olan bireylerde evli olma, kadın olma
ve 10 yıldan daha uzun süren hastalık varlığı nedeniyle sosyal yaşama katılımın azaldığı ve aile
tarafından sosyal desteğin sağlandığı saptanmıştır
(39). Yapılan bir çalışmada yaşlıların sosyal ağ
kullanımı ile yalnızlık duygusu arasındaki ilişki
araştırılmıştır. Yaşlılara bilgisayar ve internet kullanımı hakkında eğitim verilmiş olup internetin
yaşlılardaki yalnız duygusunu azalttığı belirlenmiştir (37,40).

Psikolojik değişiklikler: Bireyler yaşlanmayla
birlikte bilişsel ve fiziksel fonksiyonlarda gerileme, üretkenlikte azalma, sosyal konum ile ilgili
değişiklikler, kronik hastalıkların varlığı, ilaç
kullanımı ve beden imajında değişiklikler ile karşılaşmaktadır. Bu değişimler yaşlıda psikolojik
problemlere neden olmaktadır (34,35). Kronik
hastalıklar nedeniyle yaşlı bireyler öfke, çaresizlik, üzüntü, içine kapanma, öz güvende azalma,
ölüm korkusu ve yalnızlık yaşamaktadır. (16).
Yaşlılıkla birlikte anksiyete, depresyon, demans,
deliryum ve kişilik bozuklukları da görülmektedir. Bu sorunlar ile ilişkili kilo alma ya da kilo
verme, uykusuzluk, iştahsızlık, konsantrasyonda
azalma, konuşma, düşünme ve zihinsel fonksiyonlarda gerileme ve günlük yaşam aktivitelerini
yerine getirmede güçlükler ile karşıya kalmaktadır. Bu değişiklikler ve olumsuz duygular kronik
hastalıkların yönetimini olumsuz yönde etkilemektedir (36).
Yaşlıda psikolojik problemleri en aza indirmek
için sağlık profesyonelleri ve hasta yakınlarının
yakın iletişimi çok önemlidir. Etkili iletişim hastanın anlamasını, kolay hatırlamasını ve bilgisini
arttırır. Ayrıca depresyon gibi hastalıklar azalır ve
bakımda memnuniyeti artırır. Hemşireler psikolojik problemi olan yaşlıda baş etme yetersizlikleri
saptamalı, sosyal destek kaynaklarını belirlemeli,
geleceğe ilişkin gerçekçi planlar yapmalı, bireyin
benlik saygısına etki edecek kaynakları belirlemeli ve hastanın ölüm ile ilgili anksiyetesini gidermelidir (16).

Ekonomik değişiklikler: Kronik hastalıkla yaşayan yaşlı birey daha az çalışmakta, daha çok
işsiz kalmakta, evine daha az para götürmekte,
cebinden daha fazla sağlık harcaması yapmaktadır (41). İş gücü kaybı, sağlık harcamalarındaki
artış, yüksek ölüm oranları ile sağlık sisteminin
sürdürülebilirliği açısından kronik hastalıklar
önemli sağlık sorunudur (1,2). ABD’de yedi yıllık gözlemin yapıldığı diyabet hastalarında sağlık
sigortasının tedavi masraflarını hepsini karşılamaması nedeniyle bireylerin yeterli tıbbi yardım
alamadıkları ve böbrek hastalığı görülme sıklığının arttığı belirlenmiştir. Sosyal desteğin yetersiz

Sosyo-kültürel değişiklikler: Yaşlılık, kişinin
toplumsal rollerinde bir değişikliğe ve çoğu zaman da kayba yol açmaktadır. Yaşlılıkla birlikte
gelen en önemli değişikliklerden biri emekliliktir.
Yaşlının iş yaşamından başka seçeneği yoksa diğer kişilerle iletişimi sınırlı olacaktır. Hayatta bir
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kaldığı durumlarda ise hastalık semptomlarının
sıklık ve şiddetinde artış görülür ve hastalık süresinin uzamasına neden olarak kronik hastalığa
uyumu zorlaştırır (42).

zamanın olmayışıdır (45). Hastalığın yönetiminin
başarısında hastalığın birey için ne anlam ifade
ettiği önemlidir. Verilen hasta eğitimine ek olarak
hasta ile sürdürülen terapötik iletişimin emosyonel durum, fonksiyonel kapasite, semptom kontrolü ve ağrı kontrolü üzerinde olumlu etkilerinin
olduğu gösterilmektedir (46).

Kronik hastalıklarda hastalık yükünü azaltmak ve
yaşlı bireyin öz bakımını sağlamak için tıbbi destek ve holistik yaklaşım gerekmektedir. Bireysel
ve toplumsal anlamda yapabileceklerle, yaşlanma
ile ortaya çıkabilecek sağlık sorunları önlenebilir.
Birinci basamak tanı ve tedavi yöntemlerini en etkili şekilde kullanarak, uygun bakım sağlayarak
yaşlılarda görülen kronik hastalıklara bağlı hastalık yükü büyük oranda azaltılabilir (1,41).

c) Yaşlılıkta kronik hastalıkların yönetiminde
sağlık ve sosyal bakım sistemleri ile ilgili faktörler: Sağlık bakım sistemlerinin ağırlıklı olarak
acil ve akut durumlara odaklanması kronik hastalıklarının yönetimini güçleştirir ve bakımın verilmesini engeller. Tele-sağlık sistemlerinin geliştirilmesi, vaka yönetimi gibi bakım modellerinin
kullanılması, teknolojik uygulamaların yaşlıların
yaşam kalitesini arttırması, hastaların sürekli takip ve tedavi edilmesi kronik hastalıkların yönetiminde önemli bir yer tutmaktadır (15). Elektronik
sağlık sistemleri arasındaki entegrasyonun sağlanması için yasal düzenlemelerin yapılması etkin
kullanımın önünü açacaktır. Elektronik sağlık kayıtlarının sağlık sistemi içerisinde etkin bir şekilde kullanımı; hastaların sağlık kayıtlarına kolay
ulaşabilmelerine, koordine bir bakım sağlanmasına, hekimler ve kurumlar arasında veri paylaşımına imkân vermektedir. Koruyucu hekimlik
önerileri ve karar destek süreçleri entegre edilmiş
sistemler ile daha kaliteli sağlık hizmeti sunumu
sağlanabilir (14).

b) Yaşlılıkta kronik hastalıkların yönetiminde
sağlık profesyoneli ile ilgili faktörler: Sağlık çalışanlarının hastalık hakkındaki düşünceleri ve tutumları ile yaşlı bireylerin aynı konudaki düşünce
ve tutumları birbirinden farklı olabilir. Farklılık
nedeniyle hastalığın yönetiminde zorluklar çıkabilir, istenilen sonuçlara ulaşılmasına engel
olabilir. Kronik hastalıkların yönetiminde sağlık
profesyoneli ile ilgili faktörler; kronik hastalığına
ilişkin tutum/bilgi, hasta ve sağlık profesyoneli
arasındaki iletişim önemli yer tutmaktadır (15).
Hasta ile sağlık ekibi üyelerinin kronik hastalıklara yönelik tutumları hastalığın yönetimini etkilemektedir. Sağlık profesyonellerinin yaşadıkları
deneyimler ve hastalık hakkındaki tutumları/bilgileri nedeniyle hastalığın önem derecesi değişmektedir (43). Birey hastalığını öğrendiği anda
panik, ölüm korkusu veya çaresizlik yaşayabilir.
Sağlık ekibi üyeleri bu duyguları etkili bir şekilde
yönetemezse yaşlı birey gerekli sağlık bakım hizmeti alamayabilir.

Evde bakım hizmeti yaşlının hastanede yatış süresini kısaltır ve maliyetleri azaltır. Evde sağlık
hizmeti Avrupa’da yıllardır uygulanan bir toplum
hizmetidir. Almanya, Danimarka, ABD, İsveç,
Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde yaşlılar için
evde bakım hizmeti verilmektedir. Özel şirketler,
belediyeler tarafından da evde bakım hizmeti sunulmaktadır. Türkiye için evde bakım uygulamaları yeni bir hizmet alanıdır. Türkiye’de evde bakım hizmetleri, 2005 tarihinde Resmî Gazete’de
yayımlanan “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu
Hakkında Yönetmelik” ile yasal düzenleme altına alınmış, birçok ilde “Evde Sağlık Hizmetleri
Birimleri” kurulmuştur (47). Evde bakım hizmetlerinin yanı sıra huzur evleri kurulmuş, yaşam kalitesini arttırmak için sosyal ve ekonomik
yardımlar (yeşil kart ve 2022 sayılı yasaya göre

Kanıta dayalı rehberlerin kullanımı kronik hastalıkların yönetiminde olumlu etki yaratmaktadır.
Hastanın öz bakım ihtiyacının karşılanmasında,
hastanın bakıma aktif katılımının desteklenmesinde ve sağlık profesyoneli ile hasta arasındaki ilişkinin artmasında önemli rol oynamaktadır (44).
Kanıta dayalı rehber kullanılmasıyla kronik hastalıklara sahip hastalarda ölüm riski azalmakta ve
yaşam kalitesini artmaktadır. Kanıta dayalı hasta
bakımının sağlanamamasının en önemli nedenler;
kurumsal stratejiler, sağlık politikaları ve yeterli
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aylık bağlanması) sağlanmıştır. Yaşlının yaşamını
kolaylaştırmak için yaşlı dostu şehirler inşa edilmeli, ulaşım araçları yaşlılar için ergonomik olmalı, konutlar, ev araç-gereçleri yaşlı kullanımına
uygun olmalı ve psikolojik sorunlar için danışma
merkezleri açılmalıdır.
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Sonuç
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The Healing Power of Preoperative Education In Patients Undergoing
Cardiac Surgery
1

Selda MERT BOĞA
ÖZ

ABSTRACT

Ameliyat öncesi eğitim, ameliyat öncesi psikososyal destek sağlayarak hastaların deneyimlerini, baş etme becerilerini ve sağlık bakımı
ile ilgili bilgilerini geliştirmek için kullanılmıştır. Ameliyat öncesi
eğitimin, postoperatif komplikasyonları ve hastanede kalış süresini
kısaltmada ve iyileşmeyi olumlu yönde etkilemede yararlı olduğu
kanıtlanmıştır. Ayrıntılı preoperatif talimatlar ile iyi hazırlanmış
hastalar ameliyatları ile daha etkin bir şekilde ilgilenirler ve ağrılarını yönetme ve uygun öz bakım faaliyetlerini yerine getirmede
daha hazırlıklı olmaktadırlar. Ameliyat öncesi eğitim, postoperatif
komplikasyonları en aza indirmek, hasta uyumunu arttırmak ve hasta anksiyetesini azaltmak için önemlidir. Birçok araştırma, ameliyat
öncesi eğitim müdahalelerinin postoperatif sonuçları iyileştirmede
başarılı olup olmadığını ve kardiyak cerrahi sonrası fiziksel ve psikolojik iyileşmeyi arttırıp arttırdığını araştırmıştır. Kalp cerrahisi
sonrası preoperatif eğitimin önemini konusunda giderek artan bir
ilgi vardır. Bu derlemenin amacı, ameliyat öncesi eğitimin, kalp cerrahisi geçiren hastalarda postoperatif sonuçlar üzerindeki etkisini
değerlendirmektir.
Anahtar Kelimeler: Kardiyak Cerrahi; Hasta Eğitimi; Hemşirelik;
Ameliyat Öncesi Dönem; İyileşme.

Preoperative education has been used to improve patients’ experiences by providing health care relevant information, coping skills,
and psychosocial support before surgery. It has proven beneficial in
decreasing postoperative complications and length of stay as well
as positively influencing recovery. Patients who are well prepared
with detailed preoperative instruction deal more effectively with their surgery and are better prepared to manage their pain and engage
in appropriate self-care activities. It is important to minimize postoperative complications, increase patient compliance, and decrease
patient anxiety. Many research studies have investigated whether
preoperative education interventions were successful in improving
postoperative outcomes and increasing physical and psychological recovery after cardiac surgery. There is a growing attention
in knowing the significance of preoperative education after cardiac surgery. The objective of this review was to assess the effect of
preoperative education on postoperative outcomes among patients
undergoing cardiac surgery.

INTRODUCTION

experience high levels of anxiety and significant
symptoms of depression due to fears, worries and
uncertainties about surgery These can exacerbate symptoms of existing cardiovascular disease,
adversely affect physiological parameters before
and during anesthesia, and can result in prolonged
recovery (3). The major nursing activity to ensure
that the client is prepared for surgery is preoperative education (PE) (4).

Keywords: Cardiac Surgical Procedures; Patient Education; Nursing; Preoperative Period; Recovery.

Cardiovascular diseases (CVDs) are the number
one cause of death globally: more people die annually from CVDs than from any other cause. An
estimated 17.7 million people died from CVDs
every year, representing 31% of all global deaths.
Over three quarters of CVDs deaths take place in
low- and middle-income countries (1). Each year
approximately one million patients worldwide undergo cardiac surgery such as CABG, valve repair
or replacement, aneurysm repairs, and arrhythmia
surgery (2). Patients awaiting cardiac surgery may

The Global Burden of Cardiovascular Disease
CVDs are a global public health issue that causes a severe economic burden at the societal level,
affecting physical and psychosocial functioning,
health-related quality of life and symptom management of the individuals (1,5). According to the
World Health Organization (WHO), approximate-
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ly 17.7 million individuals, representing 31% of
all global deaths, died because of CVD in 2015, it
was reported that 7.4 million of these deaths were
due to coronary heart disease and 6.7 million were
due to stroke. It is also anticipated that until the
year 2030, approximately 23.6 million individuals, mainly due to heart disease and stroke, will
die of CVD (1). According to Bloom et al. (2011),
a report prepared by the World Economic Forum
the Harvard School of Public Health suggests that
the cost of cardiovascular disease will rise by 22%
in 2010 to 1,044 billion dollars (6). Effective and
cheap medicines are available to treat almost all
cardiovascular diseases, however if the symptoms
of these diseases can not be controlled by pharmacological treatment, surgical treatment is appropriate for the management of these diseases (2,5).
Cardiac surgery is typically the preferred treatment for many congenital or acquired heart diseases. Coronary artery bypass grafting (CABG)
is used to treat coronary heart disease, valve surgery to repair or replace heart valves damaged by
rheumatic fever, and congenital surgery to correct
natal malformations of the heart structure such as
arterial and ventricular septal defects. Although
cardiac surgical treatment has shown superiority
over medical treatment with major advances in
care and surgical techniques in the past 20 years
(7) it is classified as high risk due to the complexity compared to other minimal invasive cardiac
procedures such as balloon angioplasty and stenting, longer recovery time (8) higher postoperative
complications and mortality risks (2,5).

ic tone (13). Many studies on cardiac reactivity
against psychological stress factors have shown
that anxiety can affect the regulation of autonomic
nervous system, platelet activation, hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity and myocardial
effusion, which increases blood pressure, heart
rate and cardiac outflow, inhibits gastrointestinal
activity and decreases immune function (14,15).
However, preoperative anxiety has been associated with exacerbation of symptoms of cardiovascular disease, increased use of anesthetic
during surgery, increased postoperative pain, increased analgesic need, delayed wound healing,
decreased immune response, fluid and electrolyte
imbalance, increased infection rate and abnormal
vital signs cause, depression, increase in readmission to the hospital and complications (3,4,10,1620). Gouin ve Kiecolt-Glaser (2011) stated that
greater fear or distress prior to surgery has been
associated with poorer outcomes including longer
hospital stays, more postoperative complications,
and higher rates of rehospitalization. Among 309
consenting consecutive patients who underwent
an elective coronary artery bypass graft surgery,
patients who were more optimistic were less likely to be rehospitalized than less optimistic individuals. Conversely, patients who experienced
more depressive symptoms were more likely to
require readmission for infection-related complications than individuals reporting less distress
(16). It is also stated that preoperative anxiety is
an important risk factor for postoperative mortality in patients undergoing cardiac surgery (4,18,
21-25).

Anxiety and Depression Among Cardiac
Surgery Patients
Cardiac surgery is a challenging and saddening
event also for patients and their families (5). It
is stated that 60-80% of the patients who underwent surgical intervention develop anxiety in the
preoperative period (9-12) and the experienced
anxiety affects the emotional, physiological and
cognitive states (4,5). Anxiety triggers the activation of the sympathetic nervous system and the
hypothalamus-pituitary-adrenal axis, resulting in
a variety of physiological responses such as increased oxygen consumption, decreased immune
response, and altered coagulation and autonom-

There are many reasons for the development of
anxiety prior to surgery. These are being in the
hospital, waiting for surgical intervention, preoperative preparation, lack of control, worry about
recovery process, pain and discomfort after surgery, complications, fear of unknown procedures
during postoperative care, uncertainty about daily
life and return to work (3,5,26,27).
Concerns during preoperative period may encourage patients to ask questions about treatment and
care, and may cause them to ask for help from
health care providers (5). Berth et al. (2007) re-
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Sensory information deals with feelings that
patients experience during or after the operation,
such as pain and discomfort.

ported that the anxiety level of the patients with
more PE needs is higher (28). In a qualitative
study conducted with twenty male cardiac surgery patients, it was indicated that the symptoms
of preoperative anxiety and depression increased
when patients’ concerns were not adequately addressed by health care providers (29).

Coping information includes exercises such as
deep breathing and coughing exercises to minimize complications and improve postoperative
function (5,34).

Health care providers play an important role in
helping patients prepare for surgery by determining possible solutions for identifying, preventing,
or reducing the causes of anxiety and monitoring
patients’ concerns (30). However, some studies
on the subject30 have showed that PE is not adequately implemented by health professionals.

PE is applied in a variety of approaches and formats, such as written materials, audio-visual presentations, oral information in the form of individual counseling or group discussion, or combinations of some or all of these. Each approach has
both advantages and limitations (5).

Importance of Preoperative Education
In addition to providing information and explanation about surgical procedures, expected patient behavior and anticipated sensations, PE is
regarded as an interactive process providing appropriate assurance and psychosocial support to
the patient who is going to be operated. PE positively affect patient to know what will happen in
each stage of the surgery, feel better physically
and mentally, improve the outcome of the surgery
as well as helping them understand the role and
responsibilities of own individual care and correcting misconceptions (4,31-33). PE is very important for anxious patients waiting for surgery.
Because PE can reduce anxiety by making the
unknown known (5). Although the PE needs of
patients vary, most of the surgical patients prefer
to receive comprehensive information about own
health during preoperative period.

In cases where educational resources are inadequate, nurses give patients the information with
an only way of verbal explanations, however it
is stated that this method may be misunderstood
by patients and their relatives and may easily be
forgotten. In addition, it has been shown that the
information given in written form without the oral
explanation is perceived as complicated and difficult to understand by the patients (5,35). For this
reason, it was reported that the provision of written materials, together with the oral information,
is more effective in PE (36). In addition, the use
of information brochures in emergency care services is strongly recommended to increase patient
satisfaction.
It is necessary to provide the appropriate amount
of information for the patients undergoing surgery. However, it is very important that the information is given to the patient in an adequate
manner with an appropriate method, according to
the individual requirement that the patient feels
comfortable (5,33).

Components and Methods of Preoperative
Education
Traditionally, information is given to patients to
understand the experiences that they will encounter during surgery, and this information is divided into three categories: procedural, sensory, and
coping information.
Procedural information is associated with explaining medical events such as causes and consequences of the surgery, specific surgical procedures, instructions given in the postoperative
period, and discharge.

Role of the Nurses in Preoperative Education
Nurses who have roles in the diagnosis, treatment
and care of the patients and who are in constant
communication with them play an active role in
patient education (37,38). Nurses need to identify
and meet the preoperative edcuation needs of patients. The study of Gürlek and Yavuz (2013) that
examined preoperative patient education practic-
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es of nurses working in surgical clinics has reported that nurses often include preoperative patient
education in their practices but there are some deficiencies in realization of education process (30).
PE is one of the most important nursing interventions and an indispensable part of preoperative
patient care. Meeting the education needs of patients is also an indication of quality patient care
outcomes (39).

40,42-46) show that PE reduces patients’ anxiety
and analgesic need, increases satisfaction, shortens hospital stay time, and improves mental and
physical healing by increasing quality of life. The
outcomes of preoperative education in patients
undergoing cardiac surgery are shown in Table 1
(2,4,18-20,23,31,46-54).
Some Literature Research on the Effectiveness
of Preoperative Education
The randomized controlled trial of Guo et al.
(2012) on effects of PE initiative consisting of verbal advice and information brochure for Chinese
cardiac patients on reducing anxiety and enhancement of healing reported that anxiety (p<0.001)
and depressions scores of participants who had
received education before operations decreased
more (p<0.001) compared to those who had not
received education, they also spent less time in
intensive care unit (p=0.05), and it was also stated
that they had pain while sleeping, and there was
no significant difference between participants in
terms duration of hospital stay (31).

In the preoperative period, informing the patient
and his/her relatives, educating and counseling
is one of the most important responsibilities of a
nurse. The nurse can help the patient cope with
the difficulties encountered after the intervention
by identifying the needs of the patient. Success of
the education is directly related to education process with the individualized care, and to the evaluation of the patient’s response and compliance
(40). For this reason, patient’s sharing of fear of
surgical intervention and whether his/her expectations are met should be questioned.
The patient to be operated and the relatives of the
patient have concerns and fears about anesthesia,
surgical intervention, and the applications to be
performed. It is stated that the patient and his/
her family need to be informed in order to cope
with these difficulties. The surgical nurse who has
deep and comprehensive knowledge to coordinate
the care of the surgical patient should inform the
patient and the family about the applications and
possibilities to be performed before, during and
after the surgery (30,41).

In the study of Al-Qalah et al. (2015) which examined the effectiveness of planned PE on care
activities of patients who had a cardiac surgery, it
was reported that 52% of the study group (those
who get PE) and 82% of the control group had
insufficient knowledge in pre-test period while
84% of the study group and 4% of the control
group had sufficient knowledge for the post-test.
In addition, PE has been associated with increase
in the level of performance in the care activities of
patients, early extubation, less analgesic requirement for coping with pain, shorter postoperative
period, short duration of intensive care and less
complication (2).

The topics that patients and their relatives are required to be informed before surgery can be listed as diagnosis; preoperative diagnostic procedures; preparations; treatment; duration of operation, materials; frequency of visit; time that can
be spent with patient; those who will give care
to the patient after surgery; where they can wait
during surgery; ways of communicating with the
operation room and receiving information; tubes,
drains, medications, possible complications that
may occur after surgery; cardiac rehabilitation
exercises (exercises that should be done; walking, breathing, coughing, etc.), and restrictions
(30,41).
Studies
(4,5,18,19,21,23,32,33,38-

In the randomized controlled trial of Kalogianni
et al. (2016) on the effects of nurse assisted PE
on anxiety and postoperative complications of
cardiac surgical patients, it was found that education given by nurses before surgery significantly
decreased the anxiety of the experimental group
(p<0.001), experimental group had less chest infection, however PE was shown to be ineffective
in reducing the length of stay in the hospital and
in reducing readmissions (18).
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↓
↓
↑
↑

↓

↓

↓
↓

Kalogianni et al.
RCT, 2016, n=395

Loghmani and Monfared,
analytical study,
2018, n=80

2013, n=70

Hosein et al. RCT,

2012, n=153

Guo et al. RCT,

↓
↓

↓

Matthias and Samarasekera,
a prospective study,
2012, n=100

↓

Malek et al. RCT,
2018, n=160

Fear
Anxiety
Depression
Pain
Analgesia requirement
Knowledge and self efficacy
Early extubation
Sleep Quality
Patient satisfaction
Postoperative stay
ICU stay
Hospital stay
Hospital readmission
Complications
Recovery

Fredericks and Yaub,
Systematic review,
2016, n=585 studies

Outcomes

Ertürk and Ünlü, QES,
2018, n=109

Studies

Al-Qalah et al. QES,
2015, n=100

Table 1. Outcomes of PE in patients undergoing cardiac surgery

↓

↓

↓

=

↑
↓
↓
=
=
↓

↓
↓

Zhang et al. Prospective
and Randomized trial,
2012, n=40

Varaei et al.
RCT, 2014, n=60

Utriyaprasitet al.
RCT, 2010, n= 120

Sorlie et al.
RCT, 2007, n=109

Shahmansouri et al.
RCT, 2014, n=60

Ramesh et al. Systematic
review
and meta-analysis, 2017

Ortiz et al.
A survey, 2015

Studies

Martorella et al.
RCT, 2012, n=52

Table 1. Continued

Outcomes
↓
Fear
=
↓
=
↓
↓
Anxiety
=
↓
Depression
↓
=
Pain
Analgesia requirement
↑
Knowledge and self efficacy
Early extubation
Sleep Quality
↑
Patient satisfaction
Postoperative stay
ICU stay
=
Hospital stay
↓
Hospital readmission
↓
Complications
↑
Recovery
ICU: Intensive Care Unit; QES: Quasi-experimental study; RCT: Randomised Controlled Study
= : No difference between control and experimental groups; ↓: Significant decrease in the experimental group; ↑: Significant
increase in the experimental group
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The randomized clinical trials of Malek et al.
(2018) on effects of supportive-educative nursing interventions applied prior to coronary artery bypass graft surgery on anxiety and sleep of
patients, it was identified that the mean anxiety
score in the control group increased significantly
(p<0,001) while the educational nursing intervention applied in the experimental group decreased
the mean anxiety score, and the sleep quality was
found to be significantly higher in the experimental group (20).

Anxiety And Improve Recovery Among Cardiac Surgery Patients: A Review of Randomised Controlled Trials. Journal of
Clinical Nursing, 2014;24:34–46.
4. Ramesh C, Nayak BS, Pai VB, Patil NT, George A, George LS, Devi ES. Effect of Preoperative Education on Postoperative Outcomes Among Patients Undergoing Cardiac
Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of
PeriAnesthesia Nursing, 2017;32(6):518–529.
5. Guo, P. A preoperative education intervention to reduce anxiety and improve recovery among Chinese to reduce
anxiety and improve recovery among Chinese cardiac patients: a randomised controlled trial. PhD thesis, University
of Nottingham, 2012.
6. Bloom DE., Cafiero ET, Jané-Llopis E, Abrahams-Gessel
S, Bloom LR, Fathima S, et al. The Global Economic Burden
of Non-Communicable Diseases. World Economic Forum,
Geneva, 2011.
7. Martens TP, Argenziano M, Oz MC. New Technology
for Surgical Coronary Revascularization. Circulation.
2006;114:606-614.
8. Granton J, Cheng D. Risk Stratification Models for Cardiac Surgery. Seminars in Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. 2008;12:167-174.
9. Taşdemir A, Erakgün A, Deniz MN, Çertuğ A. Preoperatif
Bilgilendirme Yapılan Hastalarda Ameliyat Öncesi ve Sonrası Anksiyete Düzeylerinin State-Trait Anxiety İnventory Test
İle Karşılaştırılması. Turk J Anaesth Reanim. 2013; 41:4449.
10. Yılmaz E, Aydın, E. Cerrahi Girişim Yapılan Hastalarda
Ameliyat Öncesi - Sonrası Anksiyetenin Derlenme Kalitesine
Etkisi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2013;8 (23):79-95.
11. Karadağ Arlı, Ş. Ameliyat Öncesi Anksiyetenin APAIS ve
STAI-I Ölçekleri İle Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2017;4(3), 38-47.
12. Gomes ET, Silva Bezerra SM. Anxiety and depression
in the preoperative period of cardiac surgery. Rev Rene.
2017;18(3):420-7.
13. Frazier SK, Moser DK, Riegel B, Mckinley S, Blakely
W, Kim KA, Garvin BJ. Critical Care Nurses Assessment of
Patients Anxiety: Reliance on Physiological and Behavioral
Parameters. American Journal of Critical Care. 2002;11:5764.
14. Thomas SA, Chapa DW, Friedmann E, Durden C, Ross
A, Lee MCY, Lee HJ. Depression in Patients With Heart Failure: Prevalence, Pathophysiological Mechanisms, and Treatment. Critical Care Nurse. 2008;28:40-55.
15. Yang L, Kaye AD, Venakatesh AG, Green MS, Asgarian
CD, Luedi MM, Liu H. Enhanced Recovery After Cardiac

In the quasi-experimental study conducted by
Ertürk and Unlu (2018) to determine the effects
of preoperative individualized education on anxiety and pain level of patients after open heart surgery, there was a statistically significant relationship between pre- and postoperative state anxiety
scores and mean pain scores, and preoperative individualized education has been shown to reduce
(p<0.05) postoperative pain levels in both aspects
(38).
CONCLUSION
Many studies have investigated whether PE interventions are successful in improving postoperative outcomes and whether physical and psychological healing is improved after cardiac surgery.
In addition, the effectiveness of PE on postoperative outcomes in patients undergoing cardiac surgery has not been clearly identified. For the patients undergoing cardiac surgery, it was observed
that higher quality randomized studies are needed
to provide stronger evidence for PE interventions
to improve the postoperative outcomes. Although
the PE is not at the required level to increase the
health status, it can be concluded that the written
and oral PE applied by a nurse has important contribution to the patient outcomes.
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Farklı Yaş Gruplarındaki Diz Osteoartriti Olan Bireylerin
Denge, Fiziksel Performans, Ağrı ve Yaşam Kalitelerinin
Karşılaştırılması
Comparison of Balance, Physical Performance and Pain Levels of Patients
with Knee Osteoarthritis in Different Age Groups
1

Bahar ÖZYAKUP , Ender ANGIN

2

ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Diz osteoartritlilerin denge, fiziksel performans, ağrı düzeyleri ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi ve gruplar arası farkların karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Karşılaştırmalı, tanımlayıcı türde olan çalışmaya toplam
88 birey dahil edildi. Tinetti denge ve yürüme skalası, tek ayak durma süresi, süreli kalk yürü testi, Fiziksel Fonksiyon ve Ağrı (WOMAC) İndeksi, 30 sn otur ve kalk testi,10 metre yürüyüş testi, vizüel
analog skalası ve KF 36 yaşam kalitesi skalası uygulandı.
Sonuç: Denge sonuçlarında I. Grup lehine anlamlı fark bulunurken,
yürüme toplam puanı gruplar arası anlamlı bulunmadı. Tek ayak
üzerinde durma sürelerinde, gruplar arasındaki puanlar I. Grup
lehine anlamlı bulundu. Süreli kalk ve yürü testi sonuçlarında, gruplar arasında I. Grup lehine anlamlı bir farkın olduğu görüldü. 10
m yürüyüş puanında gruplar arasında anlamlı bir fark saptandı.
Gruplar arasında 30 sn otur ve kalk testi puanları I. Grup lehine
anlamlı bulundu. WOMAC ölçeğinde gruplar arası anlamlı bir fark
bulunmadı. Ağrı değerlendirmesinde hem aktivite sırasında hem de
istirahat halinde gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. KF36
gruplar arası karşılaştırmalarında sağlığın genel algılanması ve
ağrı parametrelerinde I. Grup lehine anlamlı fark olduğu saptandı.
Anahtar Kelimeler: Diz Osteoartriti, Denge, Fiziksel Performans,
Yaşam Kalitesi

Purpose: To compare the life quality of different age groups and
group differences who has knee osteoarthritis about balance, physical performance and pain levels.
Methods: This is a descriptive, comparison study. Total of 88 individuals have been included in the study. Tinetti balance and walking
scale and single leg test, WOMAC physical function test, 30 sec chair sit and stand test,10 meter walking test, visual analogue scale and
KF 36 quality of life scale were assessed.
Results: Balance was found significant in Group I, whereas walking
score was not. The scores between the groups were found significant
in the single leg balance. Significant difference between the groups
in continuous time and walking test was found. Significant difference was detected between the groups in 10 metres walking test.
Chair sit and stand test were found statistically significant. Significant difference was not found in WOMAC scale between the groups.
Significant difference was not found when examining the pain during
activity and resting in VAS scale. KF 36 comparison between groups
whereas a statistically significant difference was detected in general
health and body pain scores between the groups

GİRİŞ

ligament laksitesinin artması ile eklem stabilitesinde bozulma görülmesi, büyüme faktörlerine
karşı anabolik cevapta azalma, kondrosit kaybı ve
kıkırdak plağında incelme görülmesi gibi neden
olan faktörler ilerleyen yaşlarda OA riskini artırmaktadır (3). Diz OA’lı bireylerde alt ekstremite
kas zayıflığı ve ağrının artması ile postüral salınım artarak denge problemleri ortaya çıkmaktadır
(4, 5).Artan yaşla birlikte, vestibüler sistem, vizüel sistem ile somatosensör sistem tarafından gelen
duyu girdilerinin birbirileri arasındaki etkileşim
bozulmaktadır (6, 7). Denge bozuklukları ile birlikte düşme riski meydana gelebilmektedir (8).

Keywords: Knee osteoarthritis, Balance, Physical Performance,
Life Quality

Osteoartrit (OA), eklemlerdeki kıkırdağın bozulması ile karakterize olan kronik seyreden dejeneratif bir kas iskelet sistemi hastalığıdır. Sertlik,
hassasiyet, eklem ağrısı, hareket kısıtlılığı ve krepitasyon OA’te görülen klinik bulgulardır (1, 2).
Artan yaşla birlikte kas fonksiyonu ve periferde
nörolojik yanıtın yeterli olmaması durumunda
koruyucu nöromüsküler sistemlerin bozulması,
1.Yrd.Doç.Dr. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,
E-posta Adresi: ender.angin@emu.edu.tr
ORCID ID:0000-0001-7962-7794
2. Uzm. Fizyoterapist, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
ORCID ID:0000-0001-6176-4299

Son yıllarda literatürde OA’lı hastalar üzerinde
yapılmış çalışmalara bakıldığında, denge düzey-
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lerinin değerlendirildiği ancak çoğunlukla sağlıklı bireyler ile karşılaştırıldığı belirlendi.

üzerinde sıfır değerinin ‘ağrı yok’ on değerinin ise
‘çok şiddetli’ ağrı olduğunu ifade edecekleri şekilde hissettikleri ağrı seviyelerini işaretlemeleri
istendi (10).

Çalışmamızın amacı, farklı yaş gruplarındaki diz
OA’lı bireylerin denge, fiziksel fonksiyon, ağrı ve
yaşam kalitesi parametrelerinin değerlendirilmesi
ve gruplar arası farkların karşılaştırılmasıdır.

Western Ontario and McMaster Universities
Arthritis Index (WOMAC) Osteoartrit İndeksi
Fonksiyonel durum ve özellikle dizdeki ağrıyı değerlendirmek amacıyla Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)
Osteoartrit İndeksi kullanıldı. Bu indeks OA’lı
bireylerde, ağrı, tutukluk ve fiziksel fonksiyonlarının sorgulanmasını içeren toplam üç bölüm
ve 24 sorudan oluşmaktadır. Değerlendirme sonucunda elde edilebilecek puanlar ağrı alt grubu
için 20, tutukluk için 8, fiziksel fonksiyon için 68
olarak belirtilmektedir. Yüksek puan alan bireylerde, ağrı ve sertlikte artış gözlemlenerek fiziksel
fonksiyon bozukluğu saptanmaktadır. Bu yöntem
OA’da yaygın kullanılan geçerlilik ve güvenilirliği kabul edilen bir değerlendirme indeksidir (11).

Gereç ve Yöntem
Araştırma tipi karşılaştırmalı, tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmaya Gazimağusa Devlet Hastanesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon polikliniğine
başvuran 40 yaş üstü diz osteoartrit teşhisi konmuş hastalar alındı. Veriler alınmadan önce bireyler test protokolü hakkında bilgilendirildi. Diz
OA’lı bireylere çalışma öncesinde yazılı bilgilendirilmiş gönüllü onam formu imzalatıldı. Etik
kurul onayı Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilimsel
Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından alınmıştır (ETK00-2016-0193). American College of
Rheumatology (ACR) tanı kriterlerine göre diz
OA tanısı alan hastalar dahil edildi (9). Kellgren
Lawrence radyolojik evrelendirme kriterlerine
göre Evre 2 (belirgin osteofit, eklem aralığında
şüpheli daralma) ve Evre 3’de (orta derecede osteofitler, eklem aralığında orta derecede daralma,
hafif skleroz) olan bireyler alındı. Kırılma kusuru dışındaki görme ve işitme problemleri olan
bireyler, nörolojik hastalığı olan bireyler, son 6
ay içerisinde fizyoterapi ve rehabilitasyon almış
bireyler, alt ekstremite cerrahisi geçirmiş olan bireyler, inflamatuar artrit, geçirilmiş diz cerrahisi
ve travma öyküsü alan bireyler, hareket sistemini
etkileyebilecek kronik hastalığı olan bireyler (ateroskleroz, anjina, aritmi, aort yetmezlik gibi hastalıkları olan bireyler) çalışmaya dahil edilmedi.

Tinetti Denge ve Yürüyüş Değerlendirmesi
Skalası
Tinetti denge ve yürüme skalası, yaşlılarda yaygın
olarak kullanılan fonksiyonel durum ve günlük
yaşamın değerlendirilmesinde önemli bir ölçektir.
Tinetti Denge bölümü maksimum 16 puan, yürüme bölümü ise maksimum 12 puan olmak üzere
toplamda 28 puandan oluşmaktadır. 26 ve altında puan alan bireylerde denge problemi olduğu
düşünülürken, 18 ve altında puan alan bireylerin
düşme riskinin normal bireyler göre beş kat arttığı
görülmektedir (12).
Tek Ayak Üstünde Durma Testi
Bireylerden, başlangıçta gözlerini açık şekilde
bir ayak destek bacağına dokunmayacak şekilde
kaldırmaları istenildi. Bireylerden gözlerini kapatması istenildi. 30 saniye test süreci kapsamında dengenin devam ettirilebilmesi beklendi. Test
bireylere gözler açık ve kapalı her iki şekilde de
uygulandı. Önce gözler açık, daha sonra kapalı
iken 30 sn boyunca bu pozisyonu korumaları istenildi. Kaldırılan bacağın destek bacağına temasında veya ayağın zemine temasında, sekme veya
sıçrama olduğunda veya destek sağlamak amacıyla çevredeki herhangi bir nesneye dokunmasıyla

Sosyo-demografik ve Antropometrik Özellikler
Bireylerin yaş, cinsiyet, özgeçmişlerinde olan
sağlık problemleri, meslek, eğitim durumu ve aile
öyküsü sorgulandı.
Vizuel Analog Skalası (VAS)
Bireylerin dizlerindeki ağrı şiddetlerinin değerlendirilmesi için Vizuel Analog Skala (VAS) kullanıldı. Bireylere istirahat ve hareket sırasındaki
ağrılarını 0 ile 10 arasındaki 10 cm’lik bir çizgi
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birlikte denge bozukluğunun oluştuğunda test
sonlandırıldı (13). Tek ayaküstünde durma testinde 30 sn altında olan değerler bozulmuş denge
olarak kabul edilmektedir (14).

ölçeği kullanılmıştır. KF 36 ölçeği 36 maddeden
oluşarak 8 boyutta ölçüm sağlamaktadır. Fiziksel
fonksiyon (10 soru), sosyal fonksiyon (2 soru),
fiziksel rol güçlüğü (4 soru), emosyonel rol (3
soru), mental sağlık (5 soru), enerji/vitalite (4
soru), ağrı (2 soru), sağlığın genel algılanması (5
soru) alt bölümlerinden oluşmaktadır. Alt ölçekler
sağlığı değerlendirerek 0 kötü sağlık durumunu
gösterirken, 100 iyi sağlık durumunu göstermektedir. Değerlendirme sonucu, fiziksel sağlık ve
mental sağlık olmak üzere iki komponentin toplam puanlarıyla elde edildi (17).

30 sn Otur ve Kalk Testi
Bireylerin dinamik denge ve fiziksel uygunluk alt
ekstremite nöromuskuler fonksiyon düzeylerinin
değerlendirilmesi amacıyla 30 sn otur kalk testi
uygulandı. Birey kolsuz, yerden yaklaşık 43 cm
yüksekliğindeki bir sandalyede sırtı dik pozisyonda ayakları yerle temas halinde kollar göğüs
önünde çapraz şekilde otururken teste başlanıldı. Bireye başla komutu verildikten sonra 30 sn
boyunca belirlenen pozisyondan ayakta dik durma pozisyonuna ve yeniden oturma pozisyonuna
gelmeleri istenildi. Bireyin 30 saniye boyunca
tamamlamış olduğu tam kalkış sayısı belirlendi
(15).

İstatistiksel Değerlendirme: Verilerin analizinde
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
22.0 versiyonu kullanıldı. Çalışmaya alınması gereken minimum birey sayısının belirlenmesi amacıyla güç analizi yapıldı. Her bir grup için Cohen
d:0.6, α:0.05, β:0.20, n=48 olarak toplamda 96
birey olarak bulundu. 8 kişi değerlendirme testlerinin çoğunun uygulanmasını kabul etmedikleri
için istatistiksel analize dahil edilmediler. Analiz
yapmadan önce verilerin normal dağılıma uyup
uymadıkları kontrol edildi. Sürekli değişenlere
ait verilerin normal dağılıma uyup uymadıklarına “Levenee testi” ile bakıldı. Normal dağılıma
uyan veriler için parametrik test, normal dağılıma
uymayan veriler için non-parametrik testler uygulandı. Tanımlayıcı sürekli değişkenler ortalama
(x) ve standart sapma (± ss) olarak gösterildi. Sayıyla belirtilen değişiklikler ise frekans yüzdeliği
(n%) olarak adlandırıldı. Grupların karşılaştırmasında parametrik test varyasyonuna uyan veriler
‘t-test’ ile değerlendirilerek varyasyona uymayan
veriler için ‘Mann-Whitney U’ testi kullanıldı.
Kesikli değişkenler için, değişkenler arası ilişki
olup olmadığına ise “Ki-Kare testi” ya da “Fisher
Kesin Ki- Kare testi” ile bakıldı. Bir parametrenin aralık tahmini, parametreyi tahmin etmek için
kullanılan değerleri içeren bir aralıktır. Bir parametrenin bir aralık tahminin güven düzeyi, parametreyi kapsama olasılığıdır. 1-alfa ile gösterilir.
Bu durumda anlamlılık düzeyi adını almaktadır.
Tahminin güven düzeyini kullanarak bir parametre için belirlenen aralığa güven aralığı denir. En
çok kullanılan güven aralıkları % 90, % 95 ve %
99‘dur. Biz çalışmamızda bu değer 95 olarak alındı.

Süreli Kalk ve Yürü Testi (SKYT)
Bu test hastaların dinamik denge ve fiziksel fonksiyonu değerlendirmek amacıyla süreli kalk ve
yürü testi (SKYT) kullanıldı. Bireyden sandalyenin kollarından destek almadan oturduğu yerden
ayağa kalkması, 3 m yürüyüş sonrasında herhangi bir yere dokunmaksızın sandalyeye doğru geri
dönüp yürüyerek tekrar oturma pozisyonuna gelmesi istenildi. Test üç kez tekrarlandı ve ortalama
alındı (16). Testi 15 sn ‘den daha uzun sürede tamamlayan bireylerin günlük yaşam aktivitesinde
bozulma olduğu belirtildiği görüldü (17).
10 Metre Yürüme Testi
Yürüyüş değerlendirilmesinde, bireyden 10 m’lik
mesafede normal yürüyüş hızıyla yürümesi istendi. Birey herhangi bir yürüme desteği kullanıyorsa onunla beraber yürümesi istendi. Kronometre
ile başlatılan süre, kişinin ayağın başlangıç çizgisinde iken başlatıldı ve bitiş çizgisine vardığında
sonlandırıldı. Test üç defa tekrar edilerek, ortalama m/sn cinsinden kaydedildi (18).
Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi
Bireylerin yaşam kalitesi değerlendirmeleri, 1987
yılında Ware tarafından geliştirilen ve ülkemizde
geçerlilik ve güvenilirlik çalışması 1999 yılında
Koçyiğit ve ark. tarafından yapılmış olan KF-36
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Bulgular
Çalışmaya 40-65 yaş aralığında (Grup 1) ve 65
yaş ve üzeri (Grup 2) olmak üzere diz OA’sı teşhisi alan toplam 88 birey katıldı. Grup 1’deki bireylerin yaş ortalaması 56±8,2 yıl, Grup 2’deki
bireylerin ise 72,9±5,7 yıldı. Grupların beden
kütle indeksi (BKI) değerleri sırası ile 30,5±5,6,
28,8±4,6’dı. Gruplararası BKİ değerlerinde
anlamlı fark bulunmadı. Grup 1’deki bireylerin boy ortalaması 1,62±0,07, Grup 2’nin ise
1,57±0,03’dü. Grup 1’deki bireylerin vücut ağırlığı 80,7±18,2 iken Grup 2’dekilerin vücut ağırlığı 72,0 ±12,2 kg’di. Tablo 1’de gruplar arasında
Tinetti denge seviyelerinde I. Grup lehine anlamlı
bir farkın olduğu saptandı. Tablo 2’de yer alan tek
ayaküstü denge testinde gözler açık ve gözler kapalı denge puanları gruplar arasında I. Grup lehine farklı bulundu. Tablo 3’de süreli kalk ve yürü
testi gruplar arasında I. Grup lehine anlamlı bir
farkın olduğu görüldü. Tablo 4’de belirtilen 30 sn
kalk ve otur testinde gruplar arasında I. Grup lehine anlamlı fark görüldü. Tablo 5’de 10 m yürüyüş
puanları arasında I. Grup lehine anlamlı bir farkın
olduğu saptandı. WOMAC Fiziksel Fonksiyon ve
Ağrı puanları gruplar arasında Tablo 6’da gösterildiği gibi anlamlı bir fark bulunmadı. VAS ağrı
şiddetleri karşılaştırılmasında da gruplar arasında
anlamlı bir farkın olmadığı Tablo 7’de gösterildi.
Tablo 8’de Grup 1 ve 2’nin KF 36 yaşam kalitesi
ağrı puanları arasındaki fark I. Grup lehine istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Grup 1 ve 2’nin KF
36 yaşam kalitesi genel sağlık algılama puanları
arasındaki fark grup 1 lehine istatistiksel olarak
anlamlı bulundu.

Tablo 1: Grup 1 ve Grup 2’nin Tinetti Denge
ve Yürüyüş Puanlarının Karşılaştırılması, x± ss,
(%95 GA) (Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2016)

Tinetti denge
puanı
Tinetti yürüyüş
puanı
Tinetti toplam
puan

Grup 1

Grup 2

P

n:32
15,1±1,7

n:48
13,6±3,2

değeri †
0,026

(9-16)
11,3 ±1,3

(5-16)
10,5±2,8

0,728

(9-12)
26,6±2,5

(3-14)
24,2±5,6

0,062

(19-28)

(8-28)

†: Mann Whitney U Testi
Tablo 2: Grup 1 ve Grup 2’nin Tek Ayak Üstünde Durma Gözler Açık Denge Puanı ve Tek Ayak
Üstünde Durma Gözler Kapalı Denge Puanlarının Karşılaştırılması x± ss, ( % 95 GA)
(Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2016)

Tek ayak
üstünde gözler
açık denge
puanı (sn)
Tek ayak
üstünde gözler
kapalı denge
puanı (sn)

Grup 1

Grup 2

P

n:40

n:48

değeri †

15,3±12,3 8,0±5,5

0,001

(11—19) (6,4—9,6)
6,1±3,9

3,4±5,6

0,001

(4,8—7,3) (2,6—4,1)

†: Mann Whitney U Testi
Tablo 3: Grup 1 ve Grup 2’nin Süreli Kalk ve
Yürü Testi Puanlarının Karşılaştırılması x± ss,
( % 95 GA)

Süreli kalk ve
yürü testi puanı
(sn)

Grup 1

Grup 2

P

n:40

n:48

değeri †

10,8±2,7

13,4±5,3

0,012

(9,8—11,6) (11,8—15)

†: Mann Whitney U Testi
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Tablo 4: Grup 1 ve Grup 2’nin 30 Saniye Otur
ve Kalk Testi Puanlarının Karşılaştırılması x±
ss, ( % 95 GA) (Doğu Akdeniz Üniversitesi,
2016)

30 sn kalk
ve otur testi
puanı (sn)

Grup 1

Grup 2

P

n:40

n:48

değeri*

11,7 ±4,0

9,6±3,7

0,014

(10,4—13)

(8,5—10,6)

Tablo 7: Grup 1 ve Grup 2’nin VAS ile Ölçülen
Ağrı Şiddetlerinin Karşılaştırılması, x± ss,
(% 95 GA) (Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2016)
Grup 1

Grup 2

P

n:40

n: 48

değeri*

Aktivite sırasındaki 6,9±1,7
7,04±2,0 0,676
ağrı
(6,3—7,3) (6,4—7,6)
İstirahat sırasındaki 5,0±3,0
ağrı
(4—6)

3,9±3,1

0,127

(3—5)

*: t- testi

*: t- testi

Tablo 5: Grup 1 ve Grup 2’nin 10 metre Yürüyüş Puanlarının Karşılaştırılması x± ss,
( % 95 GA) (Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2016)

Tablo 8: Grup 1 ve Grup 2’nin KF 36 Yaşam
Kalitesi Puanlarının Karşılaştırılması x± ss,
(% 95 GA) (Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2016)

Grup 1

Grup 2

P

n:40

n:48

değeri †
KF 36 yaşam
kalitesi fiziksel
fonksiyon
puanı
KF 36 yaşam
kalitesi fiziksel
fonksiyon rol
güçlüğü puanı
KF 36 yaşam
kalitesi
emosyonel rol
güçlüğü puanı
KF 36 yaşam
kalitesi enerji/
canlılık/vitalite
puanı
KF 36 yaşam
kalitesi ruhsal
sağlık puanı
KF 36 yaşam
kalitesi sosyal
işlevsellik
puanı
KF 36 yaşam
kalitesi ağrı
puanı
KF 36 yaşam
kalitesi genel
sağlık algısı
puanı

10 metre yürüyüş 12,4±2,2 15,6±4,7 0,001
puanı (sn)
(11,6—13) (14,2—17)

†: Mann Whitney U Testi
Tablo 6: Grup 1 ve Grup 2’nin WOMAC Fiziksel Fonksiyon Puanı ve Ağrı Puanı Arasındaki
Değerlerin Karşılaştırılması x± ss, ( % 95 GA)
(Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2016)
Grup 1

Grup 2

P

n:40
n:48
değeri*
WOMAC fiziksel 33,0±13,6 33,1±14,5 0,943
fonksiyon puanı
(28,6—37) (29—37,4)
WOMAC ağrı
puanı

*: t-testi

10,7±2,3

10,9±3,4

(9—11,6)

(9,8—11,8)

0,725

Grup 1

Grup 2

P

n:40
30,7±8,5

n:48
28,6±9,3

Değeri
0,128*

(28,9—34,2) (26—31,4)
16,0±10,4

14,1±13,4

(12,7—19,2) (10,9—17,4)
17,7±10,1

15,8±11,4

0,416*

(14,4—20,9) (12,4—19,1)
64,3±10,7

61,7±12,1

0,288*

(60,8—67,7) (58,2—65,1)
65,3±9,4

64,5±13,0

0,739*

(62,2—68,3) (60,7—68,2)
47,0±10,5
45,7±12,0
0,637*
(43,4—50,1) (42,2—49,2)
50,0±11,0

58,8±14,3

0,002†

(46,5—53,5) (54,6—62,9)
48,2±7,5
54,1±8,0
0,001*
(45,8—50,6) (51,8—56,4)

*: t- testi, †: Mann Whitney U Testi
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Tartışma
Bu çalışmada OA’lı bireylerin denge düzeylerinin
ve dengeyi etkileyebilecek parametrelerin değerlendirilmesi ve farklı yaş grupları arasında parametreleri karşılaştırmak amacıyla yapıldı. Bireylerin denge düzeyleri, Tinnetti Denge ve Yürüyüş
Testi ile değerlendirilerek yaş arttıkça dengenin
diz OA’lı bireylerde etkilendiği belirlendi. OA’lı
bireylerin yürüyüş mesafeleri yaşla birlikte çok
fazla değişmezken denge düzeylerinin değiştiği
saptandı. Buna bağlı olarak diz OA’lı bireylerin
ilerleyen yaşla birlikte yürüme mesafeleri değişmezken, fiziksel fonksiyon ve performans parametrelerindeki azalmalarla denge kayıplarının
paralel olarak ilerlediği görüldü. Bu bulgular ışığında OA’lı bireylerde erken dönemde fizyoterapi
programlarının denge ve fiziksel fonksiyon üzerinde yoğunlaşması ile ileriki yaşlarda meydana
gelecek kayıpların giderilmesinde daha verimli
olabileceğini düşünüldü. 2012 yılında yapılan bir
çalışmada, 65 yaş üzerindeki bireylerde, denge
ve mobilite düzeylerini Tinetti Denge ve Yürüyüş
Testi ile değerlendirmişlerdir. Çalışma sonucunda
bu yaştaki bireylerde düşük fiziksel aktivite seviyesinin bozulan denge ve mobilite fonksiyonları ile bağlantılı olduğu görülmüştür. Çalışmada
elde edilen diğer bir sonuç ise, ileri yaştaki OA’lı
bireylerin sosyo-demografik özellikleri arasında
yaşın diğer faktörlerden daha etkili olduğudur
(10). OA’lı bireylerde yapılmış bir başka çalışmada, 65 yaş ve üzeri yaşlı diz OA’lı bireylerin sağlıklı bireylere göre denge seviyelerini daha düşük
olduğunu bildirmişlerdir (19). OA’da özellikle
evre 3 (orta derecede osteofitler, eklem aralığında
orta derecede daralma, hafif skleroz) ve evre 4’de
(büyük osteofitler, eklem aralığında ileri derecede daralma, belirgin subkondral kemik sklerozu,
kistler) hem statik hem de dinamik denge seviyelerinin etkilendiği yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Genellikle tam diz ekstansiyonunun yaşlılarda fonksiyonel aktivitelerde önemli rol oynadığı vurgulanmıştır. Sun ve ark’nın geriartik diz
OA’lı bireylerin denge seviyelerini tek ayak üzerinde durma testi ile değerlendirdikleri çalışmada
geriatrik OA’lılarda sağlıklı yaşıtlarına göre denge seviyelerinin daha düşük olduğu saptanmıştır
(19). OA’da meydana gelen değişikliklere yaşlanma sürecinin de eklenmesi başta denge olmak

üzere yaşlı OA’lı bireyler topluluğunda daha fazla
bozukluklara neden olmuştur. Bizim çalışmamızda da tek ayak üzerinde durma dengeleri farklı
yaş gruplarında karşılaştırıldığında, gruplar arası
farklı olduğu bulundu. Çalışmamızda diz OA’lı
bireylerin denge seviyelerinde görülen azalma
ilerleyen yaşla birlikte daha fazla arttığı görülerek
farklı yaş gruplarının denge seviyelerindeki etkileniminin farklı olduğu saptandı. Çalışmamızda
ayrıca aynı patolojiye sahip bireylerin yaş faktörüne bağlı olarak etkilendikleri parametreler ortaya konulmuştur. Böylelikle genç kişilere de OA
teşhisi konulduğu safhada yaş dikkate alınmaksızın denge değerlendirmelerinin yapılması ve
çeşitli denge egzersizlerinin rehabilitasyon programlarına eklenmesi gerektiği önerilir. Alencar ve
ark’nın 65 yaş üzeri düşme riski olan ve olmayan
diz OA’lı kadınlarda yaptıkları çalışmada fonksiyonel mobilite seviyelerini değerlendirmek amacıyla süreli kalk ve yürü testini kullanmışlardır.
Bu çalışmada düşme riski olan kadınların düşme
riski olmayan kadınlara göre fonksiyonel mobilite düzeylerinin daha düşük olduğu saptanmıştır
(20). Yaşlı bireylerde daha iyi fonksiyonel performans geliştirme staratejileri oluşturarak düşme
riskleri azaltılabilecektir.
Son yıllarda literatüre bakıldığında OA’lı hastaların genel olarak sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığı
görüldü. Bizim çalışmamızı, literatürde öne çıkaracak nokta farklı yaş gruplarındaki OA’lı hastaların denge, fiziksel fonksiyonel seviye ve ağrı gibi
parametrelerin kendi aralarında karşılaştırılmasıdır. Böylelikle erken yaşta konulan OA teşhisi ile
fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarının farklı parametrelerde özelleşebileceğini düşünmekteyiz. Çalışmamızda farklı yaş gruplarındaki bireylerin süreli kalk ve yürü testi puanları gruplar
arası istatistiksel olarak anlamlı bulunurken, 4065 yaş arasındaki bireylerin 65 yaş üzeri bireylere
göre test süreleri daha kısa bulundu. Bu durum diz
OA’lı bireylerde artan yaşla birlikte mobilite ve
dengenin olumsuz etkilenmesi ve ileride düşme
riski oluşturmaktadır. Alencar ve ark. tarafından
yapılan çalışmada 65 yaş üzeri düşme riski olan
diz OA’lı bireylerde süreli kalk yürü testi ile fonksiyonel mobiliteyi inceleyerek, düşme riski olan
bireylerin test sürelerinin uzadığı ve düşme riski
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olmayan bireyler ile istatistiksel olarak anlamlı
bir farkın olduğu saptanmıştır (20). Bizim çalışmamızda 40-65 yaş arasındaki bireylerin 30 sn
kalk ve otur testindeki tekrar sayısı 65 yaş üzerindeki yaşlı bireylere göre daha yüksek bulunarak
aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın
olduğu görüldü. Buna bağlı olarak çalışmamızda
diz OA’lı hastalarda artan yaşla birlikte fiziksel
performanslarının süreli kalk yürü testi ile değerlendirilerek yaş grubu daha düşük olan OA’lılara
göre daha düşük olduğunu görmekteyiz. Iijima
ve ark. 2017 yılında yaşları 61- 91 yaş arasında değişen pes planus teşhisi konmuş ve normal
ayak yapısına sahip diz OA’lı yaşlı hastalarda ağrı
ve fonksiyonel bozukluklar arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Yürüme performansını 10 m yürüme testi ile değerlendirdikleri çalışmada grupların
benzer fonksiyonelliğe sahip oldukları görüldü.
Bu çalışmaya göre ayak deformiteleri diz ve ayak
ağrısına neden olarak, OA’lı bireylerde yürüyüş
performansları etkilenmiştir (21). Bizim çalışmamızda 40-65 yaş arasındaki diz OA’lı bireylerin
10 metre yürüme testindeki performansları, 65
yaş ve üzerindeki bireylere göre daha iyi olduğu gözlemlenerek istatistiksel olarak aralarında
anlamlı bir fark olduğu saptandı. Bu bulgumuza
göre diz OA’lı hastalarda yaş ile birlikte yürüme
sürelerinde anlamlı azalma olduğu açıklık kazandı. Tütün ve ark. diz OA’lı bireylerde yaşla birlikte kadınlarda görülen hormonal, kemik yapım
ve yıkım dengesindeki değişikliklerin sonucunda
OA riskinin arttığını belirtmişlerdir. Buna bağlı
olarak OA ile birlikte gelişen ağrı ve fonksiyonel
kayıpların kadınları daha fazla etkilediği görülmüştür (22). Atamaz ve ark’nın 40-80 yaş aralığındaki diz OA’lı bireylerde ağrı, eklem sertliği
ve fiziksel fonksiyonlarını karşılaştırdıkları çalışmada ağrı ve fonksiyon kaybının ilerleyen yaşla
birlikte artan BKİ’nin kadın cinsiyeti üzerinde
etkisi olduğunu belirtilmiştir (1). Bizim çalışmamızda diz OA’lı bireylerde WOMAC puanı ağrı
ve fonksiyon kaybı üzerinde farklı yaş grupları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayarak, bireylerin ilerleyen yaşlarda ağrı ve
fonksiyon kayıplarında artışın olduğu saptandı.

Buna bağlı olarak çalışmamızda gözlemlenen,
ilerleyen yaşlarda ağrı ve fonksiyon kayıplarındaki artış nedeninin kas kuvvetinin azalmasına
bağlı olduğunu düşünüldü. Tunay ve ark. tarafından diz OA’lı 50 yaş ve üzerinde olan bireylerde
hastanede ve evde uygulanan propriyoseptif ve
kuvvetlendirme eğitiminin propriyosepsiyon, ağrı
ve fonksiyonel duruma etkisi araştırılmıştır. Bu
çalışmada ağrı VAS ile değerlendirilerek istirahat,
hareket ve gece saatlerindeki ağrının hastanede ve
evde uygulanan egzersiz sonrasında azalma meydana getirdiğini gözlemlemişlerdir. Bununla birlikte hastane eğitim grubunun ev eğitim grubuna
göre aktivitedeki ağrı şiddetleri azalma göstererek
gruplar arası anlamlı bir farkın olduğu belirtilmiştir (23). Bizim çalışmamızda 40-65 ve 65 yaş üzerindeki diz OA’lı bireylerde aktivite ve istirahat
sırasındaki ağrı durumları değerlendirildiğinde
her iki grupta da ağrı olduğu görülmekle birlikte
ağrı düzeyi açısından gruplar arası farkın anlamlı
olmadığı görüldü. OA’lı bireylerde ağrının erken
yaşlarda da ortaya çıktığını görmekteyiz. OA’lı
bireylerde ağrı faktörünün yaş ile değişmediği,
farklı yaş gruplarında da ağrının benzer seviyelerde seyrettiği görüldü. OA’da meydana gelen
dejeneratif değişiklikler sonucunda fonksiyon kısıtlamalarının ortaya çıkmasıyla bireylerin yaşam
kalitesi de etkilenmektedir (24). Kolukısa ve ark
45 yaş ve üzeri kalça ve diz OA’lılarda ağrı, fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesini değerlendirdikleri çalışmada, ağrı ve enerji/canlılık/vitalite
arasnda istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirtilmiştir. Çalışmada kalça ve diz OA’lı
bireyler arasında fonsiyonel kapasite, fiziksel
fonksiyon, ağrı, genel sağlık algısı, vitalite, sosyal
işlevsellik, emosyonel rol güçlüğü ve mental sağlıkta anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür.
Buna bağlı olarak kalça ve diz OA’sında ilerleyen yaşlarda ağrı ve fiziksel fonksiyon üzerinde
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamasına rağmen, kalça OA’inde ilerleyen yaşlarda
ağrı ve fiziksel fonksiyonlarda anlamlı bir fark
olduğu saptanmıştır. Bu çalışmaya göre yaşam
kalitesinde diz ve kalça OA’sı için en çok etkilenen parametreler enerji/canlılık/vitalite, fiziksel
fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü ve ağrıdır. Buna
bağlı olarak diz ve kalça OA’sında ağrının önemli
bir semptom olması bireylerin mesleki hayatlarını
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ve yaşam kalitelerini etkilemesi ile ilişkilendirildi. Bu çalışmada diz OA’sı olan kadın bireylerin
yaşam kaliteleri etkilenerek, obezitenin fonksiyonel kapasitesiteye ve yaşam kalitesine olumsuz
yönde etkisinin olduğu saptandı (25). Çalışmada
eğitim seviyesi ile KF 36 yaşam kalitesi parametrelerinde yer alan ağrı, fonksiyonel kapasite
ve fonksiyonel limitasyon arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farkın olduğu gözlemlenmiştir. Buna bağlı olarak eğitim seviyesi yüksek olan
diz OA’lı bireylerin eğitim seviyesi düşük olanlara göre yaşam kalitelerinin daha iyi olduğu gösterilmiştir (26). Çalışmamızda 40-65 ve 65 yaş
üzerindeki diz OA’lı bireyler yaşam kalitesi KF
36 yaşam kalitesi skalası ile değerlendirerek fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, emosyonel
rol güçlüğü, enerji/canlılık/vitalite, mental sağlık
ve sosyal işlevsellik puanlarının düşük, farklı yaş
grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olmadığını saptayarak, gruplar arasında ağrı
seviyeleri ile genel sağlık algısı parametrelerinde
anlamlı bir fark olduğu saptandı. Diz OA’lı hastalarda görülen problemlere karşılık fizyoterapi
ve rehabilitasyon programı almaları durumunda
hastaların yaşam kalitelerinin daha iyi olacağını düşünmekteyiz. Çalışmaya dahil edilen OA’li
bireylerin düşme risklerinin değerlendirilmemesi
sonucunda ileriki yaşta olan OA’lı bireylerde düşme riskini yorumlamamızı kısıtlayan faktördür.
İleriki çalışmalarda ileri yaştaki OA’lı bireylerde
propriyoseptif duyunun da daha geniş popülasyonda değerlendirilmesi gerekmektedir. Farklı
ayak patolojilerinin detaylı analiz edilmemesi
sonucunda ayak yapısı ile denge arasındaki ilişki
hakkındaki görüşümüz görüşümüzün kısıtlanmış
olduğunu ifade edebiliriz. Ayrıca sağlıklı kontrol
grubunun olmayışı doğal yaşlanmayla bozulan
denge ve osteoartrit ile bozulan denge arasındaki
farkı gözlemlememize engel olan kısıtlayıcı faktörlerden biridir.
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Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin İş Sağlığı ve Güvenliğine
Yönelik Görüşleri İle İş Doyumlarının Belirlenmesi
Determination of Job Satisfaction and Opinion About Occupational
Health And Safety For Healthcare Personnel At Hospitals
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ÖZ

ABSTRACT

ÖZ
Amaç: Araştırma, hastanede çalışan sağlık personelinin iş sağlığı
ve güvenliği ve iş doyumlarının belirlenmesi amacı ile yapılmıştır.
Gereç- Yöntem: Tanımlayıcı türde olan bu araştırma bir Üniversite
Hastanesinde, Nisan 2015 – Mart 2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma 195 kişi ile tamamlanmıştır. Veriler demografik
form, Hastanelerde İş Güvenliği Ölçeği ve Minnesota İş Doyum Ölçeği ile toplanmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan sağlık personelinin %53.8’i hemşire,
%39.5’i hekim, %6.2’si diğer sağlık personeli olup genel yaş ortalaması 28.33±6.17’dir. Sağlık personelinin tümünde hastanede iş
güvenliği ölçeği toplam puanına göre (1.67±0.76) iş güvenliğinin
sağlanmadığı ayrıca meslek hastalığı ve şikâyetler alt boyutunda
(2.12±0.95) iş güvenliğinin yetersiz, fiziksel ortam uygunluğu alt
boyutunda ise (3.07±1.15) orta düzeyde iş güvenliği olduğu belirlenmiştir. Sağlık personelinin genel iş doyumu (2.66±0.88) ve içsel doyum puanı (2.67±0.90) nötr doyum puanına yakın olmakla birlikte,
dışsal doyum puanı (2.08±0.66) düşük olarak bulunmuştur. Sağlık
çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile iş doyumları arasında ilişki
olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Hastanede meslek gruplarının iş sağlığı ve güvenliği ile iş
doyumları karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0.00).
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve iş güvenliği, sağlık personeli, iş
doyumu, hastane

Purpose: The study was carried out to determine whether occupational health and safety in order to determine their opinions on job
satisfaction.
Materials and Methods: This descriptive study was conducted at the
a University Hospital between April 2015 and March 2016 . The
study was completed with 195 people. The data were collected by
demographic form, Occupational Safety Scale in Hospitals and Minnesota Job Satisfaction Scale.
Findings: 53.8% of the health personnel are nurses, 39.5% are physicians, 6.2% are other healthcare personnel and the average age
is 28.33±6.17. The total score of the work safety scale (1.67 ± 0.76)
in hospitals was not ensured in all health personnel hospitals, while
occupational disease and complaints (2.12 ± 0.95) were defined as
insufficient work safety in the sub-dimension, while medium-level
work safety was stated in the physical environment appropriateness
(3.07 ± 1.15) dimension.
Conclusion:While general job satisfaction of the health personnel
(2.66±0.88) and internal satisfaction score (2.67±0.90) were close
to the neutral satisfaction score, the external satisfaction score (2.08
±0.66) was found to be low. It was found that there was a significant
relationship between occupational health and safety and job satisfaction of different group of health personnel.

GİRİŞ

bilecek koşullardan korunmak için ayrıca daha
iyi bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla yapılan
sistemli çalışmalardır. Çalışma ortamında sağlık
ve güvenlik ile ilgili yapılan uygulamalar, çalışanın sadece sağlıklı olmasını değil aynı zamanda
güvenli bir ortamda hizmet vermesini sağlamaktadır. Ayrıca genellikle unutulan bir gurup olan
sağlık hizmeti alanların da çalışan personelinin
yaşam kalitesini de olumlu yönde etkilemektedir. Sağlık hizmetlerinin sunulduğu birçok alanda
özellikle de hastanelerde, çalışanların sağlıklarını
olumsuz yönde etkileyen pek çok risk faktörü bulunmaktadır. Hastaneler genellikle hasta bireylere
sağlık hizmeti verilen yerler olmaları sebebi ile

Keywords: Occupational health and safety, healthcare personnel,
job satisfaction, hospital
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birçok risk barındırmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de özellikle sağlık kuruluşlarında çalışanlar,
sağlık ve güvenlik risklerine çok fazla maruz kalmaktadırlar (1).

lenebilmektedir. Gerek ortamdan gerekse yapılan
işin özelliklerine bağlı olarak maruz kalınan durumların iş doyumunda da olumsuzluklar ortaya
çıkarabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda
çalışmamız da; sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve
güvenliği ve iş doyumuna yönelik düşüncelerini
ve bu iki önemli faktör arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır.

Sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarında iğne
batmaları, bulaşıcı hastalıklar, bel ve sırt sorunları, kayma, düşme, fiziksel/sözel şiddet gibi çok
ciddi tehlike/risklerle çalıştıkları ortadadır. Hastanelerde güvenlik ve sağlık üzerinde olumsuz
etkiler yapabilecek çeşitli faktörler bulunduğundan dolayı bu faktörlerin neler olduğu ve ortamda
hangi düzeyde bulunduklarının belirlenmesi, kimleri etkilemekte olduğu gibi özelliklerin ortaya
koyulabilmesi için risk değerlendirmesi yapılarak
öne çıkan sorunlara yönelik düzeltici- önleyici çalışmalar yapılmalıdır (2). Çalışılan iş ile ilgili iş
sağlığı ve güvenliğinden sonra diğer önemli bir
faktör de iş doyumudur. İş doyumu genel olarak,
kişinin işinden ve işle ilgili olan faktörlerden aldığı memnuniyetle açıklanmaktadır (3). İş doyumunun üzerinde etkili olan bazı faktörler vardır.
Bunlar bireysel faktörler ve örgütsel faktörler olarak açıklanabilir. Cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi,
mesleki pozisyon iş doyumunu etkileyen bireysel
faktörlerdendir. Örgütle ilgili faktörlerinden bazıları da işin niteliği, yönetim şekli, denetim şekli
ve çalışma koşullarıdır. Meslek üyeleri içinden
özellikle sağlık çalışanları bireysel ve örgütsel
faktörlerden daha fazla etkilenebilmektedir. Çünkü çalışılan ortam kendi içinde işle ilgili birçok
riski bulundurmaktadır. Hastaların gerekli olan
sağlık hizmetini daha kaliteli alabilmeleri için,
sağlık hizmeti veren personelin çalıştığı kurumdan memnun ve yaptığı işten de doyum sağlamış
olmaları gerekir (4). Sağlık çalışanlarından olan
hemşirelerde yapılmış bir çalışmada yüksek iş
doyumu, kurumsal ve mesleki bağlılık, yüksek
moralin hemşirelik mesleğinde kalma kararlarıyla ile yakından ilişkili olduğu belirtilmiştir.
Ayrıca, hemşire için iş doyumunun işten ayrılma
niyetinin belirleyicisi olarak belirtilmektedir (5).
Öte yandan başka bir çalışmada da iyi hasta bakımı verebilmek hemşirenin iş doyumunu belirleyen önemli bir unsur olduğu belirtilmiştir (6).
İş sağlığı ve güvenliği kavramı çok önemli bir
faktör olduğu ve özellikle çalışma koşullarının
sağlık çalışanını önemli derecede etkilediği söy-

GEREÇ YÖNTEM
Tanımlayıcı türde olan bu araştırma bir Üniversite
Hastanesinde, Nisan 2015 – Mart 2016 tarihleri
arasında yürütülmüştür.
Araştırma için Üniversitenin Sağlık Bilimleri
Fakültesi etik kurulundan 10.03.02015’ de onay
alınmıştır. Araştırmanın yapıldığı Üniversite Hastanesinden ve uygulama yapılan sağlık personelinden de gerekli izinler alınmıştır. Araştırmanın
evrenini, hastanede çalışan tüm sağlık personeli
oluştururken (850), araştırmada örneklem seçimi
yapılmamış olup evrenin tümüne ulaşılmaya çalışılmış fakat yoğunluklarını belirterek katılmak
istemeyenler, yıllık ve annelik izninde olanlar çalışmaya dahil edilemediğinden195 kişi ile çalışma
yürütülmüştür.
Veriler demografik özellikler ve iş güvenliğine
yönelik olan 13 soruluk anket formu, Üniversite hastanesinde çalışan sağlık personeline yönelik 45 maddelik hastanelerde iş güvenliği ölçeği
(HİGÖ) ve Minnesota İş Doyum Ölçeği ile toplanmıştır.
Hastanelerde İş Güvenliği Ölçeği (HİGÖ)
Öztürk ve Babacan tarafından (7). 2012 yılında
geliştirilen ölçek altılı likert tipi bir ölçektir. Ölçek 45 olumlu maddeden oluşmaktadır. Ölçek de
en düşük 45, en yüksek 270 puan alınmaktadır.
Ölçekten alınan puan madde sayısına bölünerek
1-6 arasında değer alınmaktadır. Madde puanı 1’e
yakın olunca iş güvenliğinin sağlanmadığını 6’ya
yakın puan ise iş güvenliğinin sağlandığını göstermektedir. 3.50 puan nötr noktasıdır. Ölçeğin
Cronbach Alpha değeri 0.96 dır. Ölçek 7 alt faktörden oluşmaktadır. F1; mesleki hastalıklar ve
şikâyetler, F2 Sağlık Taraması ve Kayıt Sistemi,
F3; Kazalar ve Zehirlenmeler, F4;Yönetsel Des-

44

Sağlık ve Toplum

Yıl:29 , Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2019

tek ve Yaklaşımlar, F5; Malzeme, Araç ve Gereç
Denet, F6; Koruyucu Önlemler ve Kurallar, F7;
Fiziksel Ortam Uygunluğu dur. Bu araştırmada
Ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0.93 olarak bulunmuştur.
Minnesota İş Doyum Ölçeği
Minnesota iş doyum ölçeği 1967 yılında Weiss, Dawis, England ve Lofquist
tarafından geliştirilmiştir (8). Baycan
(9) tarafından 1985’de Türkçe’ye çevrilip, geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmıştır. Croncbach Alpha değeri
0.77 olarak ifade edilmiştir. Minnesota
iş doyum ölçeği 1-5 arasında puanlanan
beşli likert tipi bir ölçektir. Minnesota
iş doyum ölçeği içsel, dışsal ve genel
doyum düzeyini belirleyici özelliklere sahip 20 maddeden oluşmuştur. Bu
araştırmada Ölçeğin Cronbach Alpha
değeri 0.94 olarak bulunmuştur.
Verilerin Değerlendirilmesi
Hemşire, hekim ve diğer sağlık personelinin demografik özellikleri ve iş
güvenliğine ilişkin düşüncelerini belirlemek için sıklık, yüzdelik ve ortalama
testleri kullanılmıştır. Demografik özellikler ve iş güvenliğine yönelik düşünceler ile ölçek ve alt ölçek puanlarının
karşılaştırılmasında t-testi, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, ANOVA,
Korelasyon testleri kullanılmıştır.
BULGULAR
Sağlık personelinin %53.8’i hemşire,
%39.5’ i hekim, %6.2’si diğer sağlık
personeli olup genel yaş ortalaması
28.33±6.17’dir. Hizmet yılı ortalaması
6.53±6.48’dir. İş kazası geçirme durumlarına bakıldığında; hekimlerin %
18.2’si, hemşirelerin ise %53.4’ü iş kazası geçirdiklerini belirtmişlerdir. Hekimlerin % 9.1’i, hemşirelerin % 28.6’
sı ve diğer sağlık personelinin % 25
nin meslek hastalığı geçirdikleri saptanmıştır. Çalışırken güvenlik önlemi
alma durumlarına göre; hemşirelerin %

2.9 kadarının önlem almadığı belirlenmiştir. Düzenli sağlık kontrolü yaptırma durumlarına göre
ise hekimlerin % 50.6’sı hemşirelerin % 42’si ve
diğer sağlık personelinin %75’nin yaptırmadığı
belirlenmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Hastaneler Çalışan Sağlık Personelinin
Demografik Özellikleri (Erzurum 2016)
Hekim
(n=77) n %

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Çalışılan Servis
Acil
Ameliyathane
Servis
Diğer

32
45

24.4
41.6

95
10

72.6
15.5

6
39
32

7.8
50.6
41.6

7
3
68
15

6.7
2.9
63.8
14.3

Ort. ± SS

Yaş

Hemşire
(n=106) n %

Ort. ± SS

Diğ. Sağ.
Personeli
( n =12) n %

3
9

2.3
14.1
1

2
6
2

8.3
16.7
50.0
16.7

Ort. ± SS

27.76± 3.73 28.64±7,65 28.50±3.39

Hizmet Yılı
İş kazası geçirme durumu
Geçiren
Geçirmeyen
Meslek hastalığı geçirme
durumu
Geçiren
Geçirmeyen
Güvenlik Önlemi alma
durumu
Alan
Almayan
Düzenli sağlık kontrol
durumu
Yaptıran
Yaptırmayan
Ara sıra yaptıran
İş sağlığı eğitimi alma
durumu
Alan
Almayan

45

3.48±3.47

8.50±7.38

7.75±4.67

14
63

18.2
81.8

56
50

53.4
47.6

2
10

16.7
83.3

7
70

9.1
90.9

30
76

28.6
72.4

3
9

25.0
75.0

103
3

98.1
2,9

12
-

100
-

77
-

100

30
39
8

39.0
50.6
10.4

36
44
26

34.3
42.0
24.8

2
9
1

16.7
75.0
8.3

77
-

100
-

105
1

99.0
1.0

12
-

100
-
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Tablo 2. Sağlık Personelinin İş Güvenliği Ölçek Puan Ortalamalarının Karşılaştırması
(Erzurum 2016)
Alt faktörler

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
İş Güvenliği

Hemşire

Diğer Sağlık
Personeli

Hekim

Ort. ± SS
1.63±.76
2.06±.93
2.33±.93
2.57±.92
2.76±1.05
2.90±1.06
2.94±1.22
2.87±.65

Ort. ± SS
1.75±.79
2.22±.97
2.59±.92
2.69±.77
2.63±.88
3.05±.93
3.28±1.04
3.12±1.06

Ort. ± SS
1.53±.55
1.97±1.00
2.21±1.18
2.38±.95
2.55±.89
2.43±1.03
2.83±1.15
2.65±.78

Toplam

Test değeri

Ort. ± SS
1.67±0.76
2.12±0.76
2.42±0.95
2.60±0.87
2.69±0.97
2.93±1.01
3.07±1.15
2.95±.85

.487
.439
.127
.429
.606
.133
.118
.057

Toplam Puan

Tablo 3. Sağlık Personelinin İş Doyumu Ölçek Puan Ortalamalarının Karşılaştırması
(Erzurum 2016)
Alt faktörler

Hemşire

Hekim

Diğer Sağlık Personeli Toplam

Test değeri

İçsel Doyum

2.49±.90

2.92±.82

2.60±1.10

2.67±.90

.006

Dışsal Doyum

2.41±.84

2.99±.92

2.42±1.13

2.64±.93

.000

Genel İş Doyumu

2.46±.85

2.95±.83

2.53±1.10

2.66±.88

.001

3.28±1.04 ortalamasıyla meslek grupları içerisinde hekimler iyi düzeyde iş güvenliği olduğunu belirtmişlerdir. Gruplar arasında alt boyutlar
açısından farklar bulunsa da puan ortalamaları
arasında istatistiksel açıdan önemlilik saptanmamıştır (Tablo 2).

Hastanelerdeki Sağlık Personelinin İş Güvenliği
Ölçek Puan Ortalamalarına baktığımızda; “Mesleki Hastalıklar ve Şikâyetler” alt faktöründe tüm
sağlık personelinin iş güvenliğinin düşük olduğu,
diğer sağlık personelinin 1.53±.55 puan ortalaması ile en düşük değeri aldığı belirlenmiştir. “Kazalar ve Zehirlenmeler” alt faktöründe de düşük
düzeyde iş güvenliği olmakla birlikte 2.21±1.18
puan ortalaması ile diğer sağlık personelinin meslek grupları arasında en düşük düzeyde olduğu
belirlenmiştir. “Yönetsel Destek ve Yaklaşımlar” alt faktörünün puan ortalamasının tüm sağlık personelinde düşük olduğu ancak hekimlerin
2.69±0.77 ortalaması ile hemşire ve diğer sağlık
personeline göre puanlarının daha yüksek olduğu
saptanmıştır. “Malzeme, Araç ve Gereç Denetimi” alt faktörü açısından da iş güvenliğinin tüm
sağlık personelinde düşük olduğu (2.69±0.97)
saptanmıştır. “Koruyucu Önlemler ve Kurallar”
alt faktörüne baktığımızda hekimlerin 3.05±0.93
puan ortalamasının nötr noktasına yakın olsa da
düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. “Fiziksel
Ortam Uygunluğu” alt faktörüne baktığımızda

Sağlık Personelinin İş Doyumu Ölçek Puan Ortalamalarına baktığımızda araştırma grubunun
içsel iş doyum, dışsal iş doyum ve genel iş doyum puan ortalamalarının genel olarak düşük olduğu ve meslek grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir
(p<0.05). Araştırma grubunda iş doyumu düşük
olsa da gruplar arasında en yüksek iş doyum puan
ortalamalarına sahip olanların ise hekimlerin
(2.95±.83) olduğu görülmektedir (Tablo 3).
Sağlık personelinin iş güvenliği ile iş doyumunu
karşılaştırdığımızda iş güvenliği ile genel iş doyumu arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki
olduğu belirlenmiştir (p<0.005). Ölçek alt boyutlarına baktığımızda sağlık personelinin iş güven
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Tablo 4. Sağlık Personelinin İş Güvenliği Ölçeği ile İş Doyumu Ölçek Puan Ortalamalarının
Karşılaştırması (Erzurum 2016)
İçsel Doyum

p

.169

.683

.376

.000

.008

.002

.001

İş Güvenliği
Toplam Puan
.001

Dışsal Doyum

r
p

.099
.139

.029
.435

.064
.083

.268
.002

.189**
.018

.224**
.001

.229**
.004

.237**
.000

Genel İş
Doyumu

r
p
r

.106
.143

.056
.563

.124
.204

.223**
.000

.169*
.009

.230**
.001

.206**
.001

.266**
.000

105

.042

.091

.258**

.187**

.235**

.227**

.257**

Alt faktörler

**

p<0.01 *p<0.05

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

ğı ve güvenliğinin değerlendirildiği çalışmada da
benzer şekilde “ meslek hastalıkları ve şikâyetler”
ve “yönetsel destek ve yaklaşımlar” alt boyutlarında iş güvenliğinin yeterli düzeyde sağlanamadığı ifade edilmiştir (10). Öztürk, Babacan, Özdaş
ve Anahar’ın (11) sağlık personelinin iş sağlığı ve
güvenliği durumunun değerlendirilmesine yönelik yaptıkları çalışmalarında da yine benzer şekilde “mesleki hastalık ve şikâyetler” (3.16±1.31)
ve “yönetsel destek ve yaklaşım” (3.40±1.35)
boyutları ortalamalarının düşük olduğunu belirtmişlerdir. Hastanede çalışan hemşirelerde yapılmış diğer bir çalışmada da iş sağlığı ve güvenliğine yönelik düşüncelerinin orta düzeyde olduğu
belirtilirken bizim çalışmamıza benzer şekilde
“mesleki hastalıklar ve şikâyetler” alt boyutu ve“yönetsel destek ve yaklaşımlar” alt boyutlarının
ortalamanın altında olup düşük düzeyde olduğu
belirtilmiştir (12).

liği alt boyutlarından Malzeme, Araç ve Gereç
Denetimi, Koruyucu Önlemler ve Kurallar ve Fiziksel Ortam Uygunluğu ile içsel doyum arasında
anlamlılık olduğu (p<0.001) belirlenmiştir. Sağlık
personelinin iş güvenliği alt boyutlarından Malzeme, Araç ve Gereç Denetimi, Koruyucu Önlemler
ve Kurallar, Fiziksel Ortam Uygunluğu Yönetsel
Destek ve Yaklaşımlar arasında ise dışsal doyum
ve genel iş doyumu arasında anlamlılık olduğu
tespit edilmiştir (p<0.01, p<0.05) (Tablo 4).
TARTIŞMA
Çalışmamızda sağlık personelinin iş sağlığı ve
güvenliği durumuna yönelik düşünceleri ile ilgili
bulgularını incelediğimizde grubun genel ortalamasının 2.95±.85 olduğu bulunmuştur. Bu sonuca
göre madde puanı 1’e yakın olunca iş güvenliğinin
sağlanmadığını 6’ya yakın puanın ise iş güvenliğinin sağlandığını gösterdiği ve 3.50 puanın nötr
noktası olmasından dolayı çalışma grubumuzda
genel olarak iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmadığını söyleyebiliriz. “Mesleki Hastalıklar ve Şikayetler” alt faktöründe tüm sağlık personelinin
iş güvenliğinin en düşük olduğu (1.67±0.76), F7
“Fiziksel Ortam Uygunluğu” alt boyutunda ortalamanın altında olmakla birlikte en yüksek puan
ortalamasının (3.07±1.15) bu alt boyutta olduğu
belirlenmiştir. Meslek grupları arasındaki değerlendirmeye baktığımızda iş sağlığı ve güvenliğini açısından hepsinin ortalamanın altıda değerler
aldıklarını yani iş sağlığı ve güvenliğinin yetersiz olduğu ve meslek grupları aralarında anlamlı
bir farklılık olmadığını (p>0.005) söyleyebiliriz
(Tablo 2). Devlet hastanesinde yapılmış iş sağlı-

Bu sonuçlar doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliğinin hastanelerde yeterince sağlanmadığı özellikle
“mesleki hastalıklar ve şikâyetlerin” fazla olduğu
ve “yönetsel destek ve yaklaşımlar” açısından da
yetersizlikler yaşandığını söyleyebiliriz.
Çalışmamızda sağlık personelinin Minnesota İş
Doyum Ölçeğinden aldığı puanlara baktığımızda
“Genel Doyum” puanlarının hekimlerde ortalamanın üstünde olduğunu, hemşirelerin iş doyumlarının ise tüm gruba göre düşük (2.46±.85), alınabilecek en yüksek değer olan 5.0’ın yarısından
az olduğu belirlenmiştir (Tablo 3). Araştırmamıza
katılan sağlık personelinin iş doyumunun “İçsel
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Doyum” alt boyutu ve “Dışsal Doyum” alt boyutu
da benzer şekilde hekimlerin puan ortalamalarının yüksek olduğu hemşirelerin ise düşük olduğu saptanmıştır. Öztürk, Kasım, Kavgacı, Kaptan, İnce (13) tarafından üniversite hastanesinde
ki hemşirelerde yapmış oldukları bir çalışmada
hemşirelerin “Genel Doyum” puan ortalamasının
ortalamanın biraz üstünde olduğu belirtilmiştir.

Diğer bir çalışmada da hemşirelerin çoğu fiziksel koşullar sorgulandığında havalandırma ve gürültünün iş doyumuna en çok etki eden fiziksel
koşullar olduğunu belirtmişlerdir. İş sağlığı ve
güvenliğinin fiziki çevreyle ilişkili olması sebebi
ile iş doyumunu da etkilediği sonucunu desteklemektedir (19).
Farklı meslek grupları yapılan çalışmalarda da iş
doyumu ile iş sağlığı ve güvenliği arasındaki ilişki incelenmiş ve iş doyumu ile iş güvenliği arasında anlamlı ve pozitif düzeyde bir ilişki olduğu
bildirilmiştir (20, 21). Bizim çalışmamızda da iş
sağlığı ve güvenliği ile iş doyumu arasında aynı
şekilde anlamlılık bulunmuştur. Çalışma alanları
değişse de çalışanların iş sağlığı ve güvenliği düzeyleri arttıkça iş doyumlarının da arttığı söylenebilir.

Hemşirelerin iş doyumunu belirlemeye yönelik
yapılan başka bir çalışmada genel iş doyumunun
yüksek ve ortalamanın üstünde olduğu belirtilmiştir (14). Bizim çalışmamızda iş güvenliğinin
düşük olarak bulunmasına bağlı olarak iş doyumunun da düşük olması iş sağlığı ve güvenliği durumu ile iş doyumu arasında ilişki olduğu sonucuna varabiliriz. Çalışmamızda hekimlerin “genel
doyum”, “içsel doyum” ve “dışsal doyumları”nın
orta düzeyde olduğu ve hemşirelere ve diğer sağlık personeline göre yüksek olduğu belirlenmiştir.
Diğer sağlık personelinin “genel doyum”düzeyleri orta derecede olduğu, hemşirelerin ise ortalamanın altında olduğu saptanmıştır (Tablo 3).
Sağlık personelinde yapılmış olan iş doyumunun
değerlendirildiği bir çalışmada da “Genel Doyum” düzeylerinin en yüksek hekimlerde olduğu
belirtilmiştir. Bu sonuç bizim çalışmamıza benzer
bir sonuç olarak göze çarpmaktadır (15). Başka
bir çalışmada da yine çalışmamıza benzer şekilde
iş doyumunun hekimler de orta düzeyde olduğu
(16) diğer sağlık personelinin ondan sonra geldiği ve en düşük hemşireler de olduğu belirtilmiştir
(17).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmamızda sağlık personelinin iş sağlığı ve
güvenliği düzeyine yönelik düşüncelerine göre
hastanede düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Sağlık personelinin içsel doyum, dışsal doyum ve
genel iş doyum puan ortalamalarının genel olarak
düşük olduğu, meslek grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunduğu, hekimlerin iş doyumlarının ortalamanın üstünde olduğu
hemşirelerin ise iş doyumlarının tüm gruba göre
düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir.
İş doyumu ile iş sağlığı ve güvenliği arasında anlamlı ve pozitif düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu durum iş sağlığı ve güvenliği iyi olan
grupta iş doyumunun da yüksek olduğunu göstermektedir. Tüm bu sonuçlar doğrultusunda; sağlık
personelinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
iyileştirilmesiyle iş doyumunu da arttırılabileceği
düşünülerek bu hizmetlere daha fazla önem verilmesi, hastanelerde iş güvenliği uygulamalarının
artırılması ayrıca sağlık personeline bu konularda
daha fazla eğitim verilmesi önerilmektedir.

Sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği ile iş
doyumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (Tablo 4). Özellikle de bu ilişki iş sağlığı
ve güvenliğinin alt boyutlarından olan “Yönetsel
Destek ve Yaklaşımlar”, “Malzeme, Araç ve Gereç Denetimi”, “Koruyucu Önlemler ve Kurallar”,
“Fiziksel Ortam Uygunluğu” gibi alt boyutlar da
içsel, dışsal ve genel iş doyumunu doğrudan etkilediğini göstermektedir (Tablo 4). Bir çalışmada
da sağlık çalışanlarında ki iş tatmin durumu ile
çalışılan işin fiziki koşulları ile ilişkili olduğu belirtilmiştir (18).
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Öğrencilerde Premenstrual Sendrom Görülme Sıklığı ve
Öğrencilerin Premenstrual Sendrom Ölçek Puanları ve Yaşam
Doyum Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması
Premenstrual Syndrome Prevelance in Students and Comparison of Life
Satisfaction Scale Scores and Premenstrual Syndrome Scale Scores of
Students
1

2

Melike YAVAŞ ÇELİK , Yadigar POLAT , Ayşe Duygu YILDIRIM

3

ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Premenstrual sendromun öğrencilerde görülme sıklığını,
premenstrual sendromun öğrencilerin yaşam doyumunu etkileyip
etkilemediğini, Premenstrual sendrom’u etkileyen etmenleri,
premenstrual sendrom durumunda öğrencilerin yaşadıkları
durumları belirlemeyi amaçlamaktayız. Gereç ve yöntem: Çalışma
tanımlayıcı
türde
bir çalışmadır. Verilerin toplanmasında
soru formu, premenstrual sendrom ölçeği, yaşam doyum ölçeği
kullanılmıştır. Verilerin yorumlanmasında t testi, ki kare, korelasyon
analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %81.1’i 18-20
yaş aralığında, %59.6’sı il’de yaşamaktadır. Öğrencilerin %55.5’i
premenstrual sendrom yaşamaktadır. Öğrencilerin Premenstrual
sendrom yaşamasını sigara, çay ve kola tüketiminin etkilediği
istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Premenstrual sendromu
olmayan öğrencilerin Yaşam doyum ölçek puan ortalamalarının
daha yüksek olduğu belirlendi. Öğrencilerin premenstrual
sendrom ölçek puanları arttıkça yaşam doyum ölçek puanlarının
düştüğü belirlendi. Sonuç: Öğrencilerin %55.5’nin premenstrual
sendrom yaşadığı, premenstrual sendromunu sigara, çay ve kola
tüketiminin etkilediği, premenstrual sendromdan öğrencilerin yaşam
doyumlarının olumsuz etkilendiği bulunmuştur. Bu sonuçlara göre
Premenstrual sendrom’un olumsuz etkilerini azaltmak ve yardımcı
olmak için sağlık çalışanlarının eğitim ve danışmanlık hizmeti
vermeleri önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Premenstrual sendrom, yaşam doyumu, hemşirelik

Aim: We aim to determine the prevalence of premenstrual syndrome
in the students, whether the premenstrual syndrome influences the
life satisfaction of the students, the factors affecting the premenstrual
syndrome, and the situations in which the students experience
premenstrual syndrome.Materials and Methods: The study is a
descriptive type. Questionnaires, premenstrual syndrome scale, life
satisfaction scale were used to collect data. In the interpretation of
the data, t test, chi square, correlation analysis were used. Results:
81.1% of the students are between the ages of 18-20 and 59.6% live
in the city. 55.5% of the students experienec premenstrual syndrome.
The premenstrual syndrome was statistically significant in the
students who smoke, tea and cola consumption. It was determined
that life expectancy scale scores of the students without premenstrual
syndrome were higher than the average scores. As the premenstrual
syndrome scale scores of the students increased, life satisfaction
scale scores decreased. Conclusion: 55.5% of the students had
premenstrual syndrome, premenstrual syndrome is affected by
cigarettes smoking and consumption tea and cola, life satisfaction
of students was found to be adversely affected from premenstrual
syndrome. According to these results, it can be suggested that health
workers should provide education and counseling services in order
to reduce and help the negative effects of premenstrual syndrome.

GİRİŞ

başlamasıyla hızla düzelen somatik, bilişsel, duygusal ve davranışsal değişikleri tanımlamak için
kullanılan bir terimdir. Sebebi tam olarak açıklanamamakla birlikte hormonal değişikliklerin,
nörotransmiterlerin, diyet, stres, ve yaşam tarzının etkili olduğu düşünülmektedir(3,5). Yaygın
olarak kızgınlık, anksiyete, depresyon, sebepsiz
ağlama, irritabilite, ajitasyon, duygu dalgalanması, ilgi azalması, zayıf konsantrasyon, gerginlik,
ümitsizlik gibi psikolojik semptomlar, mastalji,
memede şişme ve ödem, adele ve eklem ağrısı,
aşırı yemek yeme ve kilo alma, baş ağrısı veya
migren, abdominal şişkinlik, su ve tuz retansiyonu, yorgunluk veya letarji gibi fiziksel semptom-

Keywords: Premenstrual syndrome, life satisfaction, nursing

Premestrual Sendrom(PMS) kavramı ilk defa
1931 yılında R.D. Frank tarafından tanımlanmıştır(1,2). Premenstrual sendrom, menstrual siklusun luteal fazında ortaya çıkan menstruasyonun
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lar görülür(6). Premenstrual sendrom, adölesan
kızlarda en sık görülen jinekolojik rahatsızlıktır(4,5).

lediğini dinlemeye istekli olmayı gerektirir. Bu
nedenle hemşirenin, adölesanla iletişimde başarılı
olabilmesi için, onun gereksinimlerini, büyüme
ve gelişme özelliklerini anlaması önemlidir(5,14).
Bizlerde hemşirelik bölümünde çalışan akademisyenler olarak bu çalışmayla, PMS’nin öğrencilerde görülme sıklığını, PMS’nin öğrencilerin
yaşam doyumunu etkileyip etkilemediğini, PMS’i
etkileyen etmenleri, PMS durumunda öğrencilerin yaşadıkları durumları belirlemeyi amaçlamaktayız. Diğer bir amacımız ise sağlık alanında
eğitim alan öğrencilerin bu konudaki farkındalıklarını arttırmaktır.

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün yaptıkları araştırmaya göre dismenorenin ülkemizde
görülme sıklığı ise %57,58 olarak bulunurken,
menarş yaşınında 13 olduğu belirlenmiştir(5).
Türkiye’de yapılan bir çok çalışmada da ortalama
menarş yaşı 13.3 olarak bulunmuş, dismenorenin de adolesanlar arasında yaygın olduğu tespit
edilmiştir(7,8,9). Örneğin, Çoşkuner ve ark.’nın
(2014) 1515 kız öğrenciyle yaptıkları çalışmada
kızların dismenore yaşama durumlarını %85.7
olarak bulurken bu öğrencilerin mestürasyon döneminde %30.4’ünün şiddetli, %49.8’inin orta,
%19.8’inin ise hafif şekilde dismenore yaşadıkları bildirilmiştir(10). Potur ve ark.’nın 1515 üniversite öğrencisiyle yaptıkları başka bir çalışmada
ise dismenore görülme sıklığını %85.7 olarak bulunmuştur(9).

Metaryal ve Metod
Araştırmanın tipi
Çalışma tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır.
Araştırmanın yeri ve zamanı
Araştırma Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 26 Nisan-Haziran 2017 tarihinde yapılmıştır.
Araştırmanın evren ve örneklemi
Araştırmanın evrenini Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Öğrencileri oluştururken, örneklemini Sağlık ile
ilgili bir bölüm okuyan Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu ve Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır.

Yaşam doyumu, insanın mutluluğu ile ilgili kavramlardan öznel iyi oluşun bilişsel yönünü temsil
etmektedir. Öznel iyi oluş, kişinin yaşamını bilişsel ve duygusal olarak değerlendirmesi olarak
tanımlanmaktadır. Bu değerlendirme, olaylara
verilen duygusal tepkileri ve doyumun bilişsel
değerlendirmesini içermektedir. Doyum alanları
ise iş, aile, serbest zaman, sağlık, para, benlik ve
kişinin yakın çevresi olabilmektedir(11,12).

Etik onay
Bu araştırmada her katılımcıya çalışmaya başlamadan önce, araştırmanın amacı açıklanmış, bilgilendirilmiş sözlü onamları alınmıştır. Her bir
katılımcıya; soru formunda herhangi bir kimlik
bilgisinin yer almayacağı, verilerin sadece bilimsel amaçlı kullanılacağı ve istedikleri zaman çalışmadan ayrılabilecekleri açıklanmıştır. Çalışmanın
kurum izinleri alındıktan sonra etik kurum izni
alınmıştır. Çalışmanın etik kurul izni 26.04.2017
tarihinde Gaziantep Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan alınmıştır.

Pubertenin başlangıcı adolesan döneminin de başlangıcıdır. Hem fiziksel hem de psikolojik yönden
hızlı değişimlerin yaşandığı bu çağ oldukça fırtınalı geçer. Değişiklikler için hazır olmayan bir
genç kızın bu devreye uyum sağlaması oldukça
güçtür. Bu nedenle puberteye yaklaşan kızların
bu dönemde olacak değişiklikler hakkında bilinçlendirilmesi gerekir. Genç kızların ilk menstruasyona hazırlanması, menstrual ağrı ve hijyen
konusunda eğitilmesi hemşireye düşen önemli
görevlerdir(5,13). Adölesan dönemi belirsizlik ve
tutarsızlıklarla dolu olduğu için, hemşirenin bu
yaş grubunun hastalığa tepkilerine duyarlı olması gerekir(14). Adölesanla çalışma, açık ve esnek
olmayı, mizah duygusunu ve adölesanın ne söy-

Araştırmada kullanılan araçlar
Araştırmanın verilerini toplamak için demografik
verilerin ve Premenstrual sendromu tanımlayıcı soruların yer aldığı soru formu, Premenstrual
Sendrom Ölçeği ve Yaşam Doyum Ölçeği kullanılmıştır.
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1. Premenstrual Sendrom Ölçeği(PMSÖ)
daki ilişkiyi belirlemek için basit korelasyon anaPremenstrual belirtileri ölçmek ve şiddetini belizi kullanılmıştır.
lirlemek amacıyla Gençdoğan tarafından geliştiBulgular
rilip, geçerlilik güvenilirlik çalışması yapılmıştır.
Öğrencilerin %81.1’i 18-20 yaş aralığında,
Ölçek 5’li likert tipinde 44 maddeden oluşmakta%59.6’sı il’de yaşamaktadır. Diğer demografik
dır ve son üç ay içindeki belirtileri sorgulamaktaveriler tablo 1’de belirtilmiştir(Tablo 1).
dır. Chronbach alfa katsayısı 0.75 olarak bulunmuştur. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 44,
en yüksek puan 220’dir. Alt boyut skorları bu boyutlarda yer alan maddelerin Tablo1. Öğrencilerim Demografik Özelliklerinin
toplanmasıyla elde edilmekte ve PMSÖ Dağılımı(Kilis 2017)
toplam puanı da alt boyut skorlarının Özellikler
n
%
toplamı ile bulunmaktadır. PMSÖ top- Yaş
279
81.1
lam puanı %50’den fazla olanlar PMS 18-20 arası
65
18.9
pozitif olarak sınıflandırılmaktadır. 20 üzeri
Yaşam yeri
Yüksek PMSÖ puanı daha şiddetli pre- İl
205
59.6
menstrüel semptomları göstermektedir. İlçe, kasaba, köy
139
40.4
Orijinal ölçeğin Cronbach Alfa (α) = Kaldıkları yer
200
58.1
.75 olup, bu çalışma için α = .97 olarak Yurt
Aile ve arkadaşı ile
144
41.9
belirlenmiştir)(15).
2. Yaşam Doyum Ölçeği (YDÖ)
Ölçek, Diener ve ark. (1985) tarafından
geliştirilmiştir. Likert tarzı 7 dereceli (1:
kesinlikle katılmıyorum – 7: Kesinlikle
katılıyorum) 5 maddeden oluşmaktadır.
Yaşam doyumu ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan 35, en düşük puan
ise 5’tir. Ölçekten alınan puanın düşük
olması yaşam doyumunun düşük olduğunun göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ölçek, Yetim (1993) tarafından
Türkçeye uyarlanmıştır. Yetim (1993)
bu çalışmada ölçeğin güvenirliği (Alpha = .86) ve test-tekrar test güvenirliği .73 olarak bulunmuştur. Diener ve
arkadaşları orijinal çalışmada ölçeğin
güvenirliğini Alpha = .87 olarak, ölçüt
bağımlı geçerliğini ise .82 olarak bulmuşlardır(16,17). Bizim çalışmamızda
ise .80 olarak bulunmuştur.
Verilerin değerlendirilmesi
PMS olan ve olmayan öğrenciler arasında normal dağılım gösteren nicel değişkenlerin karşılaştırılmasında Student
t testi, kategorik verilerin karşılaştırılmasında Ki-kare testi, iki ölçek arasın-

Anne eğitimi
Okuma-yazma bilmiyor, okuma-yazma biliyor, ilkokul
Orta okul, lise, üniversite
Baba eğitimi
Okuma-yazma bilmiyor, okuma-yazma biliyor, ilkokul
Orta okul, lise, üniversite
Annenin çalışma durumu
Ev hanımı
İşçi, çiftçi, esnaf, memur
Emekli
Babanın çalışma durumu
işsiz
İşçi, çiftçi, esnaf, memur
Emekli
Sigara kullanımı
Kullanan
Kullanmayan
Alkol kullanımı
Kullanan
Kullanmayan
Çay tüketimi
İçmeyen
1-4 bardak
5-20 bardak
Kola tüketimi
İçmeyen
1-3 bardak
4-7 bardak
Kahve tüketimi
İçmeyen
1-2 fincan
3-6 fincan
Toplam

259
85

75.3
24.7

147
197

42.7
57.3

317
22
5

92.2
6.4
1.4

56
229
59

16.3
66.6
17.1

33
311

9.6
90.4

2
342

0.6
99.4

29
242
73

8.4
70.3
21.3

175
152
17

50.9
44.2
4.9

108
214
22

31.4
62.2
6.4

344
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Tablo 2. Öğrencilerin Menstrual Dönemdeki
Özelliklerin Dağılımı(Kilis 2017)
Özellikler
Düzenli adet olup olmama durumu
Düzenli
Düzensiz
Ağrı için analjezik kullanma durumu
Kullanıyorum
Kullanmıyorum
Menstruasyon hakkında eğitim alma durumları
Alan
Almayan
İlk adet olma yaşı
10-13 yaş
14-17 yaş
Ortalama/S.D
İki adet arası geçen gün sayısı
7-25 gün
26-36 gün
40-60 gün
Ortalama/S.D
Menstruasyon süresi
2-7 gün
8-11 gün
Ortalama/S.D
Toplam

n
286
58
183
161
137
207
168
176
65
259
20
332
12
344

Öğrencilerin menstrual özellikleri incelendiğinde;
öğrencilerin %83.1’inin düzenli olarak adet gördükleri, menstrual dönemde ağrı için %53.2’sinin analjezik kullandığı, menstruasyon hakkında
%60.2’sinin eğitim almadığı, ilk adet olma yaşlarının ortalamasının 13.68±1.33, iki adet arasında geçen gün sayısı ortalamasının 28.50±6.82,
menstruasyon süresi ortalamasının ise 5.31±1.39
gün olduğu belirlendi(Tablo 2).

Öğrencilerin PMS yaşamasını
sigara, çay ve kola tüketiminin
etkilediği istatistiksel olarak
Ort./S.D
%
anlamlı bulunurken kahve tüketiminin anlamlı bulunmadığı
83.1
16.9
belirlendi. Yani, sigara, kola ve
çay tüketimi artan öğrencilerin
53.2
PMS yaşama durumu anlamlı
46.8
düzeyde artmaktadır(Tablo 4).
Öğrencilerin stres(%34.3), yor39.8
gunluk(%27.6) gibi etmenleri
60.2
yaşamalarının PMS yaşamayı
etkilediğini düşünmesinin ve ai48.8
lesinde başka PMS’li bireylerin
51.2
13.68±1.33
bulunması(%44.5) durumunun
PMS yaşamayı etkilediği istatis18.9
tiksel olarak anlamlı bulunurken
75.3
sık banyo yapmanın PMS’i et5.8
kilediğini düşünme durumunun
28.50±6.82
etkilemediği
belirlendi(Tablo
4). Ayrıca PMS olan ve olmayan
öğrenciler arasında PMS yaşa96.5
mayı etkileyebileceği düşünülen
5.31±1.39
3.5
öğrencilerin menstrual özellik100
leri(ilk adet olma yaşı, adetin
düzenli olup olamama durumu,
adet süresi) ve yaş, yaşam yeri, kaldığı yer, anne
eğitimi, baba eğitimi gibi demografik veriler ile
karşılaştırıldı ancak, anlamlı sonuçlara ulaşılamadı.
Menstrual dönemde sırasıyla öğrencilerin %72.1’si
bel ağrısı, %68.9’u kasık ağrısı,%67.7’si anksiyete
şikayetini, çoğunlukla yaşadıklarını ifade ettikleri
belirlendi(Tablo3). Ayrıca öğrencilere menstrual
dönemde ne hissettikleri sorulduğunda öğrencilerin en fazla kirlilik hissi 121(%35.2) yaşadıkları,
bu dönemde en çok sizi kim destekliyor sorusuna
da en çok annem 123(%35.8) destekliyor cevabını verdikleri, öğrencilerin 121(%35.2)’nin ise hiç
destek görmediklerini ifade ettikleri de belirlendi
ancak tablo olarak verilmedi.

Şekil 1. Öğrencilerin PMS yaşama durumları(Kilis 2017)

Öğrencilerin PMS olma ve olmama durumları ile
“Yaşam Doyum Ölçeği”- (YDÖ) puanlarının ortalaması karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir bulgu elde edildi. Buna göre PMS olmayan öğrencilerin YDÖ puan ortalamalarının daha
yüksek olduğu belirlendi (Tablo 5).
PMS ve YDÖ puanları arasında negatif yönlü zayıf bir ilişkinin olduğu belirlendi yani, PMS ölçeği
puanları arttıkça YDÖ puanları düşmekte olduğu
belirlendi(r=-0.296, p<0.01).

Öğrencilerin PMS yaşama durumlarına baktığımızda %55.5’nin PMS yaşadığı belirlenmiştir
(Şekil 1).
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Tablo 4. PMS’u etkileyebileceği düşünülen bazı değişkenler ile PMS’si olmayan ve olan öğrencilerin karşılaştırılması (Kilis 2017)
Değişkenler
Çay içme durumları
İçmeyen
1-4 bardak
5-20 bardak
Kola
İçmeyen
1-3 bardak
4-7 bardak
Kahve
İçmeyen
1-2 fincan
3-6 fincan
Sigara
Kullanıyor
Kullanmıyor
Stresin PMS’i etkilediğini düşünme durumu
Etkiler
Etkilemez
Sık banyo yapmanın PMS’i etkilediğini düşünme durumu
Etkiler
Etkilemez
Yorgunluğun PMS’i etkilediğini düşünme durumu
Etkiler
Etkilemez
Ailede başka bireylerde PMS öyküsü olma durumu
Olan
Olmayan
Toplam

PMS olmayan
n(%)

PMS olan
n(%)

P
X2

16(%4.7)
121(%35.2)
16(%4.7)

13(%3.8)
121(%35.2)
57(%16.6)

p<0.01

93(%27)
54(%15.7)
6(%1.7)

82(%23.8)
98(28.5)
11(%3.2)

p<0.01

42(%12.2)
100(%29.1)
11(%3.2)

66(%19.2)
114(%33.1)
11(%3.2)

p>0.05
x2=2.07

4(%1.2)
149(%43.3)

29(%8.4)
162(%47.1)

p<0.01
x2=15.48

56(%16.3)
97(%28.2)

118(%34.3)
73(%21.2)

p<0.01
x2=21.54

37(%10.8)
116(%33.7)

62(%18.0)
129(%37.5)

p>0.05
x2=2.84

36(%10.5)
117(%34.0)

95(%27.6)
96(%27.9)

p<0.01
x2=24.74

108(%31.4)
45(%13.1)

153(44.5)
38(%11)

p<0.05
x2=4.20

x2=19.37

x2=10.83

344(100)

Tablo 3. Öğrencilerin menstrual dönemde yaşadıkları sorunlar(Kilis 2017)
Sorunlar
Bel ağrısı
Çoğunlukla
Bazen
Hiç
Kasık ağrısı
Çoğunlukla
Bazen
Hiç
Anksiyete
Çoğunlukla
Bazen
Hiç
Yorgunluk
Çoğunlukla
Bazen
Hiç

n

%

248
80
16

72.1
23.2
4.7

237
85
22

68.9
24.7
6.4

233
87
24

67.7
25.3
7.0

226
97
21

65.7
28.2
6.1

Bacaklarda ağrı
Çoğunlukla
Bazen
Hiç
Uyku hali
Çoğunlukla
Bazen
Hiç
Şişkinlik/gaz
Çoğunlukla
Bazen
Hiç
Mide krampları
Çoğunlukla
Bazen
Hiç
Göğüslerde dolgunluk
Çoğunlukla
Bazen
Hiç

54

193
112
39

56.1
32.6
11.3

184
139
21

53.5
40.4
6.1

158
114
72

45.9
33.1
20.9

133
140
71

38.7
40.7
20.6

127
151
66

36.9
43.9
19.2
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Göğüslerde ağrı
Çoğunlukla
Bazen
Hiç
Vücutta ısı artışı
Çoğunlukla
Bazen
Hiç
İştahsızlık
Çoğunlukla
Bazen
Hiç
Antisosyal davranışlar(içe kapanma)
Çoğunlukla
Bazen
Hiç
Kusma
Çoğunlukla
Bazen
Hiç
İshal
Çoğunlukla
Bazen
Hiç
Kabızlık
Çoğunlukla
Bazen
Hiç
Vücutta ödem oluşumu
Çoğunlukla
Bazen
Hiç
Toplam

122
151
71

35.5
43.9
20.6

119
170
55

34.6
49.4
16.0

102
163
79

29.7
47.4
23.0

93
141
110

27.0
41.0
32.0

81
140
123

23.5
40.7
35.8

78
122
144

22.7
35.5
41.9

63
126
155

18.3
36.6
45.1

56
81
207
344

16.3
23.5
60.2
100

Çalışmadaki öğrencilerin PMS ölçek puan ortalamasının(117.26±39.26)(Tablo 5), Kısa ve
ark.’nın(2012) çalışmasındaki PMS ölçek puan
ortalaması(116.56±31.10) ile benzerlik gösterdiği
görülmüştür(18).
Literatürde ülkemizdeki ilk adet olma yaşının 13
olduğu bildirilmektedir(5). Bu veri ile Kilis ilindeki öğrencilerin ilk adet olma yaşı(13.68±1.33)
benzer bulunmuştur(Tablo 2). Menstrual dönemde öğrencilerin en fazla yaşadıkları ilk üç durum ise bel ağrısı(%72.1), kasık ağrısı(%68.9),
anksiyete(%67.7) olmuştur(Tablo3). Literatürde
de benzer şikayetler belirtilmektedir(4). Yapılan
çalışmalara baktığımızda ise Amerika’daki bir
çalışmada, PMS’nin tanımlanmasında önemli
olan altı belirti anksiyete/gerginlik, ruhsal değişiklikler, ağrı, iştahta değişiklik, kramplar ve aktivite intoleransı olarak belirlenmiştir(19). Kısa
ve ark.’nın (2012) çalışmasında da premenstrual
dönemde öğrencilerin iştah değişimleri, depresif
duygulanım, yorgunluk, sinirlilik, şişkinlik, ağrı,
uyku değişimleri, depresif düşünceler ve anksiyete yakınmalarının görüldüğü belirlenmiştir(18).
Elkin’in (2015) çalışmasında da benzer sonuçlar
belirlenmiştir(20).

Tablo 5. PMS olan ve olmayan öğrencilerin
Yaşam Doyum Ölçek Puanlarının ortalamalarının Karşılaştırılması(Kilis 2017)
PMS durumu

n(%)

YDÖ puan
p
Ort./S.D.
p<0.01
PMS olmayan
153(%44.5) 22.13±6.83
PMS olan
191(%55.5) 18.58±7.43
Toplam PMS puan Ort.
117.26±39.26
Toplam
344(100)

Tartışma
Bu çalışmanın sonucunda öğrencilerin PMS yaşama durumları %55.5, toplam PMS ölçek puan
ortalaması 117.26±39.26 olarak belirlenmiştir(Şekil 1, Tablo 5). PMS’un yaşanmasında en büyük
etmenin dismenore olduğu bilinmektedir, bu nedenle de çalışmadaki PMS oranı ile ülkemizdeki
dismenore görülme oranının(%57,58) benzerlik
göstermesi anlamlı olarak görülmüştür(5). Ayrıca ülkemizde Kırcan ve ark.’nın(2012) yaptıkları çalışmada da öğrencilerde PMS görülme oranı
%60.1 olarak belirlenmiştir(1).

Çalışmada ki diğer bir sonuç ise çay, kola, sigara
tüketiminin PMS ile ilişkili bulunmuş olmasıdır(Tablo 4).Literatürde çay, kola, sigara gibi maddelerden bu dönemde uzak durulmasının gerektiği
belirtilmiştir(5,21). Yapılan çalışmalarda da bu
maddelerin PMS ile ilişkili olduğu belirlenmiştir,
Örneğin, Gold ve ark(2007)’de yaptıkları çalışmada kafein tüketiminin premenstrual sendromda
oluşan ruhsal değişikliklerle ilişkili olduğu belirlenmiştir(22). Özeren ve ark.’nın (2013) çalışmasında da sigara içenlerde PMS’nin arttığı belirlenmiştir(23). Bertone-Johnson ve ark.’nın (2008)
çalışmasında da benzer şekilde sigara tüketimi
olanlarda PMS görülme olasılığının iki kat daha
fazla olduğu belirlenmiştir(24).
Çalışmada PMS olmayan öğrencilerin YDÖ puan
ortalamalarının daha yüksek olduğu, PMS puanlarının yükselmesiyle YDÖ puanlarının düştüğü
belirlenmiştir(Tablo5-6). PMS ile YDÖ karşılaştı-
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ran çalışmaya rastlanmadığı için yaşam doyumuna yakın ölçeklerin çalışıldığı çalışmalar sunulmuştur. Bu çalışmalardan biri Kırca ve ark.’nın
çalışmasıdır, Kırcan ve ark.’ı PMS ile yaşam kalitesini karşılaştırmış ve PMS’nin yaşam kalitesini
olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmıştır(1). Ayrıca
birçok çalışmada PMS’nin ruh halini etkilediği
bildirilmiştir(25,26,27).

sinde Son Görüşler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası,1999;52(4),237-241.
3. İnce N. Adölesan Dönemde Premenstrual Sendrom.Türkiye Klinikleir Tıp Bilimleri.2001;2(5):369-373.
4. Tekin ÖM., Dede H. [Chronic Pelvic Pain in Adolescent].
Adölesanda Kronik Pelvik Ağrı. Oral E.,Usta T., editör. Kronik Pelvik Ağrı.1. Baskı. Ankara: Güneş Tıp Kitapevi. Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 2016.
ss:37-54.
5. Çelik MY. Ergenlerin Dismenore Yaşama Durumları ve
Hemşirenin Rolü. Sağlık ve Toplum. 2016;26(2):17-22.
6. Süer N.[Premenstrual Syndrome]. Premenstrual Sendrom.
Göztepe Tıp Dergisi.2008;23(3):76-80.
7. Nur, N., Sümer, H.[Dysmenorrhea in Adolescents and Associated Risk Factors]. Dismenorenin Adolesanlardaki Sıklığı ve İlişkili Risk Faktörleri. Sted.2008;17(2), 27-30.
8. Kamacı, M., Önder, Y., Akman, N. Adolesanlardaki Primer
Dismenorenin Vücut Kütle İndeksi ile İlişkisi. Van Tıp Dergisi.1997; 4(3):154-157.
9. Potur DC., Bilgin NC., Kömürcü, N. Prevalence of dysmenorrhea in university students in Turkey: effect on daily activities and evaluation of different pain management methods.
Pain Manag Nurs.2014;15(4):768-77.
10. Çoşkuner Potur, D., Citak Bilgin, N., Kömürcü, N. Prevalence of Dysmenorrhea in University Students in Turkey: Effect on Daily Activities and Evaluation of Different
Pain Management Methods. Pain Management Nursing,
2014;15(4):768-777.
11. Diener E. ve Lucas, R. E. Subjective well-being: Three
decades of progress. Psychological Bulletin. 1999; 125 (2),
276-303.
12. Tuzgöl Dost M. Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.2007; 2(22):132-143.
13. Taşkın L. Kadın Hayatının Devreleri. Doğum ve Kadın
Sağlığı Hemşireliği. 9. Baskı, Ankara: Sistem Ofset Basımevi
Tic. Ltd. Şti.2009; ss:567-578.
14. Çavuşoğlu H. Hastaneye Yatmanın Çocuk ve Aile Üzerine
Etkileri. Çocuk Sağlığı Hemşireliği Cilt 1. 3. Baskı, Ankara:
Sistem Ofset Basımevi Tic. Ltd. Şti.2004; ss:66-67.
15. Gençdoğan, B. (2006). Premenstruel Sendrom İçin Yeni
Bir Ölçek. Türkiye’de Psikiyatri Dergisi.2006;8(2):81-87.
16. Diener E; Emmons, R; Larsen, R. J. & Griffin, S. The Satisfaction Withlife Scale. Journal of Personality Assessment,
1985;49, 71–75.
17. Yetim U. Life Satisfaction, A Study Based on The Organization of Personal Projects. Social Indicators Research.1993; 29: 277-289.

Ayrıca öğrencilere menstrual dönemde ne hissettikleri sorulduğunda öğrencilerin en fazla kirlilik
hissi 121(%35.2)yaşadıklarını, bu dönemde en
çok sizi kim destekliyor sorusuna da en çok annem 123(%35.8)destekliyor cevabını verdiklerini, öğrencilerin 121(%35.2)’nin ise bu dönemde
hiç destek görmediklerini ifade etmeleri öğrencilerin bu durumla baş etmesini zorlaştıran çarpıcı
bulgular olarak görülmüştür.
Sonuç olarak, PMS yaşayan öğrenci oranın
%55.5 olduğu göz önünde bulundurulursa ve kadınların bu durumu yılda 12 kez yaşadıkları düşünülürse PMS yaşamanın zorluğunu anlatmak kolaylaşmaktadır. Çalışmadaki PMS yaşayan öğrencilerin yaşam doyumlarının düşük olması PMS
ile yaşam doyumu arasında bir ilişki olabileceğini
düşündürmektedir.
PMS’nin öğrencilerin sigara, çay, kola tüketimleri
ile ilişkili olarak bulunmuş olması PMS yaşayan
kadınların diyetlerinden kafeini çıkarmaları ve
sigara kullanımı bırakmalarını öneren kaynaklar ile uyumlu bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin
bu durumda kirlilik hissi duymaları, bu durumla
baş etmede tek desteklerinin annelerinin olmaları, bu konuda eğitim alma düzeylerinin yetersiz
olabileceğini düşündürmüştür. Bu sonuçlarla öğrencilerin PMS ile baş etmelerinin zorlaşacağını
ve hemşirelik grubu olarak okullarda bu konuda
öğrencilere daha fazla bilgi verilmesi konusunun
önemini vurgulamak yerinde olur.
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ABSTRACT

AMAÇ: Çalışma, gebelerin son trimesterde yaşam kalitesini değerlendirmek ve gebelikte yaşadığı sorunları belirlemek amacıyla
planlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Betimleyici (Tanımlayıcı) tipte planlanan
çalışma Konya merkezinde bulunan bir hastane de yapıldı. Araştırmaya 118 gebe alındı. Veriler 37 sorudan oluşan anket formu ve
WHOQOL-BREF yaşam kalitesi ölçeği ile toplandı.
BULGULAR: Gebelik döneminde eşi ile sorun yaşayanlarda, ruhsal, çevresel ve total; idrar yolu enfeksiyonu geçirenlerde bedensel,
ruhsal, çevresel ve total; gastrointestinal sorunu olanlarda bedensel ve total; psikolojik sorunu olanlarda bedensel, çevresel ve total;
uyku sorunu olanlarda bedensel, ruhsal, sosyal, çevresel ve total;
yorgunluğu olanlarda bedensel, sosyal ve total; konstipasyon sorunu olanlarda çevresel yaşam kalitesi puanı daha düşük bulundu
(p<0.05).
SONUÇ: Gebelerin fiziksel ve psikolojik sorunları yaşam kalitesini
düşürmektedir.

Objective: The study was designed to assess QoL of the pregnant
women and to determine the problems that they experienced during
pregnancy.
Materials and Methods: A descriptive study was carried out in a
hospital in the center of Konya. 118 pregnant women were included
in the study. The data were collected with a questionnaire consisting
of 37 questions and the WHOQOL-BREF quality of life scale.
Results: In the course of pregnancy the problem with her partner,
mental, environmental and total; physical, mental, environmental
and total in patients with urinary tract infection; bodily and total in
those with gastrointestinal problems; physical, environmental and
total in those with psychological problems; physical, mental, social,
environmental and total in those with sleep problems; physical, social and total; environmental quality of life was lower in patients with
constipation problems (p <0.05).
Conclusion: Physical and psychological problems of the pregnant
women decreases quality of life.

Anahtar Kelimeler: Yaşam kalitesi, Gebelik, Sağlık sorunları, Fiziksel sorun, Psikolojik sorun

Keywords: Quality Of Life, Pregnancy, Health Problems, Physical
problem, Psychological problem

GİRİŞ

doğal bir süreçtir. Özellikle anne ve bebek arasında ebeveynlik ilişkisinin kurulduğu bir kriz dönemidir (1,3).

Gelişimsel kritik bir dönem olarak değerlendirilen gebelik, kadının yaşam döngüsünde, fizyolojik ve psikolojik değişiklikler oluşturan, organ ve
sistemlerin biyokimya ve anatomisini etkileyen

Endokrin sistem ve organlardaki değişiklikler kadının fiziksel ve ruhsal sağlığında önemli değişikliklere neden olur. Gebelik sırasında kadınların
ruh sağlığı sorunlarında artış olduğu bilinmektedir. Bunun yanında bulantı, kusma, hemoroit,
sırt ağrısı, mide problemleri ve nefes darlığı gibi
gebeliğin fiziksel belirtileri sıkıntı doğurabilir ve
gebe kadının ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri
olabilir (4,5).

1. Öğr. Gör., Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Bölümü, E-posta Adresi: ruveydekultur@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-1344-0908
2. Doç.Dr., Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
ORCID: 0000-0001-5294-7966
3. Öğretim Üyesi Dr., Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
ORCID: 0000-0003-0433-2515
4. Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı,
ORCID: 0000-0002-7015-5724
Bu çalışma, 22 -24 May 2013 tarihinde, 17th International
Congress, of the International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology (ISPOG), Berlin de sözel bildiri olarak
sunulmuştur.

Bu süreçte kadının yaşam felsefesi, olgunlaşma
ve kültür düzeyi, evlilik uyumu, ebeveynliğe hazır
oluşluğu, çevresinde bulunan olumlu ve olumsuz
rol modelleri, gebeliğin planlanmış olması, gebe-

Gönderim Tarihi:31.10.2018 - Kabul Tarihi: 19.08.2019

58

Gebelikte Yaşanan Sorunlar ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi

lik ve doğum konusunda yeterli ve doğru bilgiye
sahip olması gebeliğe karşı tutumu ve uyumu etkilemektedir. Ayrıca korku ve endişelerin makul
sınırlarda olması, sahip olduğu sosyoekonomik
koşullar ve benlik kavramı, ailenin var olan sosyal destek sistemi de gebeliği kabullenmeyi ve bu
sürece ilişkin değişikliklerle baş edebilmeyi etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Anne adayının çeşitli nedenlerle gebelik sürecinde görülen
bu değişikliklere yeterli uyum sağlayamaması
gebenin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (6,5).

Gereç ve Yöntem
Bu araştırma betimleyici tipte bir çalışmadır.
Araştırma Konya merkezinde bulunan Dr. Ali
Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesin de yapılmıştır. Araştırma evrenini, hastanenin polikliniğine kontrol amacıyla
gelen veya doğum eylemi için doğum salonuna
yatırılmış tüm gebe kadınlar oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü; bilinen ortalamayı (15,5±8,8
(7)), %80 güç, %5 sapma ile 2 birimlik fark içinde gösterebilmek için G*Power 3.1.3. programı
ile hesaplanmıştır. Araştırmanın örneklemi 118
gebe olarak belirlenmiştir. Veri toplama sırasında
araştırmacılar tarafından hazırlanan gebelerin demografik, obstetrik özellikleri, gebelikte yaşanan
sağlık sorunlarını sorgulayan 37 sorudan oluşan
anket formu ile gebelerin yaşam kalitesini sorgulayan yaşam kalitesi ölçeği kullanılmıştır. Dünya
Sağlık Örgütü 1980 yılında yaşam kalitesini tanımlamaya başlamış ve çeşitli ülkelerden 15 merkezin katkısıyla kültürler arası karşılaştırmalara
imkan veren WHOQOL- 100 ölçeğini geliştirmiştir. WHOQOL-100 içinden seçilen ve fiziksel
sağlık, psikolojik sağlık, sosyal ilişkiler ve çevre
alanı olmak üzere dört alandan oluşan 27 soru ile
WHOQOL-BREF (WHOQOL-Kısa Form) oluşturulmuştur. WHOQOL-BREF Eser ve ark. tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bu çalışmada kullanılan WHOQOL- BREF-TR’yi oluşturan 27 soru
için 1’den 5’e kadar puanlanan 5 seçenek mevcuttur. Testin Dünya Sağlık Örgütü’nce belirlenmiş
bir hesaplama şekli vardır. Puanlar 0-100 arasında
değişmektedir. Sorular son 15 gün dikkate alınarak yanıtlanmaktadır. Yüksek puanlar yaşam kalitesi düzeyinin yüksek olduğunu gösterir.

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, kişilerin algılanan
fiziksel ve ruhsal sağlık durumunu ifade etmek
için kullanılan çok boyutlu bir kavramdır. Genellikle fiziksel özellikler, psikolojik durum, ağrı,
yorgunluk gibi subjektif semptomlar, sosyal ve
bilişsel işlev alanlarını değerlendirir. Sağlık profesyonelleri sık sık bu tür alerjiler, anemi, kanser
obezite ve diyabet gibi özel koşulların etkisini
ölçmek için yaşam kalitesini kullanır (7,4,8,9).
Gebelik nedeniyle yaşayan fiziksel ve ruhsal sorunlar kadının yaşam kalitesini düşürebilir. Araştırmalar, gebelik sırasında görülen bulantı ve kusma, mide problemleri ya da sırt ağrısı şiddetinin
yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkiye sahip olduğunu göstermiştir (9, 11).
Gebelikle ilgili yaşam kalitesini artıracak bilgilerin kadınlara aktarılmasında en önemli görev
çeşitli nedenlerle kadınlarla daha sık yüz yüze görüşme olanağı bulunan ebelere düşmektedir. Bu
süreçte ebeler annenin fiziksel, psikolojik ve sosyal gereksinimlerini belirleyip, gebelerin güçlü
yönlerini geliştirmelerine yardım etmelidir. Kadının gebelik süreci ve ebeveynlik rolüne uyum
sağlanması amacıyla danışmanlık vermelidir.
Gebenin eşi ve ailesine, gebelikte kadının yaşadığı değişiklikler ve bu dönemde desteğe ihtiyaç
duyduğu alanların belirlenmesi konusunda eğitim
vermelidir (12,13). Gebelik döneminde yaşanan
fiziksel ve psikolojik değişikliklere ait çalışmalar
mevcut olup, bu değişikliklerin yaşam kalitesine
etkisi konusunda henüz çalışmalar yapılmamıştır.
Bu doğrultuda çalışma, gebelikte yaşanan sorunlar ve yaşam kalitesine etkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır.

Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından polikliniğe kontrol amacıyla gelen veya doğum salonunda doğum eylemi için yatırılmış bulunan,
canlı ve tek fetusa sahip, normal doğum yapması
planlanan, çalışmaya katılmayı kabul eden gebeler ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır.
Bağımsız değişkenler; Sosyo-demografik Özellikler (yaş, öğrenim durumu, meslek, eşin öğrenim durumu, eşin mesleği, ekonomik durumu, gebelikten önce sigara kullanma durumu), obstetrik
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Tablo 1: Araştırmaya Katılan Gebelerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağılımı (Konya, 2016)

özellikler (gebelik sayısı, doğum sayısı, gebelik
haftası, son iki gebelik arasındaki süre, önceki
doğum şekli, düşük, gebeliğin isteyerek sonlandırılması, gebeliğin planlı olup olmadığı, gebelikte kontrolle gitme durumu, kontrolleri kimin
yaptığı, gebelikten önceki BKİ, gebelikteki BKİ,
gebelikten önceki vücut ağırlığı, boy, şimdiki vücut ağırlığı, gebelik döneminde eşi ile problem
yaşama durumu, ilaç kullanma durumu, gebelik
döneminde diyet programı uygulama durumu,
gebelikte fiziksel aktivite yapma durumu, gebeliği süresince kilo almaktan korkma, gebelik döneminde günlük ortalama su tüketimi), gebelikte
yaşanan sağılık sorunları (düşük tehdidi, diyabeti, hipertansiyon, hiperemezis, enfeksiyon, mide
problemleri, tromboemboli, preeklampsi/eklampsi, psikolojik sorunlar, uyku problemleri, yorgunluk, konstipasyon) olarak belirlenmiştir.

Demografik Özellikler
Yaş

Öğrenim durumu
İlkokul mezunu
Ortaokul ve üzeri
Meslek
Çalışmıyor
Çalışıyor
Eş öğrenim durumu
Okur-yazar / ilkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise ve üzeri
Eş meslek
Çalışmıyor
İşçi
Memur
Serbest
Ekonomik durum
İyi
Orta
Kötü
Aile tipi
Çekirdek aile
Geniş aile
Gebelikten önce sigara
kullanma durumu
Kullanan
Kullanmayan

Araştırmanın bağımlı değişkeni ise; annenin yaşam kalitesidir.
Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak veri kontrolü yapılmıştır. Araştırmanın verilerinin istatistiksel analizi SPSS 16.0
paket programında yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler; sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma
ile değerlendirilecek, önemlilik testi olarak ki-kare kullanılmıştır, p<0,05 düzeyindeki değerler istatistiksel olarak önemli kabul edilmiştir (14).
BULGULAR
Tablo 1’de sosyo demografik özelliklerin dağılımı
gösterilmiştir. Çalışma kapsamına alınan kadınların yaş ortalamasının 25,65± 5,79 olduğu belirlenmiştir. Kadınların %54,2’unun ilkokul mezunu
ve %94,9’unun çalışmadığı, eşlerinin %44,5’nın
okuryazar-ilkokul mezunu ve % 46,6’sının işçi
statüsün de çalıştığı belirlenmiştir. Gebelerin
%73,7’sinin ekonomik durumunu orta düzeyde
algıladığı, % 68,6’nün çekirdek aile de yaşadığı
ve % 91,5’nin gebelikte döneminde sigara içmediği saptanmıştır.

Ortalama SD
25,6
5,79
Sayı
Yüzde
64
54

54,2
45,8

112
6

94,9
5,1

52
31
24

44,5
26,5
29,0

2
55
9
52

1,7
46,6
7,6
44,1

24
87
7

20,3
73,7
5,9

81
37

68,6
31,4

10
108

8,5
91,5

Tablo 2’de gebelerin obstetrik özellikleri verilmiştir. Çalışmaya alınan gebelerin ortalama
gebelik sayısı 2,69 ± 1,79, doğum sayısı 1,35±
1,50, gebelik haftası 36,7± 3,60 son iki gebelikleri arasındaki süre ise 4.21± 3.46 olarak bulunmuştur. Gebelerin %75,4 multipar, %60,2’si 6-10
kez kontrole gitmiş, %50’si önceki doğumunu
normal doğum olarak yapmış, %42’sinin de önceden düşük ile sonuçlanan bir gebeliği olduğu
belirlenmiştir. Gebelerin gebelik döneminde,
%66,9’unun gebeliği planladığı, %88.1’i doktor
tarafından kontrol edildiği, %93,2 eş ile problem
yaşamadığı, %58,5’i ilaç kullandığı, çoğunluğunun diyet programı uygulamadığı, %61’i fiziksel aktiviteye katılmadığı, %80,5’i kilo almaktan
korkmadığı, %64,4’ü ise günlük su içme miktarı
en az 8-12 bardak olduğu saptanmıştır.
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Tablo 2: Araştırmaya Katılan Gebelerin Obstetrik
Özellikleri (Konya, 2016)
Obstetrik özellikler
Gebelik sayısı
Doğum sayısı
Gebelik haftası
Son iki gebelik arasındaki süre (yıl)
Spontan düşük
İsteyerek düşük
Gebelik dönemindeki BKİ
Gebelik öncesi BKİ
Obstetrik özellikler
Gebelik durumu
Primipar
Multipar
Son gebelikte kontrole gitme durumu
1-5 kez
6-10 kez
11 ve üzeri
Önceki doğum şekli
Normal doğum
Sezaryen
Spontan düşük
Var
Yok
İsteyerek düşük
Var
Yok
Gebelik planlama durumu
Planlı
Plansız
Gebelikte kontrol eden personel
Ebe / Hemşire
Doktor
Gebelik döneminde eş ile problem yaşama durumu
Yaşayan
Yaşamayan
Gebelik döneminde ilaç kullanma
Kullanan
Kullanmayan
Gebelik döneminde diyet programı uygulama
Uygulayan
Uygulamayan
Gebelikte fiziksel aktiviteye katılma
Katılan
Katılmayan
Gebelik döneminde kilo almaktan korkma
Korkan
Korkmayan
Gebelik döneminde günlük su içme miktarı (bardak)
3-7 bardak
8-12 bardak

Ort
2,69
1,35
36,7
4,21
1,76
1,95
27,95
23,43
Sayı

SD
1,79
1,50
3,60
3,46
0,42
0,22
4,78
4,90
Yüzde

29
89

24,6
75,4

39
71
8

33,0
60,2
6,7

59
21

50,0
17,8

28
90

23,7
76,3

6
112

5,1
94,9

79
39

66,9
33.1

14
104

11,9
88,1

8
110

6,8
93,2

69
49

58,5
41,5

3
115

2,5
97,5

46
72

39,0
61,0

23
94

19,5
80,5

42
76

35,5
64,4
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Tablo 3’de gebelerin yaşadığı sağlık sorunları belirlenmiştir. Gebelerin
%74.4’ü düşük tehdidi, büyük çoğunluğu da diyabet, hipertansiyon,
tromboemboli,
preeklemsi/eklemsi
problemi yaşamadıkları saptanmıştır.
Gebelerin % 78.62 sı hiperemezis,
% 76.9’u enfeksiyon, % 52.1’ i mide
problemleri, % 82.1’i psikolojik sorun, %77.8’i konstipasyon sorunlarını yaşamadıklarını belirtmişlerdir.
%70.9’unun yorgunluk, %51.3’ünün
de gebelik döneminde uyku problemi
yaşadığı belirlenmiştir.
Tablo 3’ de ayrıca gebe kadınların yaşadığı sağlık sorunları ile yaşam kalitesi alan puanları karşılaştırılmıştır.
Bedensel alan puanları; enfeksiyonu
problemi yaşamayanlarda, psikolojik
sorunu olmayanlarda, uyku problemi
yaşamayanlarda ve yorgunluğu olmayanlarda daha iyi bulunmuştur. ruhsal
alan puanları hiperemezis yaşamayanlarda daha iyidir. sosyal alan puanları uyku problemi yaşamayanlarda
ve yorgun olmayanlarda daha iyidir.
çevresel alan puanları ise; enfeksiyonu problemi yaşamayanlarda, psikoloji
sorun olmayanlarda ve konstipasyonu
olmayanlarda daha iyi olduğu belirlenmiştir.
Hiperemezis yaşayan ve yaşamayanlar arasında ruhsal alan bakımımdan,
enfeksiyon sorunu olan ve olmayanlar
arasında bedensel alan ve çevresel alan
bakımında, mide problemleri yaşayan
ve yaşamayanların bedensel alan bakımımdan, psikolojik sorun olanların bedensel alan ve çevresel alan bakımından istatistiksel uyku problemi olan
ve olmayanların bedensel, sosyal ve
çevresel alan bakımından, yorgun hisseden ve hissetmeyenlerin bedensel ve
sosyal alan bakımından, konstipasyonu olana ve olmayanların çevresel alan
bakımından istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur.
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Tablo 3: Araştırmaya Katılan Gebelerin Gebelikte Yaşadığı Sağlık Sorunlarının Dağılımı
(Konya, 2016)
Sağlık Sorunları
Düşük tehdidi
Olan
Olmayan
t
p
Hiperemezis
Olan
Olmayan
t
p
Enfeksiyon
Olan
Olmayan
t
p
Mide problemleri
Olan
Olmayan
t
p
Psikolojik sorun
Olan
Olmayan
t
p
Uyku problemleri
Olan
Olmayan
t
p
Yorgunluk
Olan
Olmayan
t
p
Konstipasyon
Olan
Olmayan
t
p
Diğer (DM,HT,TRO,PRE)
Olan
Olmayan
t
p

Bedensel
Alan

Ruhsal
Alan

Sosyal
Alan

31 (26,3)
87 (73,7)

47,3 (14,8)
45,7(12,40)
t= 0.592
p=-0.55

57,1 (14,3)
57.2(12,88)
t= -0.053
p= 0.95

58,8 (19,9)
57,6 (22,4)
t=0,265
p= 0,79

59,7 (12,7)
60,7 (12,1)
t= - 0,372
p= 0,71

26 (22,0)
92 (78,0)

45,3 (13,1)
46,3 (13,0)
t= -0,365
p= 0,71

51,7 (10,0)
58,7 (14,5)
t= -2,309
p= 0,02

53,5 (22,6)
59,2 (21,4)
t= -1,185
p= 0,23

58,3 (13,4)
61,0 (11,9)
t= -1,006
p= 0,31

27 (22,9)
91 (77,1)

40,6 (13,5)
47,8 (12,4)
t= -2,577
p= 0,01

53,2 (15,5)
58,4 (13,2)
t= -1,710
p= 0,09

53,0 (25,6)
59,4 (20,3)
t= -1,336
p= 0,18

55,4 (12,6)
61,9 (11,8)
t= -2,468
p= 0,01

57 (48,3)
61 (52,7)

42,7 (12,8)
49,3 (12,4)
t= -2,839
p= 0,05

57,1 (14,6)
57,3 (13,3)
t= -0,056
p= 0,95

54,9 (21,2)
60,7 (21,9)
t= -1,460
p= 0,14

58,9 (11,7)
61,8 (12,7)
t= -1,291
p= 0,19

21 (17,8)
97 (82,2)

38,0 (12,9)
47,9 (12,4)
t= -3,249
p= 0,00

59,1 (19,3)
56,8 (12,5)
t= 0,683
p= 0,49

50,0 (21,0)
59,7 (21,6)
t= -1,875
p= 0,06

54,2 (11,8)
61,8(12,0)
t= -2,629
p= 0,01

61 (51,7)
57 (48,3)

42,3 (13,0)
50,2 (11,8)
t= -3,44
p= 0,00

56,4 (14,5)
58,0 (13,3)
t= -0,602
p= 0,54

53,0 (20,6)
63,3 (21,8)
t= -2,635
p= 0,01

56,5 (11,8)
64,6 (11,4)
t= -3,776
p= 0,00

84 (71,2)
34 (28,8)

44,6 (12,6)
49,8 (13,5)
t= -2,007
p=0,04

57,3 (14,2)
56,8 (13,4)
t= 0,186
p=0,85

54,8 (21,3)
65,6 (21,0)
t= -2,503
p=0,01

59,9 (11,8)
61,8 (13,4)
t= -0,769
p=0,44

27 (22,9)
91 (77,1)

45,7 (13,8)
46,2 (12,8)
t= -0,176
p= 0,86

55,2 (17,2)
57,8 (12,8)
t= -0,844
p= 0,40

58,2 (20,9)
57,9 (22,0)
t= 0,012
p= 0,99

55,5 (13,6)
61,9 (11,5)
t= -2,415
p= 0,01

17 (14,4)
101(85,6)

43,0 (17,8)
46,6 (12,0)
t= -1,056
p= 0,29

54,4 (17,9)
57,7 (13,2)
t= -0,903
p= 0,36

50,0 (27,7)
59,3 (20,4)
t= -1,647
p= 0,10

57,5 (12,5)
60,9 (12,2)
t= -1,073
p= 0,28

Sayı (Yüzde)

• Bold olarak belirtilenler anlamlı olan farkları göstermektedir
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Çevresel
Alan

Gebelikte Yaşanan Sorunlar ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi

TARTIŞMA
Araştırmamıza katılan gebelerin yaş ortalaması 25,6 olarak bulundu. Altınparmak’ınyaptığı
çalışmada gebelerin yaş ortalaması 26,7 idi (7).
Dülgerler ve ark. tarafından yapılan çalışmada gebelerin yaşları ortalama 26,4 olarak bulunmuştu
(15). Çoğu çalışma bulgusu bizim araştırmamızdaki bulguyla benzerlik göstermekte olup, anne
olma yaşının genç yetişkinlik dönemi olduğu söylenebilir. TNSA 2013 verilerine göre, Türkiye’de
kadınlar en yüksek doğurganlıklarını yirmili yaşlarda yaşamaktadır; en yüksek yaşa özel doğurganlık hızları 20-29 yaş grubundadır (16,4).

rın %31,1’inde, bizim çalışmamız da %22,8’inde
konstipasyon şikayeti olmuştur (18).

Araştırmamıza katılan gebelerin doğum sayısı ortalama 1,35 ± 1,50 olarak tespit edilmiştir. Efe’nin
yaptığı araştırmada doğum sayısı 1.04±1.25, Kılıçarslan’nın çalışmasında da 1,4 olarak bulunmuştur ve bizim araştırmamızla benzerlik göstermektedir (17, 4 ).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak çalışmaya alınan gebelerden hiperemezis, enfeksiyon, mide, psikolojik, uyku, yorgunluk ve konstipasyon problemleri yaşayanların
yaşam kalitesinin en azından bir boyutunda sorun
yaşadıkları belirlenmiştir. Çalışmamız gebeliğinin son trimesterinde olan kadınlar ile yapıldığından dolayı, gebeliğin başından itibaren sağlık sorunu yaşayanların sürecin sonuna doğru bu sorunlarla başa çıkabilecek duruma gelmeleri ve ilgi
odaklarının doğum eylemine ve bebeğin sağlık
durumuna yönelmesi sebebi ile yaşanan sorunların yaşam kalitelerinin her boyutunu etkilemediği
görülmüştür.

Gebe kadınların sağlık sorunlarının yaşam kalitesini etkileme durumuna bakıldığında; hiperemezis ruhsal alandan, enfeksiyon bedensel ve çevresel alandan, mide problemleri bedensel alandan, psikolojik problemler bedensel ve çevresel
alandan, psikolojik sorun bedensel ve çevresel
alandan, uyku problemleri bedensel, sosyal ve
çevresel alandan, yorgunluk bedensel ve sosyal
alandan, konstipasyon çevresel alandan pozitif
yönden etkilenmiştir.

Sunal ve Demiryay’ın gebe kadınlara yaptıkları
çalışmada %91,7’sinin isteyerek gebe kalmış,
çalışmamızdaki gebelerin %89 multipar ve % 79
isteyerek gebe kalmıştır. Bölgenin aile planlaması
hizmetlerinin yeterli olmasından ileri geldiği düşünülmektedir (18).
Kılıçarslan’ın çalışmasında %33,2+35,6 mide
problemi yaşamamış, bizim çalışmamız da mide
problemi %52,7 yaşamamaktadır (4). Sözeri ve
ark yaptığı araştırmada bulantı kusma şikayeti
devam edenlerin oranı %19.6’dır (19). Kılıçarslan’ın çalışmasında %29,7+59,7 hiperemesiz
şikayeti olmamış, biz de de %78 gebeler hiperemezis yaşamamıştır (4). Aradaki fark çalışmamız
son trimester gebelerinde yapıldığı için bulantı
kusma şikayetlerinin gebeliğin ilk dönemlerinde
daha sık görülmesi olabilir.

Bu sonuçlara göre, kadınların sağlıklı bir gebelik
süreci geçirmeleri için prekonsepsiyonel dönemden itibaren sürekli ve kesintisiz ebelik bakımı
verilerek sağlık sorunlarının ele alınması ve çözüme kavuşturulması, bu süreç içinde yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi, bakımın planlanması ve
sunumunda gebelerin yaşam kalitesini etkileyen
bu durumların göz önünde bulundurarak, mevcut
gebe izlemlerinin kapsamının yeniden yapılandırılması önerilebilir.

Sunal ve Demiryay’ın çalışmasında kadınların
%78,3’ünün, bizim çalışmamızda da gebelerin
% 71.2’sinin yorgunluk olduğu belirlenmiştir.
Bu benzer bulgunun III. trimesterinde büyüyen
uterusun annenin hareketinin azalmasına, vücudunun irileşmesi ve hantallaşmasından dolayı
fiziksel olarak kendini daha yorgun hissetmesine
neden olmaktadır. Yine aynı çalışmada kadınla-
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Üniversite Öğrencilerinin Hijyen Davranışlarının
Karşılaştırılması
A Comparison Of Hygiene Behaviors Of University Students
1

2

Nihal TAŞKIRAN , Leyla KHORSHID , Dilek SARI

3

ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Bu araştırmanın amacı, sağlık ve sağlık dışı bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin hijyen davranışlarını karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın örneklemini,
Aydın ilinde bir Sağlık Yüksekokulu ile İşletme Fakültesi’nde 20152016 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı
kabul eden 1621 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında
“Birey Tanıtım Formu” ve “Hijyen Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ile ki kare testi, t testi ve tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin hijyen uygulamaları toplam puan ortalaması sağlık bölümü öğrencilerinde 61.43±11.60, sağlık dışı bölümü
öğrencilerinde ise 59.88±11.55 olup sağlık bölümü öğrencilerinin
puan ortalamaları anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05).
Sonuç: Üniversite öğrencilerin doğru hijyen davranışlarının negatif
yönde olduğu, sağlık bölümü öğrencilerinin puanlarının sağlık dışı
bölümlerdeki öğrencilere kıyasla yüksek olmasına rağmen istendik
düzeyde olmadığı belirlenmiştir.

Aim: The aim of this study was to compare the hygiene behaviours
of university students in health-related and non-health-related departments.
Materials and Methods: The sample of this descriptive study consisted of 1621 students studying at a College of Health and a Business
Faculty in the province of Aydın in the academic year 2015-2016,
who agreed to take part in the research. An Individual’s Description Form and a Hygiene Inventory were used to collect data, and
descriptive statistics, chi square test, t test and one-way variance
analysis (ANOVA) were used in data analysis.
Findings: The students’ total mean hygiene practice scores were
61.43±11.60 for students in the health department and 59.88±11.55
for non-health department students. It was found that both the mean
scores were significantly higher for the health department students
(p<0.05).
Conclusion:It was determined that the correct hygiene behaviours
of university students were not good, and that although the scores
of health department students were higher than those of non-health
department students, they were not at the desired level.
Keywords: Hygiene behaviours, hygiene, university student

Anahtar Kelimeler: Hijyen davranışları, hijyen, üniversite öğrencisi

GİRİŞ

boyutta aile ortamında başlayıp insanların yaşam
alanına, çalışma alanlarına ve dolayısıyla halk
sağlığına etki eden önemli bir faktör ve sağlığın
korunması, geliştirilmesi için bir gerekliliktir (3).
Dünya Sağlık Örgütü, ölüm hızının yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelerde hijyen yetersizliğinin, yaşam boyu hastalık yükü nedenleri arasında üçüncü sırada yer aldığını bildirmektedir (4).
Yapılan çalışmalar, dünyada en sık görülen ve
en çok öldüren hastalıklar grubunu enfeksiyon
hastalıklarının oluşturduğunu ve insanlara el yıkama başta olmak üzere doğru hijyen alışkanlığı
kazandırılması halinde bu hastalıkların sıklığında
önemli azalmalar olacağını bildirmektedir (4,5).

Kelime anlamı olarak sağlık bilgisi anlamına gelen “hijyen”, birey ve toplum olarak insan sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam boyu devamı için sağlıkla ilgili bilgileri bir sentez halinde
uygulayan bir bilim kompleksi olup sağlıklı ortamın korunması ve ortamın mikroplardan arındırılması için alınan temizlik önlemlerinin tamamı
olarak tanımlanmaktadır (1,2). Hijyen, bireysel
1. Doktor Öğretim Üy., Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, E-posta Adresi: nihal_tas@hotmail.com.tr
ORCID ID: 0000-0003-4342-3321
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Ayrıca çalışmalar, hijyen uygulamaları sonucu
enfeksiyon sıklığında azalmaya paralel olarak he-
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kime başvurma ve antibiyotik tüketiminde azalma
sağlandığını göstermektedir (6,7). Ancak literatür
incelendiğinde günümüzde hem toplumda hem de
birinci basamak sağlık bakım ortamlarında bulaşıcı hastalıkların azaltılması amacıyla hijyen davranışlarının geliştirilememesi en yaygın sorunlardan biri olmaya devam etmektedir (5,8).

sayıda çalışma bulunmaktadır (8,11-13). Ancak
sağlık alanında ve sağlık alanı dışında öğrenim
gören üniversite öğrencilerinin hijyen davranışlarını karşılaştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Bu ihtiyaçtan hareketle bu çalışmanın, sağlık alanında öğrenim görmenin istendik hijyen davranışlarını oluşturmadaki etkisini belirlemede yön
gösterici olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte çalışmadan elde edilen sonuçlar sağlık alanı
dışında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin
bu konudaki eğitim gereksinimlerini belirlemeye
yardımcı olabilir.

Hijyen davranışları; genel hijyen, ev hijyeni, gıda
hijyeni, el hijyeni ve kişisel hijyeni kapsamaktadır (9). Bireyin hijyen davranışları, inançları,
değerleri, alışkanlıkları, sosyo-ekonomik düzeyi,
kültürel özellikleri, bilgi düzeyi, kişisel seçimleri,
aile özellikleri, çalıştığı/yaşadığı çevrenin fiziksel
ve sosyal özellikleri gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir (3).

GEREÇ ve YÖNTEM
Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini,
Aydın ilinde bir Sağlık Yüksekokulu (hemşirelik
ve çocuk gelişimi bölümleri) ve İşletme Fakültesi’nde (insan kaynakları, kamu yönetimi, uluslararası ticaret ve işletme, yönetim bilişim sistemleri bölümleri) 2015-2016 eğitim-öğretim yılında
öğrenim gören 1753 öğrenci (sağlık yüksekokulu
öğrenci sayısı: 912, işletme fakültesi öğrenci sayısı: 851) oluşturmaktadır. Çalışmada tüm evren
araştırmaya dahil edilmiştir. Katılım oranı %92.4
(1621 öğrenci, sağlık yüksekokulu öğrencilerinin %98.3’ü, işletme fakültesi öğrencilerinin
%85’i)’tür.

Bireye olumlu ve doğru hijyen davranışları kazandırılmasında sağlık eğitimi önemli bir yere
sahiptir (1). Sağlık çalışanları, değişen yaşam
koşulları, mesleki sorumlulukları ve sosyal rolleri gereği sürdürdükleri yaşam biçimleri ile rol
model olma ve sağlık eğitimi yönünden hizmet
verdikleri grubu etkileme özelliğine sahiptir. Toplumdaki bu rolleri ve sorumlulukları gereği sağlık
profesyonellerinin öğrencilik yıllarında almış oldukları sağlık eğitimi önemlidir. Hijyen konusu,
sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin farklı
derslerinde müfredat içerisinde geniş yer kaplamaktadır (1). Öğrencilik yıllarında alınmış iyi bir
hijyen eğitimi ile yetişen, hijyenin önemine inanan ve olumlu hijyen davranışlarını uygulayan
sağlık profesyonelleri, mesleğini icra ederken
hem kendini hem de hizmet sunduğu hasta/sağlıklı bireyleri koruyarak hastane enfeksiyonlarının ve enfeksiyonlara bağlı ortaya çıkan mortalite
ve morbitide oranlarının azaltılması, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ile toplumun bu konuda eğitilmesine ve ülkenin gelişmesine önemli katkılar
sağlayabilir (10).

Araştırmanın verileri, Mayıs-Haziran 2016 tarihleri arasında araştırmanın yapılacağı kurumların
yazılı izni ve katılımcıların sözel onamı, verilerin
toplanmasında kullanılacak olan ve Türkçe geçerlilik güvenirliği Altun ve ark. (2010) tarafından
yapılan Hijyen Envanteri’nin kullanım izni ve
etik kurul izni alındıktan sonra yüz yüze görüşme
yöntemi ile toplanmıştır (14).
Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Birey Tanıtım Formu” ile Stevenson ve ark. (2009) tarafından geliştirilen ve
Türkiye’de geçerliliği ve güvenirliği Altun ve ark.
(2010) tarafından yapılan ”Hijyen Envanteri” kullanılmıştır (9,14).

Bu araştırmanın amacı, sağlık ve sağlık dışı bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin
hijyen davranışlarını karşılaştırmaktır.

Birey Tanıtım Formu’nda öğrencilerin; yaş, cinsiyet, öğrenim görülen okul, öğrenim görülen
bölüm, öğrenim görülen sınıf, ailenin aylık geliri,
aylık harcama miktarı, kaldığı yer, en uzun süre

Literatür incelendiğinde farklı öğrenci gruplarında ve toplumun farklı kesimlerinde çeşitli hijyen
davranışları ve alışkanlıklarını sorgulayan çok
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dirilmesinde bölümler arası karşılaştırmalar ki
kare testi ve t testi ile, tüm öğrencileri kapsayan
değerlendirmeler ise tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) ile yapılmıştır.

yaşanılan yer gibi sosyodemografik özelliklerini
belirlemeye yönelik toplam 9 soru yer almaktadır.
Hijyen Envanteri, toplumun tutarsız hijyen davranışlarını belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin Türk toplumundaki iç tutarlılık güvenirlik
katsayısı 0.77 olup bu araştırmada Cronbach alfa
katsayısı 0.83 olarak bulunmuştur. Beşli likert tipinde toplam 23 maddeden oluşmaktadır. Genel
hijyen, ev hijyeni, gıda hijyeni, el hijyeni ve kişisel hijyen olmak üzere 5 alt başlık içermektedir
Toplam puan 23-115 arasındadır. Potansiyel aralık 23-92 puan olup puan arttıkça hijyen davranışı
uygulamaları seviyesi veya sıklığı artmaktadır.
Türkiye’de ortalama madde skoru 3.10±0.30 bulunmuştur. Likert puanlama (1,2,2.5,3,4) şeklindedir. Ölçekte; 2-8 ve 12-16 arasındaki sorular “her
zaman” (4 puan), “genellikle” (3 puan), “bazen”
(2 puan) ve “asla” (1 puan) şeklinde likert oluşturmakla birlikte bazı sorular için her biri 2.5 puan
değerinde olacak şekilde [“onlara dokunmam” (3.
soru), “asla el ile yemek yemem” (4.soru), “asla
umumi tuvalet kullanmam”(9. soru), “asla yemek
hazırlamam” (5. ve 6. soru), “asla çiğ gıdalara
dokunmam” (12.ve 16. soru) “asla kullanmam”
ve “emin değilim” (14. soru)] seçenekler ilave
edilmiştir. Birinci soruda; seçenekler “asla” (1
puan), “1-5 kez” (2 puan), “6-10 kez” (3 puan),
“11 den fazla” (4 puan) olacak şekilde, sekizinci
soruda; seçenekler “günde 1 kezden az” (4 puan),
“günde 1 kez” (3 puan), “günde 2 kez” (2 puan),
“günde 2’den daha fazla kez” (1 puan) olacak şekilde, dokuzuncu ve onbirinci sorularda; seçenekler ”asla” (1 puan), “1 kez” (2 puan), “2 kez”
(3 puan), “3 kez veya daha fazla” (4 puan), “emin
değilim (2.5 puan) olacak şekilde, on sekizinci
soruda; seçenekler “5 saniyenin altında” (1 puan),
“6-10 saniye” (2 puan), “11-20 saniye” (3 puan),
“21 saniye veya daha fazla” (4 puan) olacak şekilde, on dokuzuncu soruda; seçenekler “sık sık”
(4 puan), “bazen” (3 puan), “nadiren” (2 puan),
“asla” (1 puan) olacak şekilde, ve son olarak 2023. sorularda; seçenekler “asla” (4 puan), “nadiren” (3 puan), “bazen” (2 puan), “genellikle” (1
puan) olacak şekilde puanlanmıştır (14).
Araştırmadan elde edilen veriler SPSS for Windows 21.0 istatistik paket programında analiz
edilerek sayı ve yüzde dağılımları belirlenmiş ve
Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna göre normal
dağılım gösterdiği belirlenen verilerin değerlen-

BULGULAR
Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması
20.60±1.62’dir. Öğrencilerin %64.7’sinin kadın,
%55.3’ünün sağlık bölümü (sağlık yüksekokulu) öğrencisi ve %44.7’sinin sağlık dışı bölüm
(işletme fakültesi) öğrencisi olduğu, %31.6’sının
1.sınıf, %23.7’sinin 2. sınıf, %29.4’ünün 3. sınıf,
%15.2’sinin 4. sınıfta olup %51.6’sının arkadaşları ile ya da tek başına evde kaldığı, %34.2’sinin en uzun süre ilçede yaşadığı, %36.5’inin
aile aylık gelirinin 2000 lira üzerinde olduğu ve
%52.4’ünün bir ayda 500-1000 lira harcama yaptığı saptanmıştır (Tablo 1).
Öğrencilerin hijyen uygulamaları toplam
puan ortalaması sağlık bölümü öğrencilerinde
61.43±11.60, sağlık dışı bölümü öğrencilerinde
ise 59.88±11.55 olarak bulunmuş olup sağlık bölümü öğrencilerinin hem hijyen envanteri toplam
puan ortalamaları hem de tüm alt boyut puan ortalamaları anlamlı derecede yüksek bulunmuştur
(p<0.05, Tablo 2). İlaveten bölüm ayrımı gözetmeksizin cinsiyete göre incelendiğinde kız
öğrencilerin erkeklere kıyasla hem hijyen envanteri toplam puan ortalamaları hem de tüm
alt boyut puan ortalamaları anlamlı derecede
yüksek bulunmuştur (p<0.05, Tablo 2).
Öğrencilerin sosyodemografik özelliklerine göre
hijyen davranışları incelendiğinde; sağlık bölümü öğrencilerinin sağlık dışındaki bölümlerde
okuyan öğrencilere kıyasla hijyen envanteri toplam puan ortalamaları ve tüm alt boyut toplam
puan ortalamaları anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). Bununla birlikte bölümlere
göre kıyaslama yapıldığında özellikle sağlık bölümündeki kız öğrencilerin ev hijyeni ve kişisel
hijyen puan ortalamaları anlamlı derecede yüksek
bulunmuştur (p<0.05). Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre hijyen davranışları incelendiğinde ise
birinci sınıf öğrencilerinin ve uzun süre ilde yaşayan öğrencilerin hijyen envanteri toplam puanları
diğer öğrencilere kıyasla anlamlı derecede düşük
bulunmuştur (p<0.05). Bununla birlikte bölümle-
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Tablo 1. Öğrencilerin Sosyodemografik Özellikleri (n=1621) (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2015-2016)

re göre karşılaştırma yapıldığında özellikle sağlık bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinin sağlık dışı
bölümde okuyan üçüncü sınıf öğrencilere kıyasla
besin hijyeni ve kişisel hijyen dışındaki tüm puan
ortalamaları istatistiksel açıdan anlamlı şekilde
yüksek bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca bölümlere
göre kıyaslandığında evde tek/arkadaşı ile yaşayan sağlık bölümü öğrencilerinin tüm puan ortalamaları sağlık dışı bölümlerdeki öğrencilere
kıyasla anlamlı şekilde yüksektir (p<0.05). Ailenin gelir düzeyinin yüksek olması tüm öğrenciler ele alındığında sadece genel hijyen ve besin
hijyeni üzerinde anlamlı şekilde etki gösterirken
(p<0.05), bölümlere göre kıyaslama yapıldığında
gelir düzeyi ≥1501 lira olan sağlık bölümü öğrencilerinin tüm puan ortalamaları sağlık dışı bölümlerdeki öğrencilere kıyasla anlamlı derecede
yüksektir (p<0.05), (Tablo 3).

Cinsiyet
Kız
Erkek
Okul
Sağlık Yüksekokulu
İşletme Fakültesi
Bölüm
Uluslararası Ticaret ve İşletme
Kamu Yönetimi
Yönetim Bilişim Sistemleri
İnsan Kaynakları ve Yönetimi
Hemşirelik
Çocuk Gelişimi
Sınıf Düzeyi
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
Kaldığı Yer
Yurtta
Ailesinin Yanında
Evde (Arkadaşı ile ya da tek)
Akrabasının Yanında
En Uzun Süre Yaşadığı Yer
Büyükşehir
İl
İlçe
Köy
Ailesinin Gelir Düzeyi (lira)
<500
500-1000
1001-1500
1501-2000
>2000
Aylık Harcadığı Para Miktarı
(lira)
<500
500-1000
1001-1500
1501-2000
>2000

Öğrencilerin genel hijyen alt boyutu ifadeleri
incelendiğinde ise; sağlık bölümü öğrencilerinin %50.2’si günde 6-10 kez, %43.9’u dışarıdan
eve geldiğinde, %61.5’i bir hayvana dokunduktan sonra, %47.8’i yemeklerden önce, %70.9’u
yemek hazırlamaya başlamadan önce, %43.8’i
yemek hazırlama esnasında yüzüne ya da vücuduna dokunmak zorunda kaldığında, daima ellerini yıkadığını, %65.2’si meyve ve sebzeleri yemeden önce daima yıkadığını ve %56.7’si daima
umumi tuvaletleri kullanırken tuvaletin oturacağı
bölümünü kağıtla kapladığını bildirmiştir. Sağlık
bölümü öğrencilerinin sağlık dışı bölüm öğrencilerine kıyasla el yıkama sıklığı ile bir hayvana
dokunduktan sonra, yemeklerden önce, yemek
hazırlamaya başlamadan önce el yıkama alışkanlığı, meyve ve sebzeleri yemeden önce yıkama ve
umumi tuvaletleri kullanırken tuvaletin oturacağı
bölümünü kağıtla kaplama davranışları anlamlı
derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05, Tablo 4).
Öğrencilerin ev içi hijyen davranışları incelendiğinde, sağlık bölümü öğrencilerinin %73.2’si
banyosunu, %79.2’si tuvaletini, %74.5’i mutfağını geçen ay üç ve/veya daha fazla kez temizlediğini ifade etmişlerdir.
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n
1049
572

%
64.7
35.3

897
724

55.3
44.7

428
164
80
46
760
143

26.4
10.1
4.9
2.8
46.9
8.8

513
384
477
247

31.6
23.7
29.4
15.2

662
102
836
21

40.8
6.3
51.6
1.3

480
405
554
182

29.6
25.0
34.2
11.2

60
178
339
453
591

3.7
11.0
20.9
27.9
36.5

477
850
215
47
32

29.4
52.4
13.3
2.9
2.0
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Tablo 2. Öğrencilerin Hijyen Envanterinden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması (n=1621)
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2015-2016)
Bölümler
Sağlık
Sağlık Dışı
T
p
Cinsiyet
Kız
Erkek
T
p

n
897
724

Hijyen Envanteri
Toplam Puan

61.43±11.60
59.88±11.55
7.160
0.008

Genel
Hijyen
22.66±5.97
21.90±6.05
6.541
0.011

Hijyen Envanteri Alt Boyutları
Besin
Hijyeni
Ev Hijyeni El Hijyeni
7.27±3.13 11.05±1.56 12.39±3.45
6.83±2.86 10.70±1.90 11.91±3.19
8.272
16.177
8.503
0.004
0.000
0.004

74.73±7.80
69.29±8.79
12.373
0.000

27.27±3.32
25.21±3.90
10.713
0.000

9.35±2.08
8.47±2.14
7.979
0.000

1049
572

11.18±1.54
10.37±1.93
8.593
0.000

15.20±2.14
14.74±2.42
3.829
0.000

Kişisel
Hijyen
8.53±3.39
8.04±3.06
9.146
0.003
11.70±2.59
10.48±2.82
8.585
0.000

Tablo 3. Öğrencilerin Hijyen Envanteri ve Alt Boyut Puan Ortalamalarının Sosyodemografik
Özelliklerine Göre Karşılaştırılması (n=1621) (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2015-2016)

Sağlık Dışı Bölüm
Sağlık Bölümü
p
Sağlık Dışı Bölüm
Sağlık Bölümü
p
T
p

415
634

Hijyen
Envanteri
Toplam
Puan
Ort±SS
55.94±11.46
56.93±11.61
0.309
62.82±10.73
63.32±11.07
0.468
11.547
0.000

Hijyen Envanteri Alt Boyutları
Besin
Hijyeni
Ev Hijyeni El Hijyeni

Kişisel
Hijyen

Ort±SS
20.16±6.06
20.38±6.03
0.677
23.18±5.73
23.62±5.68
0.227
10.463
0.000

Ort±SS
6.26±2.62
6.56±3.04
0.199
7.26±2.95
7.55±3.12
0.139
9.134
0.000

Ort±SS
10.36±1.97
10.40±1.88
0.814
10.96±1.81
11.32±1.31
0.000
6.710
0.000

Ort±SS
11.51±3.43
12.06±3.79
0.071
12.20±2.96
12.54±3.29
0.087
3.775
0.000

Ort±SS
7.64±3.00
7.52±2.86
0.644
9.19±3.51
8.27±3.12
0.000
6.217
0.000

Sağlık Dışı Bölüm
Sağlık Bölümü
p
Sağlık Dışı Bölüm
Sağlık Bölümü
p
Sağlık Dışı Bölüm
Sağlık Bölümü
p
Sağlık Dışı Bölüm
Sağlık Bölümü
p
F
p

239 57.31±11.66
274 59.50±11.13
0.030
231 62.92±10.39
153 61.03±12.10
0.104
152 57.61±12.36
325 62.97±11.04
0.000
102 62.43±10.48
145 62.08±12.69
0.819
10.276
0.000

20.60±6.11
21.78±5.92
0.027
23.54±5.30
22.31±6.27
0.039
20.48±6.63
23.47±5.51
0.000
23.30±5.43
22.90±6.52
0.611
9.023
0.000

6.73±2.75
7.06±3.04
0.202
6.70±2.94
6.91±3.17
0.505
7.07±2.78
7.54±3.08
0.113
7.03±3.04
7.43±3.31
0.341
2.034
0.107

10.42±2.21
11.05±1.64
0.000
10.90±1.66
10.97±1.56
0.702
10.55±1.90
11.10±1.47
0.001
11.14±1.47
11.02±1.61
0.531
3.837
0.009

11.59±3.14
11.90±3.32
0.279
12.78±3.17
12.47±3.78
0.382
11.07±3.39
12.72±3.27
0.000
11.91±2.55
12.51±3.65
0.155
5.407
0.001

7.95±3.06
7.68±2.81
0.310
8.97±3.67
8.35±3.49
0.100
8.42±3.34
8.12±3.11
0.332
9.02±3.34
8.21±2.90
0.042
6.790
0.000

Sağlık Dışı Bölüm
Sağlık Bölümü
p
Sağlık Dışı Bölüm
Sağlık Bölümü
p

359 60.04±11.53
303 60.94±11.80
0.321
46 60.92±10.00
56 62.77±11.36
0.390

21.95±6.08
22.18±6.29
0.625
22.79±4.90
22.99±5.87
0.856

10.71±2.02
11.16±1.56
0.124
7.67±3.07
7.64±2.86
0.958

6.87±2.91
7.23±3.16
0.002
11.23±1.52
11.08±1.59
0.631

12.00±3.27
12.26±3.45
0.336
11.58±2.67
12.48±2.99
0.118

8.49±3.39
8.09±3.08
0.118
7.63±3.32
8.57±2.95
0.134

Sosyodemografik Özellikler
Cinsiyet
Erkek

Kız
Tüm
öğrenciler
Sınıf Düzeyi
1. sınıf

2. sınıf

3. sınıf

4. sınıf
Tüm
öğrenciler
Kalınan Yer
Yurtta
Ailesinin
Yanında

n
309
263

Genel
Hijyen
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Sağlık Dışı Bölüm
Evde
Sağlık Bölümü
(Arkadaşı
ile yada tek) p
Sağlık Dışı Bölüm
Akrabasının
Sağlık Bölümü
Yanında
p
F
Tüm
ğrenciler
p
En Uzun Süre Yaşanılan Yer
Sağlık Dışı Bölüm
Büyükşehir Sağlık Bölümü
p
Sağlık Dışı Bölüm
Sağlık Bölümü
İl
p
Sağlık Dışı Bölüm
Sağlık Bölümü
İlçe
p
Sağlık Dışı Bölüm
Sağlık Bölümü
Köy
p
Tüm
F
ğrenciler
p
Ailesinin Gelir Düzeyi (lira)
<500
Sağlık Dışı Bölüm
Sağlık Bölümü
p
500-1000
Sağlık Dışı Bölüm
Sağlık Bölümü
p
1001-1500 Sağlık Dışı Bölüm
Sağlık Bölümü
p
1501-2000 Sağlık Dışı Bölüm
Sağlık Bölümü
p
>2000

Sağlık Dışı Bölüm
Sağlık Bölümü
p

309 59.62±11.80
527 61.62±11.57
0.017
10 57.80±12.30
11 59.13±9.15
0.779
0.800
0.494

21.72±6.16
22.91±5.82
0.006
21.50±7.29
22.27±3.85
0.762
0.947
0.417

6.67±2.75
7.29±3.14
0.003
6.90±3.10
5.50±2.65
0.279
3.190
0.023

10.65±1.77
10.99±1.52
0.005
9.40±2.27
10.36±2.54
0.373
1.928
0.123

11.83±3.18
12.46±3.50
0.009
12.10±2.68
12.54±3.72
0.759
0.175
0.913

8.73±3.41
7.95±3.06
0.001
7.90±2.23
8.45±3.58
0.679
0.101
0.959

261 62.19±11.21
219 61.47±11.55
0.489
178 55.46±11.56
227 60.51±12.53
0.000
226 60.74±10.94
328 62.64±10.83
0.044
59 59.77±11.90
123 59.86±11.69
0.965
9.757
0.000

22.73±5.85
22.24±5.91
0.356
19.35±6.39
22.74±6.20
0.000
22.83±5.59
23.30±5.62
0.341
22.27±5.60
21.60±6.42
0.494
8.086
0.000

7.31±2.98
7.28±2.96
0.886
6.19±2.56
7.25±3.36
0.000
6.89±2.87
7.50±3.15
0.019
6.45±2.78
6.68±2.86
0.617
4.331
0.005

10.89±1.68
11.05±1.61
0.273
10.35±2.19
10.84±1.73
0.016
10.73±1.89
11.18±1.40
0.002
10.83±1.78
11.06±1.50
0.355
4.201
0.006

12.02±3.10
12.63±3.31
0.038
11.41±3.39
11.91±3.58
0.153
12.16±3.03
12.46±3.37
0.275
11.94±3.43
12.67±3.62
0.200
3.921
0.008

9.21±3.58
8.25±3.18
0.002
8.14±3.01
7.75±2.96
0.189
8.11±3.21
8.18±3.09
0.782
8.27±3.82
7.83±2.97
0.404
6.314
0.000

15 61.66±12.97
45 59.34±11.86
0.523
58 61.81±11.45
120 59.67±10.31
0.213
125 61.44±10.86
214 61.94±11.38
0.693
206 58.81±12.06
247 61.41±12.73
0.026

23.53±5.08
21.72±5.71
0.280
21.70±6.25
21.79±5.55
0.924
23.30±5.55
23.11±5.86
0.766
21.07±6.40
22.87±6.28
0.003

7.33±3.28
6.48±2.78
0.333
7.77±2.94
6.73±2.99
0.030
7.00±2.81
7.45±3.17
0.189
6.74±2.90
7.35±3.19
0.033

10.33±2.58
10.69±2.05
0.580
11.50±1.40
11.13±1.55
0.130
10.97±1.70
11.06±1.55
0.622
10.38±2.07
11.04±1.52
0.000

11.93±3.47
12.67±3.94
0.519
12.20±2.96
12.44±3.42
0.655
11.97±3.35
12.38±3.35
0.286
11.79±3.27
12.21±3.69
0.212

8.53±4.29
7.76±2.62
0.416
8.62±3.03
7.56±2.64
0.026
8.18±3.29
7.92±3.18
0.484
8.82±3.64
7.93±3.11
0.006

20.93±6.20
22.67±5.89
0.002
22.16±6.02
22.95±5.82
0.054
22.24±5.95
21.79±6.38
0.596

7.04±2.81
7.24±3.19
0.470
6.74±2.83
7.31±3.11
0.006
6.66±2.96
7.26±3.13
0.152

10.71±1.92 11.112±2.93
11.08±1.63 12.45±3.48
0.028
0.000
10.73±1.89 12.14±3.22
11.13±1.44 12.30±3.42
0.001
0.489
10.54±1.98 12.24±3.20
10.82±1.76 12.17±3.60
0.271
0.881

8.33±3.37
7.72±2.89
0.041
8.29±3.21
8.14±3.11
0.487
9.44±3.66
8.22±3.14
0.009

320 59.54±11.39
271 62.19±11.15
0.004
Tüm
F
0.993
öğrenciler
p
0.410
Aylık Harcadığı Para Miktarı (lira)
<500
Sağlık Dışı Bölüm
197 58.14±11.73
Sağlık Bölümü
280 61.18±11.46
p
0.005
500-1000
Sağlık Dışı Bölüm
380 60.07±11.28
Sağlık Bölümü
470 61.84±11.32
p
0.023
1001-1500 Sağlık Dışı Bölüm
116 61.14±11.76
Sağlık Bölümü
99 60.28±12.52
p
0.605

21.84±5.94
22.67±5.97
0.090
2.399
0.048

70

6.64±2.79
7.42±3.13
0.002
3.768
0.005

10.68±1.85
11.07±1.51
0.004
0.738
0.566

11.90±3.11
12.51±3.23
0.021
0.539
0.707

8.46±3.27
8.49±3.14
0.903
1.878
0.112

Sağlık ve Toplum

1501-2000
>2000
Tüm
öğrenciler
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Sağlık Dışı Bölüm
Sağlık Bölümü
p
Sağlık Dışı Bölüm
Sağlık Bölümü
p

F
p

17 65.08±8.54
30 65.13±12.77
0.990
14 62.64±14.87
18 54.94±11.77
0.112
2.774
0.026

23.38±4.56
23.40±6.63
0.992
23.82±6.28
18.83±6.66
0.039
1.762
0.134

7.64±2.86
7.43±3.28
0.824
7.03±3.51
6.44±2.45
0.579
1.610
0.169

10.94±1.08
10.80±1.37
0.718
11.07±1.94
10.05±2.09
0.171
0.574
0.681

13.35±2.44
14.00±2.95
0.449
12.00±4.62
12.50±3.46
0.729
3.541
0.007

9.76±3.63
9.50±3.39
0.803
8.71±4.37
7.11±2.76
0.215
5.193
0.000

Genel Hijyen

Alt
Boyutlar

Tablo 4. Öğrencilerin Hijyen Davranışlarına İlişkin İfadeleri (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,
2015-2016)
Sağlık
Bölümü
Sorular

Seçenekler

Hiç
Normalde bir gün içinde
1-5 kez
ellerinizi yaklaşık kaç kez
6-10 kez
yıkarsınız?
11 ve üzeri
Daima
Dışarıdan evinize
Genellikle
geldiğinizde ellerinizi yıkar
Bazen
mısınız?
Asla
Daima
Evdeki hayvanınıza
Genellikle
ya da diğer hayvanlara
Bazen
dokunduktan sonra ellerinizi
Asla
yıkar mısınız?
Asla dokunmam
Daima
Yemeklerden önce ellerinizi Genellikle
yıkar mısınız?
Bazen
Asla
Daima
Genellikle
Yemek hazırlamaya
Bazen
başlamadan önce ellerinizi
Asla
yıkar mısınız?
Asla yiyecek
hazırlamam
Daima
Yemek hazırladığınız sırada
Genellikle
örneğin kaşınma ihtiyacı
Bazen
hissettiğiniz için yüzünüze
ya da vücudunuza dokunmak Asla
zorunda kalırsanız ellerinizi Asla yiyecek
yıkar mısınız?
hazırlamam
Daima
Meyve ve sebzeleri yemeden Genellikle
önce yıkar mısınız?
Bazen
Asla

n
6
219
450
222
394
369
130
4
551
189
62
15
80
429
372
95
1
636
200
52
5

%
0.7
24.4
50.2
24.7
43.9
41.1
14.5
0.5
61.5
21.0
6.9
1.7
8.9
47.8
41.5
10.6
0.1
70.9
22.2
5.8
0.6

Sağlık Dışı
Bölüm
n
5
247
331
141
305
302
110
7
378
193
83
14
56
350
266
100
8
473
166
70
5

Toplam

Madde
Puanı
Ort±SS

%
n
%
0.7
11 0.7
34.1 466 28.7
2.92±0.73
45.7 781 48.2
19.5 363 22.4
42.1 699 43.1
41.7 671 41.4
3.27±0.72
15.2 240 14.8
1.0
11 0.7
52.2 929 57.3
26.7 382 23.6
11.5 145 8.9 3.40±0.76
1.9
29 1.8
7.7 136 8.4
48.3 779 48.1
36.7 638 39.4
3.35±0.70
13.9 195 12.0
1.1
9 0.5
65.3 1109 68.4
22.9 366 22.6
9.7 122 7.5
3.59±0.66
0.7
10 0.6

X2=19.741
p=0.000

X2=3.869
p=0.424

X2=21.329
p=0.000

X2=12.935
p=0.012

X2=14.040
p=0.007

4 0.5
393 43.8
298 33.2
181 20.2
19 2.1
6 0.7

10 1.4
277 38.2
245 33.8
167 23.2
25 3.4
10 1.4

585 65.2
242 27.0
62 6.9
8 0.9

447 61.7 1032 63.7
179 24.7 421 26.0
X2=15.712
3.52±0.71
p=0.003
84 11.6 146 9.0
14 2.0
20 1.3
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14 0.9
670 41.3
543 33.5
3.13±0.84
348 21.5
44 2.7
16 1.0

p değeri

X2=9.281
p=0.054

Besinlerle Ilgili Hijyen

Ev İçi Hijyen
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Daima
Genellikle
Umumi tuvaletleri
Bazen
kullanırken tuvaletin
Asla
oturacağınız bölümünü
Umuma
açık
kağıtla kaplar mısınız?
tuvaletleri asla
kullanmam
Asla
1 kez
Evinizdeki banyonuz
geçen ay ne kadar sıklıkla
2 kez
temizlendi?
3 kez veya daha
fazla
Asla
1 kez
Evinizdeki tuvaletiniz
geçen ay ne kadar sıklıkla
2 kez
temizlendi?
3 kez veya daha
fazla
Asla
1 kez
Evinizdeki mutfağınız
geçen ay ne kadar sıklıkla
2 kez
temizlendi?
3 kez veya daha
fazla
Daima
Genellikle
Çiğ gıdalara dokunduktan
Bazen
sonra ve pişmiş gıdalara
dokunmadan önce ellerinizi Asla
yıkar mısınız?
Çiğ gıdalara asla
dokunmam
Daima
Çiğ gıdalara temasından
Genellikle
sonra ve pişmiş gıdalara
Bazen
temasından önce
Asla
kullandığınız mutfak
Çiğ
gıdalara asla
eşyalarını yıkar mısınız?
dokunmam
Daima
Genellikle
Çiğ ve pişmiş gıdalar için
Bazen
ayrı doğrama tahtası kullanır
Asla
mısınız?
Doğrama tahtası
asla kullanmam

509 56.7
231 25.7
102 11.4
14 1.6
41 4.6

374 51.7
171 23.6
108 14.9
18 2.5
53 7.3

883 54.5
402 24.8
210 13.0
32 2.0 3.34±0.80
94 5.8

10 1.0
55 6.2
176 19.6

11 1.5
82 11.3
160 22.1

21 1.3
137 8.5
X2=18.243
336 20.7 3.58±0.69
p=0.000

656 73.2
7 0.8
39 4.3
141 15.7

471 65.1 1127 69.5
15 2.1
22 1.4
45 6.2
84 5.2
X2=16.322
149 20.6 290 17.9 3.67±0.63
p=0.001

710 79.2
8 0.9
49 5.5
171 19.1

515 71.1 1225 75.6
21 2.9
29 1.8
38 5.2
87 5.4
X2=11.304
156 21.6 327 20.2 3.63±0.66
p=0.010

669
347
341
174
24

509
234
252
194
26

74.5
38.7
38.0
19.4
2.7

X2=13.489
p=0.009

70.3 1178 72.7
32.3 581 35.8
34.8 593 36.6
X2=19.956
26.8 368 22.7
3.06±0.84
p=0.001
3.6
50 3.1

11 1.2
433 48.3
301 33.5
140 15.6
15 1.7

18 2.5
289 39.9
239 33.0
158 21.9
26 3.6

29 1.8
722 44.5
540 33.3
X2=22.470
298 18.4
3.20±0.83
p=0.000
41 2.5

8 0.9
295 32.9
254 28.3
255 28.4
86 9.6

12 1.6
182 25.1
209 28.9
247 34.2
72 9.9

20 1.2
477 29.4
463 28.6
X2=16.570
502 31.0
2.78±0.97
p=0.002
158 9.7

7

72

0.8

14

1.9

21

1.3

Sağlık ve Toplum
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El Hijyeni Teknikleri

Sıcak su bulunduğunda
ellerinizi sıcak suyla mı
yıkarsınız?
Ellerinizi yıkadıktan sonra
tamamıyla kurular mısınız?
Sabun bulunduğunda
ellerinizi sabunla mı
yıkarsınız?
Ellerinizi yıkama işleminiz
yaklaşık ne kadar zaman
almaktadır?
Ellerinizi temizlerken antibakteriyel içeren jel ya da
mendil kullanır mısınız?

Kişisel Hijyen

Aynı tişört, gömlek, kazak
v.b. üst üste iki gün giyer
misiniz?

Aynı etek ya da pantolonu
üst üste iki gün giyer
misiniz?
Aynı iç çamaşırlarınızı üst
üste iki gün giyer misiniz?
Duş veya banyo yapmadan
üst üste iki gün dışarı çıkar
mısınız?

Daima
Genellikle
Bazen
Asla
Daima
Genellikle
Bazen
Asla
Daima
Genellikle
Bazen
Asla
5 saniyeden az
6-10 saniye
11-20 saniye
21 saniye ve üzeri
Sık sık
Bazen
Nadiren
Asla
Asla
Nadiren
Bazen
Sık sık

280
372
218
27
411
372
108
6
623
213
53
8
53
282
364
198
144
404
278
71
177
385
271
64

31.2
41.5
24.3
3.0
45.8
41.5
12.0
0.7
69.5
23.7
5.9
0.9
5.9
31.4
40.6
22.1
16.0
45.0
31.0
8.0
19.7
42.9
30.2
7.2

183
251
252
38
315
273
125
11
482
141
91
10
56
328
273
67
93
296
242
93
162
298
222
42

25.3 463 28.6
34.7 623 38.4
X2=30.022
2.91±0.85
p=0.000
34.8 470 29.0
5.2
65 4.0
43.5 726 44.8
37.7 645 39.8
X2=11.575
3.28±0.74
p=0.009
17.3 233 14.4
1.5
17 1.0
66.6 1105 68.2
19.5 354 21.8
X2=24.704
3.57±0.69
p=0.000
12.5 144 8.9
1.4
18 1.1
7.8 109 6.7
45.3 610 37.6
X2=63.571
2.65±0.82
p=0.000
37.7 637 39.3
9.2 265 16.3
12.8 237 14.6
40.9 700 43.2
X2=14.786
2.62±0.85
p=0.002
33.5 520 32.1
12.8 164 10.1
22.4 339 20.9
41.2 683 42.1
X2=2.750
30.7 493 30.4 2.77±0.85 p=0.432
5.7 106 6.5

Asla
Nadiren
Bazen
Sık sık
Asla
Nadiren
Bazen
Sık sık
Asla
Nadiren
Bazen
Sık sık

101
332
336
128
347
277
209
64
230
347
248
72
897

11.3
37.0
37.4
14.3
38.7
30.9
23.3
7.1
25.6
38.7
27.7
8.0
100

119
284
250
71
305
233
161
25
240
284
170
30
724

16.4 220
39.2 616
34.6 586
9.8 199
42.1 652
32.2 510
22.2 370
3.5
89
33.2 470
39.2 631
23.5 418
4.1 102
100 1621

Toplam

Öğrencilerin besinlerle ilgili hijyen davranışları
incelendiğinde, %38.7’sinin çiğ gıdalara dokunduktan sonra ve pişmiş gıdalara dokunmadan
önce daima ellerini yıkadığı, %48.3’ünün çiğ gıdalara temastan sonra ve pişmiş gıdalara temastan önce daima kullandığı malzemeleri yıkadığı,
%32.9’unun daima çiğ ve pişmiş gıdalar için ayrı
doğrama tahtası kullandığı belirlenmiştir.

13.6
38.0
X2=15.878
2.52±0.87
p=0.001
36.2
12.3
40.2
31.5 3.06±0.92 X2=11.486
p=0.009
22.8
5.5
29.0
38.9
X2=20.118
2.90±0.88
p=0.000
25.8
6.3
100

%45.8’inin daima sabunla yıkadığı, %40.6’sının
daima 11-20 saniye süre yıkadığı, sadece %16’sının sık sık el temizliğinde anti-bakteriyel içeren
jel ya da mendil kullandığı bulunmuştur.
Kişisel hijyen davranışları incelendiğinde ise sağlık bölümü öğrencilerinin %19.7’sinin aynı tişört/
gömlek/kazağı, %11.3’ünün aynı etek ya da pantolonu, %38.7’sinin aynı iç çamaşırını üst üste
iki gün asla giymedikleri, %25.6’sının duş/banyo
yapmadan asla üst üste iki gün dışarı çıkmadığı
tespit edilmiştir.

El hijyeni uygulamaları ele alındığında ise ifadeleri doğrultusunda sağlık bölümü öğrencilerinin
ellerini; %31.2’sinin daima sıcak suyla yıkadığı,
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ri ile sağlık dışı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin hijyen davranışlarını karşılaştıran
bir çalışmaya rastlanmamakla beraber sadece
cinsiyet açısından ele alındığında çalışmamızdan elde edilen bulgular literatür ile benzerlik
göstermektedir (1,2,16). Ayrıca uzun süre ilde
yaşayan ve birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin hijyen envanteri puan ortalamaları düşük
bulunmuştur. İki farklı yerleşim yerindeki ilköğretim öğrencilerinin kişisel hijyen alışkanlıklarını
belirlemeye yönelik yapılan bir çalışmada kırsal
bölgedeki öğrencilerin kentsel bölgedeki öğrencilere göre daha fazla el yıkama alışkanlıklarının
olduğu saptanmıştır (18). Çalışmamızda özellikle
uzun süre ilde yaşayan öğrencilerde hijyen envanteri puan ortalamalarının düşük olması hijyen
davranışlarının sosyal, çevresel birçok faktörden
etkilenmesi ile ilişkilendirilebilir. Bununla birlikte bölümlere göre karşılaştırma yapıldığında
özellikle sağlık bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinin sağlık dışı bölümlerde okuyan üçüncü sınıf
öğrencilere kıyasla besin hijyeni ve kişisel hijyen
dışındaki tüm puan ortalamaları yüksek bulunmuştur. Ayrıca sağlık bölümlerinde öğrenim gören ve evde tek/arkadaşı ile yaşayan öğrencilerin
tüm puan ortalamaları sağlık dışı bölümlerdeki
öğrencilere kıyasla yüksektir. Ailenin gelir düzeyinin yüksek olması tüm öğrenciler ele alındığında sadece genel hijyen ve besin hijyeni üzerinde
olumlu etki gösterirken (p<0.05), bölümlere göre
kıyaslama yapıldığında gelir düzeyi ≥1501 lira
olan sağlık bölümü öğrencilerinin tüm puan ortalamaları sağlık dışı bölümlerdeki öğrencilere
kıyasla yüksektir. Işık ve ark. (2015) hemşirelik
bölümü öğrencileri ile yaptığı çalışmada hijyen
alışkanlıklarının belirlenmesinde sosyoekonomik
düzeyin önemli bir faktör olduğunu vurgulamaktadır (19). Ancak literatürde sağlık ile sağlık dışı
bölüm öğrencilerinin hijyen davranışlarını karşılaştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Öğrencilerin bölümlerine göre hijyen davranışlarına ilişkin ifadeleri karşılaştırıldığında sağlık
bölümü öğrencilerinin ev içi hijyen, besinlerle
ilgili hijyen ve el hijyeni tekniklerine ilişkin tüm
ifadelerde sağlık dışı bölümü öğrencilerine kıyasla anlamlı derecede daha olumlu davranış sergiledikleri belirlenmiştir (p<0.05, Tablo 4).
TARTIŞMA
Sağlığı korumak ve sürdürmek için gerekli olan
hijyen bilgi ve uygulamaları, bireysel ve sosyal
sağlığımızın dayandığı bir temel olmakla beraber,
aynı zamanda uygarlık düzeyinin de bir göstergesidir (15). Çalışmamızda öğrencilerin hijyen uygulamaları toplam puan ortalaması sağlık bölümü
öğrencilerinde 61.43±11.60, sağlık dışı bölümü
öğrencilerinde ise 59.88±11.55 olarak bulunmuştur. Sağlık bölümü öğrencilerinin hem hijyen envanteri toplam puan ortalamaları hem de tüm alt
boyut puan ortalamaları anlamlı derecede yüksektir. Erkal ve Şahin (2011) eğitim fakültesi öğrencileri ile yaptığı çalışmada madde puan ortalamaları
incelendiğinde; ev hijyeni puan ortalaması 3.60,
genel hijyen puan ortalaması 3.43, el hijyen teknikleri puan ortalaması 3.24, gıda hijyeni puan ortalaması 3.17, kişisel hijyen puan ortalaması 2.73
olarak bulunmuştur (16). Benzer şekilde Şahin ve
Erkal (2014)’ın aileler ile yaptıkları bir çalışmada
ise ev hijyeni puan ortalaması 3.62, genel hijyen
puan ortalaması 3.46, gıda hijyeni puan ortalaması 3.08, el hijyeni teknikleri puan ortalaması
2.99, kişisel hijyen puan ortalaması 2.63 olarak
belirlenmiştir (17). Çalışmamızdan elde edilen
puan ortalamaları literatür ile kıyaslandığında oldukça yüksek bir ortalamaya sahiptir. Bu durum
çalışmamızda yer alan öğrenci kitlesinin yarıdan
fazlasının (%55.3) sağlık bölümünde okuyan öğrenciler olmasından kaynaklanabilir.
Bireyin hijyen davranışları ilk olarak aile ortamında şekil almakta ve yaşamı boyunca sosyal,
kültürel ve çevresel birçok faktörden etkilenmektedir (3). Araştırmamızda, hem bölüm ayrımı
gözetmeksizin hem de bölümlere göre ayrı ayrı
incelendiğinde kız öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla hijyen envanteri toplam puan ortalamaları ve tüm alt boyut toplam puan ortalamaları yüksek bulunmuştur. Sağlık bölümle-

Genel hijyen davranışları içerisinde “el yıkama”
önemli bir yere sahiptir. Günümüzde dünyada en
sık görülen ve en çok öldüren hastalıklar grubunu enfeksiyon hastalıklarının oluşturduğu, doğru
el yıkama şekli ve alışkanlığının insanlara kazandırılması halinde bu hastalıkların sıklığında
önemli azalmalar olacağı bildirilmektedir (2). Ça-
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lışmamızda sağlık bölümü öğrencilerinin yarısı
(%50.2) günde 6-10 kez el yıkadığını bildirirken
en çok (%70.9) yemek hazırlamaya başlamadan
önce ellerini yıkadıklarını ifade etmiştir. Arat ve
ark. (2014) ilköğretim öğrencilerinin %84.7’sinin
yemekten önce ellerini yıkadıklarını bildirmiştir
(20). Türkmen ve Bakır (2017) sağlık teknikeri
adaylarının el yıkama uygulamalarının değerlendirildiği çalışmalarında, öğrencilerin %97.7’sinin
hayvanlarla temastan önce-sonra, %95.4’ünün
yemekten önce-sonra, %91.4’ünün eve girildiği
zaman ve %72.5’inin yiyeceklerle temastan önce-sonra ellerini yıkadıklarını bildirmiştir (21).
Genel hijyen davranışları içerisinde çalışmamızda sağlık bölümü öğrencilerin yarıdan fazlası
(%65.2) meyve ve sebzeleri yemeden önce daima ellerini yıkadığını ve daima umumi tuvaletleri kullanırken tuvaletin oturacağı bölümünü
kağıtla kapladığını (%56.7) bildirmiştir. Altun ve
ark. (2013) çalışmalarında mühendislik fakültesi öğrencilerinin %72.5’inin her zaman sebze ve
meyveleri tüketmeden önce ellerini yıkadıklarını,
%64.3’ünün her zaman umumi tuvalette oturmadan önce kağıt serdiğini ifade etmiştir (8). Benzer şekilde Erkal ve Şahin (2011) de eğitim fakültesi öğrencileri ile yaptığı çalışmada konu ile
ilgili yüzdeleri sırasıyla %81.6 ve %51.6 olarak
bildirmiştir (16). Çalışmamızda sağlık dışı bölüm
öğrencilerinin el yıkama oranı özellikle sebze ve
meyveleri tüketmeden önce (%63.7) yüksek olup
umumi tuvalette oturmadan önce kağıt serme alışkanlığının sadece yarısında (%51.7) sık olduğu
belirlenmiştir. Genel hijyen davranışları açısından
sağlık bölümü öğrencilerinin olumlu davranış sergilediğini gösteren oranlar sağlık dışı bölüm öğrencilerine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olsa da sağlık bölümü öğrencilerinin
olumlu hijyen davranışı sergileme oranı (sebze
ve meyveleri tüketmeden önce daima el yıkama
%65.2, umumi tuvalette oturmadan önce daima
kağıt serme %56.7) beklenenden daha düşüktür.
Sağlık bölümü öğrencilerinin ders müfredatlarında hijyen konusu geniş yer tutmasına karşın
öğrencilerin genel hijyen uygulamalarında doğru
ve olumlu davranış göstermede bu kadar düşük
oranlara sahip olması düşündürücüdür. Hijyen
alışkanlıkları çocuklukta kazanılması gereken
davranışlar olup yetişkinlik döneminde düzeltile-

rek alışkanlık düzeyine getirilmesinin güç olması
ve uzun bir eğitim süreci gerektirmesi nedeniyle
davranış değişikliğinin gerçekleştirilemediği düşünülmektedir.
El hijyeninin başarısı, yıkamanın doğru zamanda ve doğru sıklıkta olduğu kadar aynı zamanda
ve doğru şekilde uygulanmasına da bağlıdır (21).
Dünya Sağlık Örgütü, düzenli el yıkamanın enfeksiyonların yayılmasını önlemede en etkili ve
en düşük maliyetli hijyen uygulaması olduğunu
belirtmiştir (4). Çalışmamızda sağlık bölümü öğrencilerinin yarısından daha azı daima ellerini;
sıcak suyla (%31.2), 11-20 saniye süre (%40.6)
yıkadığı ve kuruladığı (%45.8), çok azının el temizliğinde sık sık anti-bakteriyel içeren jel ya da
mendil kullandığı (%16), ve daima sabun kullananların (%69.5) çok yüksek olmadığı bulunmuştur. Togan ve ark., (2015) sağlık meslek lisesi
öğrencileri ile yaptıkları çalışmada öğrencilerin
%72.6’sının sabunla ellerini yıkadıklarını bildirmiştir (10). Anderson vd. (2008) çalışmasında,
üniversite öğrencilerinin %85.6’sının su ve sabun
kullanarak ellerini yıkadığını, Yetkin ve Yiğitbaş
(2008) ise sağlık bölümü öğrencileri ile yaptığı
çalışmada kız öğrencilerin %95.5’inin ve erkek
öğrencilerin %73.5’inin ellerini su ve sabunla yıkadığını bildirmiştir (11,22). İlköğretim öğrencileri ile yapılan bir çalışmada ise bu oran %98.2
olarak bulunmuştur (3). Kitiş ve Bilgili (2011)
ilköğretim öğrencileri ile yaptığı çalışmada, yıkadıktan sonra öğrencilerin neredeyse tamamının
(%98) ellerini kuruladığını ifade etmiştir (23). Yıkama süresi açısından ele alındığında ise Şimşek
ve ark. (2010) lise öğrencileri ile yaptığı çalışmada öğrencilerin %40.8’inin ellerini 2-3 dakika
yıkadığını bildirmiştir (12). El hijyeni teknikleri
açısından literatür ile kıyaslandığında araştırmamızdan çıkan bulgular, sağlık bölümü öğrencilerinin oldukça düşük oranlarda doğru davranış
sergilediklerini göz önüne sererken diğer taraftan
sağlık dışı bölüm öğrencilerine kıyasla puanlar
anlamlı derecede yüksektir.
Kişisel hijyen; kişilerin kendi sağlığını korudukları ve devam ettirdikleri öz bakım uygulamalarıdır (15). Çalışmamızda öğrencilerin kişisel hijyen
davranışları incelendiğinde; sağlık bölümü öğ-
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rencilerinin çok düşük oranlarda doğru davranış
sergiledikleri görülmektedir. Buna göre öğrencilerin sadece %19.7’sinin aynı tişört/gömlek/
kazağı, %11.3’ünün aynı etek ya da pantolonu,
%38.7’sinin aynı iç çamaşırını üst üste iki gün
asla giymedikleri, %25.6’sının her gün duş/banyo yaptığı tespit edilmiştir. Altun ve ark. (2013)
mühendislik fakültesi öğrencileri ile yaptığı çalışmada, öğrencilerin kişisel hijyen puanlarını
düşük bulmuştur (8). Lise öğrencilerinde yapılan
bir çalışmada öğrencilerin sadece %7.5’inin hergün/günde iki defa banyo yaptığı belirlenirken
aynı çalışmada öğrencilerin %39.5’inin her gün/
günde iki defa iç çamaşırı değiştirdiği belirtilmiştir (24). Yetkin ve Yiğitbaş (2008) sağlık meslek
lisesindeki öğrencilerle yaptığı çalışmada, sağlık
memurluğu bölümü öğrencilerinin %61’inin sadece banyodan sonra, ebelik bölümü öğrencilerin
%40’ının gün aşırı, hemşirelik bölümü öğrencilerin ise %28.6’ının her gün iç çamaşırı değiştirdiğini bildirmiştir (11). Yiğit (2010) bir kurumdaki
temizlik personelleri ile yaptığı çalışmada, katılımcıların %35.1’inin pantolonunu, %30.5’inin
gömlek/tişörtünü üç günde bir değiştirdiklerini
bildirmiştir (15). Çalışmamızda literatüre benzer
şekilde öğrencilerin kişisel hijyen puanları düşük
oranlarda olup sağlık bölümü öğrencilerinin kişisel hijyen puanları sağlık dışı bölümü öğrencilerine kıyasla yüksektir.

lerinin ev içi hijyen puanları sağlık dışı bölümü
öğrencilerine kıyasla yüksektir.
Gıda kaynaklı hastalıklar, günümüzde gelişmiş
ve gelişmekte olan tüm ülkelerde önemli bir halk
sağlığı sorununu oluşturmakta ve toplum sağlığının korunmasında giderek daha büyük bir önem
kazanmaktadır. Gıda hijyeni, gıdaların insan sağlığına herhangi bir zarar vermemesi ve besleyici
değerlerini kaybetmemesi için üretimden tüketime kadar yapılması gereken tüm işlemleri kapsar
(25). Besin kaynaklı hastalıkların %19’u zayıf
kişisel hijyen, %16’sı kontamine olmuş ekipmanlar nedeniyle oluşmaktadır (26). Yapılan bir
araştırmada, İngiltere ve Avustralya’da öğrenim
gören lise ve üniversite öğrencilerinde hijyen ve
gıda hijyeni bilgisinin genel olarak düşük olduğunu tespit edilmiştir (27). Küresel El Yıkama
Ortaklığı tarafından 2015 yılında yayınlanan
yıllık araştırma raporunda, yemek hazırlamadan önce el yıkama sıklığının Türkiye için %67
oranında olduğu bildirilmiştir (28). Çalışmamızda sağlık bölümü öğrencilerinin besinlerle ilgili
hijyen davranışları incelendiğinde, yarıdan daha
azının daima çiğ gıdalara dokunduktan sonra ve
pişmiş gıdalara dokunmadan önce daima ellerini
yıkadığı (%38.7), çiğ gıdalara temastan sonra ve
pişmiş gıdalara temastan önce daima kullandığı
malzemeleri yıkadığı (%48.3), çiğ ve pişmiş gıdalar için ayrı doğrama tahtası kullandığı (%32.9)
belirlenmiştir. Sormaz ve Şanlıer (2017) turizm
sektörünün yiyecek içecek departmanında çalışanlarla yaptığı çalışmada katılımcıların sadece
%7.4’ünün çiğ besine temastan sonra ellerini yıkadığını bildirmiştir (13). Kadınlarla yapılan bir
çalışmada ise kadınların büyük bir kısmı (%82.3)
çiğ et ürünlerine dokunduktan sonra ellerini yıkadıklarını, yarısından fazlası her zaman/genellikle
et ve sebzeler için ayrı bıçak (%69) ve ayrı kesme tahtası (%69.3) kullandıklarını belirtmişlerdir
(26). Mahon ve ark. (2006), çalışmalarında et ve
sebzeler için ayrı doğrama tahtası kullananların
oranını %58 olarak tespit etmişlerdir (29). Erkal ve Şahin (2011) çalışmalarında öğrencilerin
%40.7’sinin çiğ gıdalara dokunduktan sonra ve
pişmiş gıdalara dokunmadan önce ellerini daima
yıkadığını, %49.9’unun daima çiğ gıdalara temasından sonra ve pişmiş gıdalara temasından önce

İnsan hayatının büyük bir kısmının evde geçtiği
göz önünde bulundurulduğunda ev hijyeni oldukça önemlidir. Çalışmamızda öğrencilerin yarısı
(%51.6) evde tek/arkadaşı ile kaldığını bildirmiştir. Bu durum öğrencilerin ev temizliği konusunda kendilerinin sorumluluk aldığını göstermekte
olup sağlık bölümü öğrencilerinin büyük kısmı
son bir ayda daima, banyosunu (%73.2), tuvaletini (%79.2) ve mutfağını (%74.5) üç ve/veya daha
fazla kez temizlediğini ifade etmişlerdir. Altun ve
ark. (2013) çalışmasında öğrencilerin %69.1’inin
her zaman banyolarını ayda üç ve daha fazla kez
temizlediklerini, Erkal ve Şahin (2011) araştırmalarında benzer şekilde öğrencilerin sırasıyla
%67.4, %67.7, %74.1’inin banyo, mutfak, tuvalet
temizliğini her zaman ayda en az üç kez yaptığını
bildirmiştir (8,16). Çalışmamızdan çıkan bulgular
literatür ile benzer olup sağlık bölümü öğrenci-
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kullandığı mutfak gereçlerini yıkadığını ve sadece %28.1’inin daima çiğ ve pişmiş gıdalar için
ayrı doğrama tahtası kullandıklarını ifade etmişlerdir (16). Çalışmamız bulguları literatür ile benzerlik gösterirken sağlık bölümü öğrencilerinin
besinlerle ilgili hijyen puanları sağlık dışı bölümü
öğrencilerine kıyasla yüksektir.

Care is Safer Care. http://whqlibdoc.who.int/publications/
2009/9789241597906_eng.pdf, Erişim tarihi: 14.08.2018
5. Talukdar, K., & Baruah, R. Prevalence of Skin Infection and
Personal Hygiene Practice Amongst Primary School Children: A Community Based Cross Sectional Study in Kamrup
(Rural) District of Assam. Int J Sci Stud., 2015;3(3):11-14.
6. Ejemot, R.I., Ehiri, J.E., Meremikwu, M.M., Critchley, J.A.
Hand Washing for Preventing Diarrhoea. Evid.-Based Child
Health, 2009;4: 893–939.
7. Tousman, S., Arnold, D., Helland, W., Roth, R., Heshelman, N., Castaneda, O., Fischer, E., O’Neil, K., Bileto, S.
Evaluation of a Hand Washing Program for 2nd-graders.
Journal of School Nursing, 2007;23(6): 342-348.
8. Altun, I., Cinar, N.D., & Dede, C. Hygiene Behaviour in University Students in Turkey. J Pak Med Assoc.,
2013;63(5):585-589.
9. Stevenson, R.J., Case, T.I., Hodgson, D., Porzig-Drummond, R., Barouei, J., Oaten, M.J. A Scale For Measuring
Hygiene Behaviour: Development, Reliability and Validity.
Am J Infect Control., 2009; 37: 557-64.
10. Togan, T., Işık, B., Turan, H., & Çiftci, Ö. Aksaray İl
Merkezinde Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin El Hijyeni
ve İş Kazaları İle İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları [About
of Hand Hygiene and Occupational Accidents, İnformation,
Attitudes and Behaviors in Health Vocational High School Students in Aksaray City Center]. Health Care Acad J.,
2015; 2(1): 8-15.
11. Yetkin, A., & Yiğitbaş, Ç. Sağlık Yüksekokulu Birinci ve
Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Bireysel Hijyen İle İlgili Alışkanlıklarının Karşılaştırılması [Comparison of The Personal
Hygienic Habits of Freshman and Senior Students of Health
College]. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences,
2008;11(2):72-84.
12. Şimşek, Ç., Piyal, B., Tüzün, H., Çakmak, D., Turan, H.,
& Seyrek, V. Ankara İl Merkezindeki Bazı Lise Öğrencilerinde Kişisel Hijyen Davranışları [Personal Hygiene Behaviour of Some High School Students in Ankara Province]. TAF
Preventive Medicine Bulletin, 2010;9(5):433-440.
13. Sormaz, Ü., & Şanlıer, N. Zorunlu Hijyen Eğitiminin Yiyecek İçecek Hizmetleri Personelinde Hijyen Alışkanlıklarına, Davranışlarına ve Bilgi Düzeylerine Etkisi [The Impact
of Compulsory Hygiene Training Given to Employees Working in The Sector of Food and Beverages Services on Their
Hygienerelated Habits, Behaviours and Knowledge]. Journal of Human Sciences, 2017;14(2):1356-1369.
14. Altun, I., Çınar, N.D., & Dede, C. Psychometric Properties of The Hygiene Inventory in A Turkish Population. Health Med., 2010;4(4):1009-11.

SONUÇ
Araştırmamızdan elde edilen bulgular doğrultusunda, üniversite öğrencilerin doğru hijyen davranışlarının negatif yönde olduğu ve sağlık bölümü
öğrencilerinin puanlarının sağlık dışı bölümlerdeki öğrencilere kıyasla yüksek olmasına rağmen
istendik düzeyde olmadığı görülmektedir.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; konu ile ilgili karşılaştırmalı araştırmaların yapılması, sağlık
dışı bölümlerde okuyan öğrencilerin müfredatlarına hijyen ile ilgili derslerin konulması ve sağlık bölümü öğrencilerinin hijyen davranışlarını
olumlu yönde geliştirebilmek için özel eğitim
programlarının müfredata eklenmesi ve belirli
aralıklarla hijyen davranışlarının ölçülmesi önerilmektedir.
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Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılara Karşı Tutumlarının
Değerlendirilmesi
Evaluation Of University Students’ Attitudes Toward the Elderly
1

Gülfidan BAŞER , Dilek CİNGİL

2

ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin yaşlılara karşı tutumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı tipte planlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini 137 son sınıf üniversite
öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplamada anket formu ve Kogan Yaşlılara Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin %60.6’sı kadın, %80.3’ü çekirdek aileye sahip, %55.5’i üniversiteden önce kentsel alanda, %50.4’ü yaşlı ile
aynı evde yaşamıştır. Cinsiyet, aile tipi, yaşanılan yer ve bir yaşlı
ile aynı evde yaşama durumunun yaşlılara karşı tutumu etkilemediği bulunmuştur (p>0.05). Aile kurduktan sonra ebeveyni ile birlikte
yaşamak isteyen öğrencilerin oranı %50.4’tür ve bu grubun ebeveyni
ile birlikte yaşamak istemeyenlere göre yaşlılara karşı tutum puanının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0.05).
Sonuç: Üniversite öğrencilerinin yaşlılara karşı tutumu genel olarak olumludur. Ebeveyni ile birlikte yaşamak istemeyen öğrencilerin
gelecek yıllarda ebeveynlerinin bakımında kurumsal ya da evde bakım hizmetlerine ihtiyaç duyacağı öngörülmektedir.

Aim: This study was planned as a descriptive type in order to determine the attitudes of university students towards elderly.
Material and Methods: The sample of the study consisted of 137
final year university students. The data were collected by questionnaire form and Kogan Attitudes towards Aging scale.
Results: 60.6% of the students were female, 80.3% had a nuclear
family, 55.5% lived in the urban area before coming to the university
and 50.4% lived in the same household with the elderly. It was found
that gender, type of family, place of residence and live in the same
house with the elderly parent did not affect the attitude towards aging
(p>0.05). After establishing a family, the proportion of students who
wanted to live with their parents was 50.4%, which was higher than
those who did not want to live with their parents (p<0.05).
Conclusion:University students’ attitudes towards aging are generally positive. It is anticipated that students who do not want to live
with their parents will need institutional or home care services in the
care of their parents in the coming years.

Anahtar Kelimeler: Öğrenciler, Tutum, Yaşlı

Keywords: Aged, Attitude, Students

GİRİŞ
Geçmişte çocuk sayısı yaşlı insanlardan daha fazla iken dünya demografik bir dönüm noktasının
eşiğine ulaşmıştır ve doğurganlık oranının
düşmesi, yaşam beklentisinin kayda değer
bir şekilde uzaması ile dünya nüfusu giderek
yaşlanmaktadır1. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporuna göre 2050 yılında dünyada 60 yaş üzeri
nüfusun 2 milyarı, 80 yaş ve üzeri nüfusun 400
milyonu bulması beklenmektedir2. Türkiye’de de

yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10,2, 2030
yılında %12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında
%22,6 ve 2080 yılında %25,6 olacağı öngörülmektedir3.
Toplumda yaşlı denilince; tecrübe ve bilgelik gibi
yaşlılığın olumlu yönleri göz ardı edilerek bakıma
muhtaç, yürüme güçlükleri olan, değişime kapalı,
mutsuz, yalnız ve sosyal ilişkileri zayıflamış bireyler akla gelebilmektedir4. Yaşlıların yaşam
kalitesinin arttırılması ve sağlığının geliştirilmesi
yaşlı nüfusa bağlı toplumsal yükü azaltabilir.5 Bu
durum yaşlılara karşı olumsuz tutumların önlenmesini de sağlayabilir. DSÖ tarafından yapılan
analiz, yaşlılara yönelik olumsuz ya da ayrımcı
tutumların yaygın olduğunu göstermektedir.
Ayrıca yaşlıların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını
da olumsuz yönde etkilediği belirtilmiştir6.

1.Öğr. Gör. KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Diyaliz
Programı, E-posta Adresi: gulfidan.baser@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-0171-4377
2. Dr. Öğr. Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği
Anabilim Dalı
ORCID ID: 0000-0001-8098-4190
Bu makale 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi‘nde
poster bildiri olarak sunulmuştur.
Gönderim Tarihi:01.02.2019 - Kabul Tarihi: 19.08.2019
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Yapılan bir çalışmada öğrenci hemşirelerin
yaşlılığı “bağımlılık, pasiflik, yoksulluk” olarak
algıladıkları bununla birlikte yaşlılara yönelik
olumlu tutumlara sahip oldukları bulunmuştur7.
Literatürde yaşlılara karşı tutumun olumlu olması
savunulurken8, öte yandan Eaton ve Donaldson (2016) yaşlılara karşı tutumları olumlu hale
getirmek yerine nötr olmasının gerçeği daha
doğru şekilde temsil ettiğini ve yaşlılarla çalışma
isteğini arttırdığını belirtmektedir9. Yaşlılara
karşı tutumları belirlemeye yönelik çalışmalar
sağlık bilimleri alanında ve özellikle hemşirelik
öğrencileri üzerinde yoğunlaşmıştır. Diğer bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin tutumlarını
belirlemeye yönelik yapılmış çalışmalar sınırlı
sayıdadır ve var olan çalışmaların sonuçlarındaki
farlılıklar nedeniyle halen çalışılmaya muhtaç bir
konudur7-14.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini bir kamu üniversitesinin
Fen ve Matematik Bilimleri Eğitimi ile Türkçe
ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümlerinde öğrenim
gören 180 son sınıf öğrencisi oluşturmuştur.
Evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş ancak çalışmaya katılmayı kabul etmeme, anketin
doldurulduğu sırada sınıfta olmama gibi nedenlerle 43 öğrenciye ulaşılamamıştır. 1-15 Ocak
2015 tarihlerinde 137 öğrenci örnekleme dahil
edilmiştir. Araştırmaya katılma oranı %76‘ dır.

Yaşlılara sunulan hizmetler ve bakım sadece
sağlık alanını değil toplumun tüm kesimini ilgilendirmektedir. Yaşlılara karşı tutumun düzeyi yaşlıyla olan iletişimden yaşlının ihmal/
istismarına kadar yaşlı bakımına ilişkin birçok
alanı etkileyebilecek bir değişkendir. Toplumda yaşayan tüm kesimlerin yaşamlarının bir
noktasında yaşlı anne babalarının bakımını üstlenme ihtimali yüksektir. Bu çalışma, Türkiye’nin
İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve yaklaşık
150.000 üniversite öğrencisinin farklı illerden
gelerek öğrenim gördüğü Konya’da Matematik
ve Fen Bilimleri Eğitimi ile Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi alanında öğrenim gören üniversite
öğrencilerinin yaşlılara yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Veri Toplama Tekniği ve Araçları
Veri toplamada literatür incelemeleri sonucu
oluşturulan15-18 anket formu ve Kogan Yaşlılara
Karşı Tutum Ölçeği (YKTÖ) Türkçe Formu
kullanılmıştır. Veriler öğrencilerin ders saatlerinde ilgili öğretim elemanının izni ile sınıf
ortamında toplanmıştır.

Araştırmaya Alınma Kriterleri
Araştırmaya alınma kriterleri; bir kamu üniversitesinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ile
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümlerinden
birinde 4. sınıfta öğrenim görmesi ve araştırmaya
katılmaya gönüllü olmasıydı.

Anket Formu
Anket formu, öğrenim görülen bölüm, cinsiyet,
yaş, aile tipi, yaşanılan yer, üniversiteye gelmeden önce yaşanılan yer, anne-baba çalışma durumu, anne-baba öğrenim durumu, ailenin gelir
durumu, aileden bir yaşlı ile aynı evde yaşama
durumu, yaşlıyla aynı evde yaşama süresi, aile
kurduktan sonra ebeveyn ile birlikte yaşamayı
isteme durumu ve nedenini kapsayan 16 sorudan
oluşmaktadır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Tipi
Araştırma, üniversite öğrencilerinin yaşlılara
karşı tutumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı
tipte yapılmıştır.

Kogan Yaşlılara Karşı Tutum Ölçeği (YKTÖ)
Nathan Kogan tarafından 1961 yılında geliştirilen
Kogan Attitudes Toward Old People Scale
“KOPS”, bireylerin yaşlılara karşı tutumlarını
ölçmek amacıyla oluşturulmuş bir ölçektir. Bu
ölçek, sağlık çalışanlarına uygulandığı gibi toplumun yaşlılara karşı tutumunu belirlemek amacıyla
da uygulanmıştır. Tıbbi terimleri içermeyen sosyal içerikli ve 6’lı likert tipi bir ölçektir19. Bu
çalışmada Kılıç ve Adıbelli (2011) tarafından

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri
Araştırma bir kamu üniversitesinin Matematik ve
Fen Bilimleri Eğitimi ile Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümlerinde yapılmıştır.
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Araştırma Soruları
YKTÖ puan ortalaması sosyodemografik
değişkenlere göre farklılaşmakta mıdır?

ölçeğin Türk toplumuna geçerlik güvenirliği
yapılarak uyarlanan formu kullanılmıştır20.
Ölçeğin geçerlik-güvenirlik incelemesinde ölçek
13 pozitif, 13 negatif ifade olmak üzere toplam
26 maddeye indirgenmiştir. Ölçeğin Cronbach
alfa değeri 0.82 olarak bulunmuştur. Ölçeğin toplam puanı 1’den 26’ya kadar olan maddeler için
en düşük 26, en yüksek 156 puandır20. Toplam
puanın yükselmesi bireyin yaşlılara karşı pozitif
tutumu olduğunu göstermektedir19. Bu çalışma
için ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.84 olarak
bulunmuştur.

Verilerin İstatistiksel Değerlendirmesi
Verilerin değerlendirilmesinde lisanslı SPSS 20.0
Advanced istatistik programından yararlanılmıştır.
Tanımlayıcı istatistikler için sayı, yüzde, ortalama
ve standart sapma değerleri verildi. YKTÖ’nün
normal dağılıma uygunluğunda skewnesskurtosis değerleri (-1 ve +1 aralığında ise normal) esas alındı. Sosyodemografik özellikler ile
yaşlılara karşı tutum ölçeği puan ortalamasının
karşılaştırılması için normal dağılıma uygun ve
iki gruplu değişkenler için independent sample t
test, Mann Whitney U testi ve ikiden fazla gruplu
değişkenlerin karşılaştırılmasında Kruskall Wallis
testinden yararlanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık
düzeyi için p<0.05 kabul edilmiştir.

Verilerin Toplanması
Soruların anlaşılabilirliğini ve uygunluğunu tespit etmek amacıyla yüz yüze görüşme tekniğiyle
10 kişiye ön uygulama yapılmıştır. Soruların
uygunluğu saptandıktan sonra anket formu ve
Kogan Yaşlılara Karşı Tutum Ölçeği katılımcılara
dağıtılarak sınıf ortamında cevaplamaları
sağlanmıştır.

BULGULAR
Araştırmada
öğrencilerin
sosyodemografik değişkenleri ile YKTÖ’den alınan puan
ortalamaları karşılaştırıldı. Çalışma grubunun
YKTÖ’den aldıkları puan ortalaması 106.7±15.1
olarak bulundu.

Araştırmanın Değişkenleri
Araştırmanın bağımsız değişkenlerini, sosyodemografik özellikler (öğrenim görülen bölüm,
cinsiyet, yaş, aile tipi, yaşanılan yer, üniversiteye
gelmeden önce yaşanılan yer, anne-baba çalışma
durumu, anne-baba öğrenim durumu, ailenin gelir
durumu, aileden bir yaşlı ile aynı evde yaşama durumu, yaşlıyla aynı evde yaşama süresi, aile kurduktan sonra ebeveyn ile birlikte yaşamayı isteme durumu ve nedeni) oluşturmaktadır. Bağımlı
değişkeni ise öğrencilerin yaşlılara karşı tutum
puan ortalamasıdır.

Öğrencilerin yaş ortalaması 21.7±1.3 ve yaşlı bir
yakınıyla birlikte aynı evde yaşama süresi 8.7±6.3
yıldı. Öğrencilerin %60.6’sı kadın, %80.3’ü çekirdek aileye sahip, %45.3’ü arkadaşlarıyla ya
da kendi başına evde kalmakta, %55.5’i üniversiteye başlamadan önce ilde, %84.7’sinin annesi
okuryazar-ilkokul mezunu, %64.2’sinin babası
okuryazar-ilkokul mezunu, %93.4’ünün annesi ev hanımı, %80.3’ünün babası çalışmakta, %
86.9’unun ailesi orta gelirli, %54.7’si aileden
yaşlı biri ile aynı evde yaşamış, %50.4’ü aile kurduktan sonra yaşlı ile aynı evde yaşayabileceğini
belirtmiştir (Tablo 1).

Araştırmanın Etik Boyutu
Araştırmaya başlamadan önce Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İlaç ve
Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulu’ndan
19 Aralık 2014 tarihli, 2014/69 sayılı etik kurul
onayı ve araştırmanın yapılacağı kurumdan gerekli yazılı izinler ve katılımcılardan sözlü onam
alınmıştır.
Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu araştırma Eğitim Fakültesi‘nde öğrenim gören
öğrenciler üzerinde ulaşılabilen düşük örneklem
sayısında yürütülmüştür. Bulunan sonuçlar tüm
üniversite öğrencilerine genellenemez.

81

Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi

Tablo 1. Üniversite Öğrencilerinin Sosyodemografik Özelliklerinin Dağılımı ve YKTÖ
Puan Ortalamaları (KTO Karatay Üniversitesi, 2015)
Sosyodemografik Değişkenler
Öğrenim Gördüğü Bölüm
Türkçe-Sosyal
Fen-Matematik
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Aile Tipi
Çekirdek
Geniş
Yaşanılan Yer
Aile ile birlikte
Yurtta Evde Arkadaşlar ile birlikte/Yalnız evde
Üniversiteye Başlamadan Önce Yaşanılan Yer
İl
İlçe
Kasaba-Köy
Annenin Eğitim Düzeyi
Okuryazar-İlkokul
Lise ve üzeri
Babanın Eğitim Düzeyi
Okuryazar-ilkokul
Lise ve üzeri
Annenin Çalışma Durumu
Ev hanımı
Çalışan
Babanın Çalışma Durumu
Emekli
Çalışan
Ailenin Gelir Düzeyi
Düşük Gelir
Orta Gelir
Aileden bir yaşlı ile birlikte yaşama durumu
Evet
Hayır
Aile kurduktan Sonra Ebeveyniyle Aynı Evde
Yaşama İsteği
Evet
Hayır

Sayı

%

KOPS
Test değeri
X±SS/Q(Q1-Q3)

P

86
51

62.8
37.2

106.8±13.5
106.7±17.6

t=0.033
SD= 135

83
54

60.6
39.4

106.2±13.9
107.6±16.9

t=-0.532
SD= 135

0.596

110
27

80.3
19.7

98 (105-116)
94 (104-120)

z=0.189

0.850

23
52
62

16.8
38.0
45.3

95 (107-118)
95 (104-115)
99 (107-118)

KW=
1.100
SD=2

76
36
25

55.5
26.3
18.2

98 (107-118)
95 (104-120)
94 (101-109)

KW=
2.534
SD=2

0.282

116
21

84.7
15.3

97 (105-112)
92 (105-112)

z=-0.412

0.680

88
49

64.2
35.8

106.5±14.3
107.1±16.5

t=-0.195
SD=135

0.845

128
9

93.4
6.6

z=-1.021

0.307

27
110

19.7
80.3

101 (102-117)
96 (105-116)

z=-0.901

0.367

18
119

13.1
86.9

96 (102-117)
97 (105-116)

z=-0.816

0.415

75
62

54.7
45.3

106.3±15.6
107.3±14.5

t=-0.399
SD=135

0.690

69
68

50.4
49.6

110.8±15.9
102.5±13.1

t=3.342
SD=135

0.001
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0.973

0.577
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TARTIŞMA
Yaşlılara karşı tutum düzeyleri yaşlıların bakımını
ve sunulacak hizmetleri etkileyebilecek önemli
bir değişkendir. Yaşlı nüfusu giderek artan dünyada toplumun tüm kesimlerinde yaşlılara karşı
tutum düzeylerinin değerlendirilmesi vazgeçilmezdir. Gençler toplumun önemli bir kesimini
oluşturmaktadır ve gelecekte topluma ilişkin karar ve düzenlemelerde anahtar roldedir. Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin yaşlılara karşı
tutum düzeylerini ve ilişkili sosyodemografik
değişkenleri belirlemeye yönelik bu çalışmada;
tutum puanlarının olumlu yönde ve iyi düzeyde
olduğu bulunmuştur.

Yaşlılara karşı tutumu etkileyen faktörler
incelendiğinde cinsiyet, aile tipi, yaşanılan
yer, anne-baba eğitim durumu, anne-babanın
çalışma durumu, gelir durumu ve bir yaşlı ile
aynı evde yaşama durumunun yaşlılara karşı tutumu etkilemediği bulunmuştur (p>0.05). Aile
kurduktan sonra ebeveyni ile birlikte yaşamak
isteyen öğrencilerin oranı %50.4’tür ve bu grubun ebeveyni ile birlikte yaşamak istemeyenlere
göre yaşlılara karşı tutum puanının daha yüksek
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0.001) (Tablo 1).
Aile kurduktan sonra ebeveyni ile aynı evde
yaşamak isteyen öğrencilerden (%50.4); %62.4’ü
yakınında olursa ebeveynleriyle daha yakından
ilgileneceğini, %23.2’si ebeveynlerinin deneyiminden yararlanacağını, %14.4’ü ise diğer nedenleri isteme nedeni olarak belirtmiştir (Tablo
2).

Türkiye’de 2016 yılı nüfus istatistiklerine göre
15-64 yaş grubu %68.4 ve 65 yaş ve üzeri yaşlı
nüfus %8.3 ve yaşlı nüfus bağımlılık oranı
12.2’dir21. Engellilik ve yaşlılıkla ilgili TÜİK
(2014) verilerine göre yaşlıların günlük yaşam
aktivitelerini etkileyen problemleri toplam nüfusa
göre yaklaşık on kat daha fazladır22. Tüm dünya
ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de yaşlıların
önemli bir kısmı herhangi bir kişinin yardımına
veya bakımına gereksinim duymaktadır.

Tablo 2. Aile Kurduktan Sonra Ebeveyniyle
Aynı Evde Yaşamayı İsteme ve İstememe Nedenlerinin Dağılımı (KTO Karatay Üniversitesi,
2015)
Aile kurduktan Sonra Ebeveyniyle Aynı

Sayı

%

Yakında olurlarsa daha kolay ilgilenirim

43

62.4

Ebeveynlerimin tecrübesinden yararlanırım

16

23.2

Diğer nedenler

10

14.4

Yalnız yaşamayı seviyorum

27

39.7

Evdeki düzenim bozulur

17

25.0

Diğer nedenler

14

20.6

Yaşlıların her şeye karışacağını düşünüyorum

8

11.8

Eşim ebeveynimi istemeyebilir

2

2.9

Evde Yaşama İsteği
Evet Yanıtını Verme Nedeni (n=69)

Bu çalışmada öğrencilerin yaşlılara karşı tutumlarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu
bulgu literatür tarafından desteklenmekle birlikte13,23,24 yaşlılara karşı tutumların olumsuz olduğunu bildiren bir çalışma da bulunmaktadır25.

Hayır Yanıtını Verme Nedeni (n=68)

Her ne kadar istatistiksel olarak fark çıkmasa da;
sosyal bölümde olanlar, erkek öğrenciler, geniş
aileye sahip olanlar, evde arkadaşıyla ya da yalnız
yaşayanlar, yaşamının büyük bir kısmını ilde
geçirenler, “annesi okur-yazar/ilkokul mezunu ve
ev hanımı olanlar”, “babası lise-üzeri mezunu ve
emekli olanlar”, orta gelirli ve “aileden bir yaşlı
ile birlikte yaşamayanlar”ın karşılaştırıldıkları
diğer gruba göre YKTÖ puan ortalamaları daha
yüksek ve olumlu bulunmuştur. Dünyada ve
Türkiye’de yapılan çalışmalarda da sosyodemografik değişkenlerle yaşlılara karşı tutum puanları
arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır7,26,27.

*Yüzdeler yanıtlayanların grup içindeki yüzdesidir.

Aile kurduktan sonra ebeveyni ile aynı evde
yaşamak istemeyen öğrencilerin (%49.6);
%39.7’si yalnız yaşamayı sevdiğini, %25.0’ı
evdeki düzenin bozulacağını, %11.8’i yaşlıların
her şeye karışacağını düşündüğünü, %20.6’sı
diğer nedenleri ve %2.9’u eşinin ebeveynini
istemeyeceğini düşündüğünü belirtmiştir (Tablo
2).

Çalışma grubunun yaklaşık yarısı aile kurduktan
sonra ebeveyni ile birlikte yaşamak istemektedir.
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Bu grubun ebeveyni ile birlikte yaşamak istemeyenlere göre yaşlılara karşı tutum puanının daha
olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0.001)
(Tablo 1). Avrupa’da yaşlılara bakım verenlerin
%48.9’u yaşlıların çocuğudur28. Amerika Birleşik
Devletleri’nde bakım gereksinimi olan bireylerin yaş ortalaması 69.4’tür ve bakım verenlerin
yaklaşık olarak yarısı 75 yaş ve üzerinde olan bir
yaşlı için, %39’u ise 50-74 yaş aralığında olan bir
yetişkin için bakım vermektedir. Bakım verenlerin %85’i bir akrabası için, bu oranın içinde de
%42’si anne (% 31) ya da babasına (% 11) bakım
vermektedir29. Türkiye’de 2005 yılında yürütülen
“Yaşlı ve Aile İlişkileri, Ankara Örneği” projesinde yaşlıya bakım verenlerin %39.5’inin yaşlının
gelini, % 26.9’unun kızı olduğu saptanmıştır30.
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Bu sonuçlar ve istatsitikler gelecekte yaşlı
bakımına ilişkin toplumda farklı durumların
ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Ebeveyniyle birlikte yaşamak istemeyenler; ebeveynleri bakıma gereksinim duyduğunda ya kurum
bakımını ya da mümkünse diğer akrabalarının
(çoğu zaman diğer kardeşin) ebeveynine bakım
vermesini tercih edecektir. Kurum bakımı ya da
diğer akrabaların bakımı sağlaması yaşlı ve aile içi
ilişkiler açısından farklı sorunlara neden olabilecektir. Yaşlı bakımı dünyada ve ülkemizde büyük
çoğunlukla aile bireyleri tarafından karşılanmakta
ve hükümetler de maliyetler nedeniyle yaşlıların
ailelerinden bakım almalarını desteklemektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Üniversite öğrencilerinin yaşlılara karşı tutumu
genel olarak olumludur. Öğrenciler içerisinde ebeveyni ile birlikte yaşamak istemeyen öğrencilerin
gelecek yıllarda kendi ebeveynlerinin bakımında
kurumsal ya da evde bakım hizmetlerine daha çok
ihtiyaç duyacağı öngörülmektedir. Halk sağlığı
hemşireleri ebeveyni ile birlikte yaşamak istemeyen birey ya da aileleri yaşlı bakımı açısından
risk grubu olarak değerlendirmeli ve izlemelidir. Empati geliştirmeye yönelik çalışmaların
yaşlılara karşı tutumu olumlu açıdan etkilediği
sonuçlarına dayanarak31 üniversite öğrencilerine
bu alana yönelik etkinlikler planlanmalıdır.
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Geriatrik Kişilerde Biliş Düzeyi, Ağrı İnançları ve Vücut
Farkındalığı’nın İlişkisi
The Relationship Between the Level of Cognition, Pain and Body
Awareness in Geriatric Persons
1

2

3
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4

ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Bu çalışmanın amacı geriatrik kişilerde biliş düzeyi, ağrı
inançları ve vücut farkındalığı’nın ilişkisini incelemek idi. Gereç ve
Yöntem: Çalışmaya 65 yaş ve üstü çalışma sorularını cevaplayabilecek 76 kişi alındı. Bireylerin ağrı inançları, ağrı inançları anketi
ile vücut farkındalıkları, vücut farkındalığı anketi ile, biliş düzeyleri
Standardize Mini-Mental Test ile, ağrıları ise Geriatrik Ağrı Ölçeği
ile değerlendirildi. Bulgular: Biliş düzeyi ile Geriatrik Ağrı Ölçeği (p=0,000) ve vücut farkındalığı (p=0,048) arasında korelasyon
tespit edilirken, ağrı inançları psikolojik (p=0,554) alt boyutu ile
ağrı inançları organik (p=0,287) alt boyutu arasında bir korelasyon
saptanmadı. Sonuç: Tedavinin temel basamağı olan değerlendirme
kısmını oluşturması bakımından biliş düzeyi, ağrı inançları ve vücut
farkındalık düzeyi ölçümü önemli bir basamaktır. Sağlık profesyonelleri geriatrik rehabilitasyon programı planlarken çok yönlü düşünmeli ve tüm bunları göz önüne almalıdır.
Anahtar Kelimeler: Geriatri, Biliş, İnanç, Farkındalık

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between cognition, pain beliefs and body awareness in geriatric
individuals. Material and Methods: The study included 76 people
who were able to answer study questions aged 65 and over. Body
awareness questionnaire, Standardize Mini-Mental Test and Geriatric Pain Scale were applied. Results: Correlation analysis results
showed that Cognition level was related to the geriatric pain scale
(p=0.000) and body awareness (p=0.048) but not related with pain
beliefs psychologic (p=0.554) and organic (p=0.287) sub-dimension. Conclusion: The level of cognition, pain beliefs and body awareness level is an important step in terms of forming the evaluation
part which is the basic step of treatment. Health professionals should
think multidimensionally and plan all these when planning a geriatric rehabilitation program.
Keywords: Geriatrics, Cognition, Belief, Awareness

olacağı tahminler arasındadır. Bu noktada yaşlı
bireyin nasıl tanımlandığı da önemlidir. Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlılığı 65 yaş ve üzeri
olarak kabul etmektedir. Bireylerin ve toplumların uzun yaşaması önemli bir hedef olmakla birlikte, bu dönemlerde de yaşamın nitelik açısından
da istenilen düzeyde olması beklenmektedir (1).

GİRİŞ
Yaşlılık dönemi yaşama dair pek çok farklılığı
içinde barındıran bir süreçtir. Her geçen gün dünyanın yaşlandığı belirtilmekte, gelecekle ilgili
pek çok öngörü paylaşılmaktadır. Bugünden bakıldığında 2050 yılında dünyada 2 milyar yaşlının
1.Dr. Öğr. Üyesi Fzt., Başkent Üniversitesi Sağlık Hiz. Yüksek
Okulu, Terapi ve Rehabilitasyon Programı
E-posta Adresi: aycatigli@baskent.edu.tr
ORCID ID: 0000-0002-4089-5406
2. Fzt. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
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ORCID ID: 0000-0003-4176-8000
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Tüm dünyada yaş ortalamasının giderek artmasıyla yaşlı hastaların değerlendirilmesi ve bakımı
önem kazanmaktadır. Beklenen yaşam süresinin
artması ile yaşlı bireylerde hayat kalitesini arttırmak ve fonksiyonel bağımsızlığı sürdürmek daha
da önemli hale gelmektedir (2).
Yaşlanmayla birlikte algılamada ve yaratıcı yeteneklerde azalma, dikkatsizlik, düşünme gibi
bilişsel kapasite hızında yavaşlama görülebilir.
Öğrenme yeteneğindeki azalmaya hareketlerdeki
yavaşlama da eşlik edebilir. Bu yavaşlamaların
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nedenleri arasında beyin işlevlerindeki fizyolojik
gerilemenin yanında, yaşlılarda sık görülen psikolojik faktörler, öğrenmeye motive olamama ve
genel isteksizlik hali sayılabilir (3). Ağrı, yaşlılıkta yaşamı oldukça etkilemekte ve çok yaygın görülmektedir. Ağrının varlığı yaşam memnuniyeti
azaltmaktadır. Cinsiyet, yaş ve kronik hastalıklar ağrı düzeyinde farklılık yaratmamaktadır (4).
Bununla birlikte ağrı, bireyin sosyal ilişkilerinin
azaldığı dönemlerde artmakta (5) ya da bireyin
kendini sağlıksız olarak nitelemesine neden olmaktadır (6). Vücut farkındalığı; dikkat, yorumlama, değerlendirme, inançlar, hatıralar, koşullandırma, tutum ve duygulanım gibi zihinsel süreçlerle modifiye edilebilen ve bilinçli farkındalığa
giren propriosepsiyon ve interosepsiyonun öznel
ve fenomenolojik yönüdür (7).

kilo, vücut kitle indeksi (VKİ), eğitim durumu,
meslek, birlikte yaşadığı bireyler, bakımına yardımcı olanların varlığı, kimlerin yardımcı olduğu,
hangi konularda desteğe gereksinim duyulduğu)
ve hastalıkları ile ilgili özellikleri (tanı, kronik
hastalıklar, psikolojik hastalıklar, ağrı öyküsü,
sağlık durumu) kaydedildi.
Bilişsel işlev değerlendirmesi
Standardize Mini-Mental Test (SMMT)
SMMT 197’te erişkinlerdeki bilişsel bozukluğun kantitatif olarak değerlendirilmesi amacıyla
geliştirilmiştir (8). On bir sorudan oluşur ve 30
puan üzerinden değerlendirilir. Oryantasyon, anlık ve kısa dönem hafıza, dikkat ve hesap yapma,
hatırlama ve lisan değerlendirilmektedir. Toplam
puan 0-30 arasında değişmekte olup, daha yüksek puanlar daha iyi bilişsel fonksiyonu gösterir.
SMMT skorunun eğitimli kişilerde 23 veya altında olması, eğitimsiz kişilerde ise 18 ve altında olması bilişsel bozukluğa işaret etmektedir. Anketin
Türkçe geçerliği ve güvenilirliği vardır (9).

Geriatrik hastaların yaşam kalitelerini arttırmak
için kişileri bütüncül bir yaklaşımla ele almak ve
çok yönlü düşünmek gerekmektedir. Bu nedenle
çalışmamızın amacı; Geriatrik kişilerde biliş düzeyi, ağrı inançları, vücut farkındalığı arasındaki
ilişkiyi incelemek idi.

Geriatrik Ağrı Ölçeği
Geriatrik Ağrı Ölçeği (GAÖ) Ferrell BA. ve arkadaşları tarafından 2000 yılında geliştirilmiş 24
maddelik çok boyutlu, ayaktan tedavi edilen geriatrik bireyler için oluşturulmuş, uygulanması kolay olan bir ölçektir. Ölçek; ağrı nedeniyle çekilme (Madde 6, 17, 18, 19, 20, 21, 24), ağrı şiddeti
(Madde 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23), hareketle ağrı (Madde 9, 10, 11, 12), yorucu aktivitelerle ağrı (Madde
8, 13, 14) ve diğer aktivitelerle ağrı (Madde 7, 15,
16, 17, 22) olmak üzere 5 boyuttan oluşmaktadır.
Ölçekte iki madde (17, 22) iki alt boyutta aynı
anda yer almakta, ayrıca ölçekte ağrı hakkında 3
açık uçlu soru bulunmaktadır. Ölçekte yer alan 22
madde ikili şekilde, diğer 2 madde 0-10 skalasına
göre puanlandırılmaktadır. Toplam puan “Evet”
cevapları toplanarak bulunmakta ve 0-42 arasında
değişmektedir. Ölçek maddelerinde her bir madde
2.38 ile çarpılarak 0-100’lük sisteme dönüştürülmektedir. Ölçeğin final puan hesabı 0-100 skalasına çevrilerek hesaplanmaktadır. Geriatrik Ağrı
Ölçeği’nin değerlendirilmesinde, puanlar 0-100
arasında değişmekte, 0-30’dan küçük puan hafif
ağrı; 30-69 puan arası orta ağrı; 70 puan ve üzeri
şiddetli ağrı olarak belirtilmektedir (10,11).

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmaya Ankara ilinde yaşan, 65 yaş ve üstü çalışma sorularını cevaplayabilecek 76 kişi alındı.
Çalışma İçin Başkent Üniversitesi (BÜ) Sosyal ve
Beşeri Bilimler ve Sanat Araştırma Kurulu’ndan
izin alındı. Ayrıca çalışmadaki tüm bireyler için
dâhil edilme ve edilmeme kriterleri aşağıdaki gibi
belirlendi;
Çalışmaya Dahil Edilme Kriterleri:
1) 65 yaş ve üzerinde olan kişiler
Çalışmaya Dahil Edilmeme Kriterleri:
1)Hastanede yatan kişiler
2)Yeni opere olmuş kişiler
3)Psikolojik tanısı olan kişiler
Değerlendirme Ölçekleri
Çalışma kriterlerine uygun bireylerin sosyodemografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Çalışmaya katılan bireylerin değerlendirmeleri sadece
bir kez yapıldı. Çalışmada kullanılan değerlendirmeler şunlardır;
Hastaların sosyodemografik ve klinik özellikler: Çalışmanın başlangıcında hastaların yaş, boy,

87

Yıl:29 , Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2019

Ağrı İnançları Anketi
Bireylerin ağrı inançları Ağrı İnançları Anketi ile
değerlendirildi. Anket ağrı inançlarını organik ve
psikolojik inançlar şekilde değerlendirir. Anket;
her zaman, neredeyse her zaman, sık sık, bazen,
nadiren ve hiçbir zaman şeklinde 6’dan 0’a kadar
değişen Likert tipi bir değerlendirmeye sahiptir
ve 12 maddeden oluşmaktadır. Anketten psikolojik ve organik ağrı inancı olarak iki puan elde
edilmektedir. Bu puanlamalar için bir kesme noktası bulunmamaktadır. Ankette puanın artması,
alt boyuta ilişkin ağrı inancının yüksek olduğunu, puanın azalması ise alt boyuta ait düşük ağrı
inancını göstermektedir. Anket Türkçe geçerli ve
güvenilirdir. Anketin psikolojik inançlar alt ölçeği
için cronbach alfa katsayısı 0,71, organik inançlar
alt ölçeği için 0,64 olarak bulunmuştur (12).

22,4’si lise, %2,6’sı 4 yıllık kolej, %21,1’i üniversite, %2,6’sı ise lisansüstü mezunu idi. Bunun
yanı sıra, hastaların %7,9’u yalnız, %1,3’ü huzurevinde, % 5,3’ü akrabalarının yanında, % 85,5’i
ise aileleri ile yaşamakta idi.
Hastaların ağrı inançları, vücut farkındalığı, biliş
düzeyi ve geriatrik ağrı ortalamaları Tablo 1’de
verildi.
Tablo 1. Hastaların ağrı inançları, vücut farkındalığı, biliş düzeyi ve geriatrik ağrı ortalamaları
(BÜ., 2019)

Vücut Farkındalığı Anketi
Vücut farkındalığı “Vücut Farkındalığı Anketi”
ile ölçüldü. Anket normal veya normal olmayan
duyarlılık düzeyini belirlemek için 4 alt gruptan
(vücut sürecinde değişiklikler, uyku-uyanıklık
döngüsü, hastalığın başlangıcının tahmin edilmesi, vücut tepkilerinin tahmini) ve toplam 18 ifadeden oluşur. Bireylerden her ifade için bir ile yedi
arası rakamlarla (1= Benim için hiç doğru değil,
7= Benim için tamamen doğru) puanlama yapması istenmektedir. Ankette derecelendirme toplam
puan olarak yapılmaktadır. Anketten alınacak toplam puan yükseldikçe, vücut farkındalığının daha
iyi olduğu sonucuna varılmaktadır. Anketin Türkçe geçerliği ve güvenirliği mevcuttur (13,14).

Ağrı İnançları (ort.)
Organik İnançlar Skoru
Psikolojik İnançlar Skoru

4.26±0.81
4.59±1.14

Vücut Farkındalığı Skoru (ort)

97.55±18.07

Standardize Mini-Mental Test (ort) 25.59±3.69
Geriatrik Ağrı (ort)

55.01±20.16

Yapılan analizler sonrasında, Organik İnançlar
Skoru 4.26±0.81, Psikolojik İnançlar Skoru
4,59±1,14, Vücut Farkındalığı Skoru 97,55±18,07,
Standardize Mini-Mental Test Skoru 25,59±3,69,
Geriatrik Ağrı Skoru ise 55,01±20,16 olarak tespit edildi.
Geriatrik kişilerde biliş düzeyi, ağrı inançları,
vücut farkındalığı arasındaki ilişkiye ait bulgular
Tablo 2’de sunuldu.

İstatistiksel Analiz
Verilerin istatistiksel analizi için sosyal bilimler
için istatistik programı (SPSS) (Versiyon 18, Chicago IL, ABD) kullanıldı. Hastaların tanımlayıcı
ve klinik özellikleri kategorik değişkenler için
frekans (n) ve yüzde (%), sürekli değişkenler için
standart sapma ve ortalama olarak tanımlandı.
Spearman ile nonparametrik veriler için korelasyon analizi yapıldı. İstatistiksel değerlendirmelerdeki anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.

*p<0.05
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3. Bulgular
Hastaların yaş ortalamaları 72,52±5,38 (ort. -yıl),
vücut kitle indeks değerleri 28, 20±3,60 (ort.-kg/
m2) bulundu. Katılımcıların %5,3’ü okur yazar
değil iken, %36,8’i ilkokul, %9,2’si ortaokul,

Ağrı İnançları
Psikolojik İnançlar

Tablo 2. Geriatrik kişilerde biliş düzeyi, ağrı
inançları, vücut farkındalığı arasındaki ilişki
(BÜ., 2019)
Ağrı İnançları
Organik İnançlar

Sağlık ve Toplum

0,287
-0,124

0,554
-0,069

0,048*
-0,227

0,000*
-0,396

Geriatrik Kişilerde Biliş Düzeyi, Ağrı İnançları ve Vücut Farkındalığı’nın İlişkisi

Biliş düzeyi ile Geriatrik ağrı (r=-0,396) ve vücut
farkındalığı (r=-0,227) arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişki tespit edildi (p<0,05).

(dokunma gibi) ya da dışından gelen (görme)
sinyalleri işleyerek vücudumuzun eksteroseptif
olarak farkında oluruz. Bu bağlamda, yaşlanma
ile birlikte başlayan fizyolojik gerilemenin vücut
farkındalığını da olumsuz etkileyebildiğini söyleyebiliriz. Tüm bunlara ek olarak, çalışmamızdaki kişilerin % 85.5’inin ailesi ile yaşıyor olması
onların fiziksel ve duyusal sınırlılıkların farkına
varmalarını engellemiş ve vücut imajını geri plana atmalarını sağlamış olabilir.

Bunun yanı sıra analizler sonucunda, biliş düzeyi ile ağrı inançları psikolojik (r=-0,069) ve ağrı
inançları organik (r=-0,124) alt boyutları arasında
istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı.
4. Tartışma
Yaşlının hissettiği ağrının şiddeti ve süresinin,
cinsiyet, eşinden ayrılmış ya da eşi ölmüş olma
durumu, yalnız yaşama, sosyal destekten yoksun
olma ve düşük öğrenim durumundan etkilendiği
ifade edilmektedir (11). Kaynağı ne olursa olsun
yaşlı bireylerin en sık yakındıkları sorunlardan
biri ağrıdır. Diğer yaş gruplarına göre daha fazla
ağrı deneyimleyen yaşlılarda, kadın olmak, eşinden ayrı ya da boşanmış olmak gibi özelliklerin
ağrı sıklığını arttırdığı, yaşanılan bölge, farklı etnik grup ve ırklara göre ağrı deneyiminin farklı
özellikler göstermesi ağrının sadece biyolojik
olarak açıklanamayacak kadar karmaşık bir olay
olduğunu ve sosyal-kültürel-psikolojik yönünün
de bulunduğunu göstermektedir.

Yaşlanmayla birlikte birçok alanda kayıplar yaşanırken, en başta bilişsel ve fiziksel alanlarda bu
kayıplar görülmektedir. Yapılan bellek çalışmalarında, yaşlanma ile bellek performansının düştüğüne ilişkin çelişkili sonuçlar elde edilmiştir
(15). Yaşlanma ile kısa süreli bellekte (KSB) ve
uzun süreli bellekte (USB), bilginin kazanılması,
korunması ve anımsanmasına bağlı problemler
görülse de bilişsel işlevlerin bütün bölümlerinin
aynı oranda kayba uğramadığı, aksine bu işlevlerin çalıştırılmasıyla korunacağı ve belki de artış göstereceği ifade edilmektedir (16). Yaşlılıkta
bilişsel işlevlerin korunması ve bilişsel bozulmaların önlenmesi ya da geciktirilmesinde genetik,
kişilik ve duygu durum gibi özelliklerin yanında
zihinsel ve fiziksel faaliyetler de önemlidir.

Çalışmamızda biliş düzeyi ile geriatrik ağrı (r=0.39) ve vücut farkındalığı (r=-0.22) arasında
negatif yönde ilişki bulunmuştur. Ağrı sadece fizyolojik bir cevap değil aynı zamanda kişinin sosyal çevresi, bilinç durumu ve psikolojik durumu
gibi birçok faktörden etkilenen dolayısı ile çoklu düşünülmesi gereken bir kavramdır. Çalışma
sonucumuzda biliş düzeyi yüksek kişilerin ağrıyı daha az hissetmeleri, bu kişilerin ağrı ile başa
çıkma stratejilerini uygulama konusunda düşük
biliş düzeyine sahip kişilere göre daha başarılı
olduklarını düşündürebilir. Genellikle biliş düzeyi ile farkındalığın doğru orantılı olması beklenir
oysaki her zaman bilişi yüksek olan kişiler vücut
imajları hakkında olumlu veya etkili fikre sahip
olmayabilirler çünkü vücut farkındalığı algısal ve
duyusal durumların kombinasyonudur. Vücudumuzun farkında olmamız için interoseptif, propriyoseptif, eksteroseptif ve vestibüler gibi pekçok
duyu girdisini birlikte algılamalıyız. Vücudumuzun içinden gelen sinyalleri işleyerek bedenimizin interoseptif olarak, vücudumuzun yüzeyinden

Türk toplumunda SMMT geçerlilik ve güvenirlik
çalışması eğitim düzeylerine göre yapılmış olup
olası demans taramasında 23/24 puan olarak saptanmıştır. SMMT puanı 24-30 arası normal bilişsel işlev, 23-20 arası hafif bilişsel bozukluk, 19
ve altı puan orta ağır bilişsel bozukluk olarak tanımlanmıştır. Buna göre çalışmamıza katılan yaşlılar normal bilişsel işleve sahiptir. Ölçeğimizde
yaşlıların almış olduğu ortalama puan ise 25,59
ve standart sapması 3,69’dur. Çalışmamızdaki
kişilerin biliş düzeylerinin yüksek olduğu bunun
nedenininse katılan kişilerdeki okuryazar sayısının yüksek olması ve aile ile birlikte yaşamasının
olumlu sonucu olabileceğini düşünmekteyiz.
Erden ve ark. (14) vücut farkındalık durumu ile
yaşam kalitesi değerlendirmesi alt kategorilerinden enerji-bitkinlik düzeyi (p=0.001) ve genel
sağlık düzeyi arasında (p=0.023) pozitif yönlü bir
ilişki bulmuşlardır. Stephens (17) 68-89 yaşları
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arasındaki bireylerde vücut farkındalık tedavisinin SF-36 yaşam kalitesi ölçeğinin alt başlıklarından fiziksel ve ruhsal iyilik durumu üzerinde
olumlu etkilerini belirtmiştir. Aynı zamanda vücut
farkındalık değerleri yüksek olan bireyler enerji
seviyesi ve genel sağlık durumu açısından kendilerini daha iyi hissetmektedirler.
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Yaşlılık döneminde yaygın görülen ve en sık yaralanma ve ölüme yol açan ev kazaları arasında
“düşmeler” ilk sırada yer almaktadır. Yaşlılıkta
düşme nedenleri ve düşmeye yol açan risk etkenleri çok çeşitlidir. Bu riskler ileri yaş, kadın
olmak, eşlik eden hastalık sayısı, koruyucu davranışlarda yetersizlik ve fiziksel çevre koşulları
gibi pek çok etmenin düşme riskini arttırdığı ve
buna bağlı hastalık ve ölüm oranlarının da arttığı
bilinmektedir (18). Erden ve ark ortalama yaşları
69,45 olan 36 kişiye 12 haftalık egzersiz programı
uygulamışlar ve egzersiz yapan grubun beden farkındalığı ve düşme riski arasında ilişki gözlemlemişlerdir (19). Vücut farkındalığının arttırılması
yaşlılarda en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan
düşme riskinin de önlemesine yardımcı olmaktadır. Çalışmamızda biliş düzeyi ve vücut farkındalığı arasında negatif ilişki saptanmış olmasına
rağmen kişilerin vücut farkındalığı ortalamasının
97.55±18.07 ile yüksek olduğu da göz ardı edilmemelidir.
Sonuç ve Öneriler
Geriatrik bireylerde vücut farkındalığı ve biliş düzeyinin değerlendirmeye dahil edilmesi önemlidir. Bunların yanı sıra en temel problemlerden biri
olan ağrı ve kişilerin ağrıya yönelik inançları da
kişilerin yaşamlarını etkilemekte ve yaşam kaliteleri üzerine olumlu veya olumsuz etkiler meydana
getirmektedir. Dolayısı ile geriatrik popülasyonda
çalışan sağlık profesyonellerinin rehabilitasyon
süreçleri boyunca tüm bunların önemini ve ilişkisini unutmaması gerekmektedir. Geriatrik kişilerde rehabilitasyon programı planlarken çok yönlü
ele almanın önemli olduğunu ve toplumun sağlıklı yaşlanma sürecine olumlu katkı sağlayacağını
düşünmekteyiz.
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Bilgisayar Kullanıcılarında Çalışma Postürünün El ve El Bileği
Ağrısı Üzerine Etkileri
Effects of Working Posture on Hand and Wrist Pain in Computer Users
Mustafa GÜLŞEN

1

ÖZ

ABSTRACT

Amaç:Bilgisayar kullanıcılarında çalışma postürünün el ve el bileği
ağrısı üzerine etkilerinin değerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntem:
Başkent Üniversitesinde bilgisayar başında çalışan 200 katılımcı
dahil edilmiştir. Olguların kas iskelet sorunlarını değerlendirmek
amacıyla “Bilgisayar Kullanıcılarında Kas İskelet Hastalıkları
Sıklığı ve Risk Etkenleri Tarama Formu”uygulanmıştır. Ağrı
değerlendirmesi için Görsel Analog Skalası (VAS) kullanılmıştır.
Bulgular: İş ortamında bilgisayar karşısında çalışırken doğru
baş ve boyun pozisyonunda olan ve olmayan kişiler arasında sağ
el bileği ağrı şiddeti(p<0.05) ve sol el bileği ağrı şiddeti arasında
fark saptandı(p<0.05). Bilgisayarda doğru fare kullanan ve
kullanmayan kişiler arasında sağ el bileği ağrı şiddeti (p>0.05)ve
sol el bileği ağrı şiddeti arasında anlamlı fark saptanmadı(p>0.05).
Sonuç: Bilgisayarda fare kullanırken doğru el bilek pozisyonunda
çalışanlar ve çalışmayanlar arasında sağ el bileği ağrı şiddeti
(p<0.05) ve sol el bileği ağrı şiddeti arasında anlamlı fark
saptandı(p<0.05). Bu çalışmanın, ofis çalışanlarının bilgisayar
kullanımına bağlı oluşan kas iskelet sistemi problemlerini azaltmaya
yönelik yapılacak ergonomik düzenleme ve eğitimin etkilerinin
araştırılmasında kurumlara katkı sağlaması açısından önemli
olduğunu düşünmekteyiz.

Objective: To investigate evaluation of the effects of posture on
hand and wrist pain in computer users. Material and Methods: 200
computer-based participants were included from Başkent University.
After recording the socio-demographic characteristics of the cases,
in order to evaluate the musculoskeletal problems, ‘Musculoskeletal
Disease Frequency and Risk Factors Screening Form’ was applied.
Visual Analogue Scale (VAS) was used for pain assessment. Results:
Objective:To investigate evaluation of the effects of posture on
hand and wrist pain in computer users. Material and Methods: 200
computer-based participants were included from Başkent University.
After recording the socio-demographic characteristics of the cases,
in order to evaluate the musculoskeletal problems, ‘Musculoskeletal
Disease Frequency and Risk Factors Screening Form’ was applied.
Visual Analogue Scale (VAS) was used for pain assessment. Results:
Between people with and without the correct head and neck position
when working in front of a computer in a work environment, there
was a significant difference between the right wrist pain intensity
(p<0.05) and left wrist pain intensity (p<0.05) Between people using
and not using the mouse correctly on the computer there was no
statistically significant difference was found between the right wrist
pain intensity(p> 0.05) and left wrist pain intensity (p>0.05).
Conclusion: We think that this study is important in terms of
contributing to the institutions in investigating the effects of
ergonomic regulation and education to reduce musculoskeletal
system problems caused by computer use of office workers.
Keywords: “wrist”, ”pain”, “musculoskeletal system diseases”

Anahtar Kelimeler: “el bileği”, “ağrı”, “kas iskelet sistemi hastalıkları”

GİRİŞ

bilgisayar kullanımının hızlı bir şekilde artması
kas iskelet hastalıkları sorununu beraberinde getirdi. Bilgisayar kullananlarda klavye kullanımı,
Mouse kullanımı gibi tekrarlı aktiviteler, oturuş
pozisyonunun yanlış olması ve işyerinin yetersiz
ergonomik koşullarda olmasına bağlı olarak kas
iskelet hastalıkları ayrı önem kazandı. Son yıllarda ofis çalışanları ve bilgisayar kullanıcılarının bu
hastalıklar için yüksek risk altında olduğu görülmektedir (2). İş yerlerinde yaralanma nedenlerinden en önemlisi ani tek bir hareketle oluşan değil
de zorlamalı ya da tekrarlı hareketlerin ve yanlış
vücut mekaniği ile çalışmanın birikimli etkisine ve yetersiz ergonomik koşullara bağlı oluşan

Zaman içinde teknoloji ve iletişim sistemlerinin
gelişmesi, toplum içinde yer alan hizmet sektöründeki gelişmeler ve bilgisayarların yaşamda
daha fazla yer alması, bir yandan insan hayatına
büyük kolaylıklar getirirken, diğer yandan insanı
saatler boyu aynı pozisyonda çalışmak zorunda
bırakarak orta-uzun vadede insan sağlığını tehdit
eder hale gelmiştir(1). Günümüzde iş yerlerinde
1. Dr. Öğretim Üyesi, Başkent Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu, Fizyoterapi Programı
E-posta Adresi: mustafag@baskent.edu.tr
ORCID ID: 0000-0002-8826-8524
Gönderim Tarihi:23.05.2019 - Kabul Tarihi: 19.08.2019
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mesleki kas iskelet hastalıklarının %50 sinden
fazlasını oluşturmaktadır (3). Çalışmamızın amacı, bilgisayar kullanıcılarında çalışma postürünün
el ve el bileği ağrısı üzerine etkilerinin değerlendirilmesidir.

geliştirdiği “Bilgisayar Kullanıcılarında Kas İskelet Hastalıkları Sıklığı ve Risk Etmenleri Tarama
Formu” kullanılmıştır. “Bilgisayar Kullanma Pozisyonunun” değerlendirildiği beşinci bölümden
üç pozisyon seçilerek kullanılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmaya Eylül 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi hastanelerinde çalışan
yaş ortalaması 18-50 (34.83±8.49) olan 200 kişi
dahil edilmiştir. Çalışmamızın etik kurulu onayı
62310886-600 numaralı çalışma olarak Başkent
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler ve Sanat
Araştırma Kurulu tarafından verilmiştir. Çalışma Başkent Üniversitesi tarafından desteklendi
ve Ankara’da yapıldı. Çalışma için herhangi bir
finansal destek alınmadı. Çalışmada herhangi bir
çıkar çatışması yoktur. Araştırmaya dahil olmak
için; çalışanların masa başı bilgisayar kullanıyor
olması, gönüllü olması, el bileği bölgesinde herhangi bir cerrahi operasyon geçirmemiş olması,
el bileğinde ağrı olması ve el bileğinde ağrıya yol
açabilecek herhangi bir sistemik ya da mekanik
bir hastalığının olmaması gerekmektedir.

1- İş ortamında bilgisayar kullanırken, el-el bileğinizi nasıl tutuyorsunuz?
2- Aşağıdaki resimlerin hangisi mouse kullanma
pozisyonunuzu en iyi biçimde gösteriyor? (Eğer
fare kullanmıyorsunuz C şıkkını işaretleyiniz)
3- Aşağıdaki resimlerin hangisi fare kullanırken
el bilek pozisyonunuzu en iyi biçimde gösteriyor?
(Eğer fare kullanmıyorsunuz D şıkkını işaretleyiniz).
Ağrı Değerlendirmesi
10 cm’lik tek bir çizgiden oluşan ve ağrı şiddetini
değerlendiren bir skaladır. Hastalardan iki ayrı 10
cm’lik çizgi üzerinde istirahat ve aktivite anındaki ağrılarının şiddetini işaretlemeleri istenmiştir.
Hastalara skalada başlangıç noktası: hiç ağrı yok,
son nokta; hayatta karşılaşılan en şiddetli ağrı olarak ifade edilmiştir. Hesaplama yapılırken işaretlenen nokta ile başlangıç noktası arasındaki mesafe cm cinsinden ölçülür. Skorun artması ağrının
şiddetinin arttığı anlamına gelmektedir (5,6).

Değerlendirme Ölçekleri
Çalışma kriterlerine uygun bireylerin sosyodemografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Çalışmaya katılan bireylerin değerlendirilmeleri sadece bir kez yapıldı. Çalışmada kullanılan değerlendirmeler şunlardır;

İstatistiksel Analiz
Katılımcıların demografik ve klinik özellikleri,
değişkenin türüne göre ortalama, standart sapma (SS), frekans ve yüzde olarak tanımlandı.
Değişkenler arasındaki ilişki değerlendirmesi için
Spearman korelasyon katsayısı kullanıldı. Parametrik test varsayımlarını yerine getiremeyen
değişkenlerin analizinde ikili karşılaştırmalar için
Mann Whitney U testi kullanıldı. Tüm analizler
istatistiksel analiz paket programı SPSS 18 versiyonu (IBM, Armonk, NY, ABD) kullanılarak
yapıldı. Anlamlılık düzeyi p < 0.05 olarak belirlendi.

Çalışmanın başlangıcında hastaların yaş, boy,
kilo, vücut kitle indeksi (VKİ), cinsiyet, dominant
el ve Haftalık çalışma saatleri kaydedildi.
Kas İskelet sorunları değerlendirilmesi
Çalışanlardaki kas iskelet sorunlarını detaylı olarak değerlendirmek amacıyla altı ayrı bölümden
oluşan “Bilgisayar Kullanıcılarında Kas İskelet
Hastalıkları Sıklığı ve Risk Etkenleri Tarama
Formu” (4) uygulanmıştır. Günlük ve toplam bilgisayar kullanım süresine ilişkin sorgulamalarda
katılımcılardan kendisine uygun olan seçeneği
işaretlemesi istenmiştir.
Bilgisayar kullanımı sırasındaki postür, bilgisayar
monitörünün ve klavyesinin yerleşimi pozisyonları işaretlemeleri için Özcan ve arkadaşlarının
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Bulgular
Katılımcıların yaş ortalamaları 34.83±8.49 (ort. –
yıl), vücut kitle indeksi değerleri 26.77±11.90 kg/
m2 bulundu. Katılımcıların % 52’si kadın, %48’i
erkek, %84.5’ inin sağ eli, 15.5’inin sol eli dominant idi. Katılımcıların günlük çalışma saati
6.20±2.16, haftalık çalışma saati 24.70±12.40,
Sağ el bileği ağrı şiddeti için görsel analog skala sonucu 2.02±2.56 cm, sol el bileği ağrı şiddeti
için görsel analog skala sonucu 1.66±2.36 cm idi.

Tablo 1. Kişilerin Tanımlayıcı Özellikleri ( Ankara, 2018)
Yaş (yıl) (X ± SS)
Vücut Kütle indeksi (kg/m2)(X ± SS)
Cinsiyet (n, %)
Kadın
Erkek
Dominant El (n, %)
Sağ
Sol
Günlük çalışma saati (X ± SS)
Haftalık çalışma saati(X ± SS)
Sağ el bileği ağrı şiddeti için görsel
analog skala sonucu (cm)(X ± SS)
Sol el bileği ağrı şiddeti için görsel
analog skala sonucu (cm)(X ± SS)

Çalışmaya katılan kişilerin tanımlayıcı özellikleri
tablo 1’de belirtildi.
Kişilerin bilgisayar kullanma pozisyonları tablo
2’de görülmektedir.

34.83±8.49
26.77±11.90
104(52)
96(48)
169 (84.5)
31(15.5)
6.20±2.16
24.70±12.40
2.02±2.56
1.66±2.36

X ± SS:aritmetik ortalama ± standart sapma, kg:kilogram, m2:metrekare, cm:santimetre

Tablo 2. Kişilerin Bilgisayar Kullanma Pozisyonları ( Ankara, 2018)
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İş ortamında bilgisayar karşısında çalışırken
baş ve boyun pozisyonu

1.00

Bilgisayarda fare kullanma pozisyonu
Bilgisayarda fare kullanırken el bilek
pozisyonu
Günlük çalışma saati
Haftalık çalışma saati
Sağ el bileği ağrı şiddeti
Sol el bileği ağrı şiddeti

Sol el bileği ağrı
şiddeti

Sağ el bileği ağrı
şiddeti

Haftalık çalışma saati

Günlük çalışma saati

Bilgisayarda fare
kullanırken el bilek
pozisyonu

r

Bilgisayarda fare
kullanma pozisyonu

p

İş ortamında
bilgisayar karşısında
çalışırken baş ve
boyun pozisyonu

Tablo 3. Kişilerin El Bileği Ağrı Şiddeti Değerlendirilmesi

0.079
0.125

0.043*
0.143

0.655
0.032

0.029*
0.154

0.001*
0.231

0.000*
0.267

1.00

0.000*
0.299

0.765
0.021

0.348
0.067

0.806
-0.017

0.784
-0.019

1.00

0.177
0.096

0.398
0.060

0.651
0.032

0.875
0.011

1.00

0.000*
0.296

0.462
0.052

0.641
0.033

1.00

0.002*
0.215

0.000*
0.247

1.00

0.000*
0.816
1.00

*p<0.05

İş ortamında bilgisayar karşısında çalışırken baş
ve boyun pozisyonu ile fare kullanırken el bilek
pozisyonu, haftalık çalışma saati, ağrı şiddetleri
arasında ilişki saptandı. Haftalık çalışma saati ile
ağrı şiddeti arasında ilişki saptandı (Tablo 3).

bilgisayar başında çalışanların, fare kullanımına
bağlı gelişen el ve el bileği kas iskelet sistemi
sorunlarının sıklığının araştırılması ve ofis ergonomisine uygunluğu değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

İş ortamında bilgisayar karşısında çalışırken doğru baş ve boyun pozisyonunda olan ve olmayan
kişiler arasında sağ el bileği ağrı şiddeti (p<0.05)
ve sol el bileği ağrı şiddeti arasında fark saptandı (p<0.05). Bilgisayarda doğru fare kullanan ve
kullanmayan kişiler arasında sağ el bileği ağrı şiddeti (p>0.05) ve sol el bileği ağrı şiddeti arasında istatistiksel olarak fark saptanmadı (p >0.05).
Bilgisayarda fare kullanırken doğru el bilek pozisyonda çalışanlar ve çalışmayanlar arasında sağ
el bileği ağrı şiddeti (p<0.05) ve sol el bileği ağrı
şiddeti arasında fark saptandı (p<0.05).

Bilgisayar kullananlarda risk faktörleri ve bunlara
bağlı işgücü kaybı ilişkisi çok çalışılmıştır (8,9).
Çalışmamızda, bilgisayar başında çalışanların,
fare kullanımına bağlı gelişen el bileği kas iskelet sistemi sorunlarının sıklığının araştırılması ve
ofis ergonomisine uygunluğu değerlendirilmiştir.
Estonya’da bilgisayarla çalışan ofis çalışanları arasında yapılan bir epidemiyolojik çalışmada, katılımcıların %77’si son 12 ay içinde en az
bir anatomik bölgede ağrıdan yakınmışlardır.
%51’lik oranla boyun ağrısı en sık yakınma olurken onu %35 ile el ve el bilek ağrıları, %30 ile
de omuz ağrıları izlemektedir (10). Bu çalışmaya
benzer olarak bizim çalışmamızda iş ortamında
bilgisayar karşısında çalışırken el bileğinde ağrının oluştuğu bulunmuştur. Bu ağrı kaynağının
yanlış baş ve boyun pozisyonundan kaynaklandığı görülmektedir.,

TARTIŞMA
T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan çalışmada iş yerlerinde bilgi
teknolojileri kullanımı araştırılmış, bu istatistiklere göre iş yerlerinde bilgisayar kullanım oranı
%92,3’e ulaştığı belirtilmiştir (7). Çalışmamızda,
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Hindistan’da bilgisayar sistemi ile çalışan bankacılarda yapılan çalışmada son 12 aydaki kas iskelet sistemi yakınmaları arasında boyun ağrıları
%38,6, el bileği ağrıları %36,8, omuz ağrıları ise
%15,2 olarak bulunmuştur. Bizim çalışmamızda
da bu çalışmaya benzer olarak bilgisayar çalışanlarında el bileği ağrılarının olduğu saptanmıştır.
Altı binin üzerinde katılımcı ile yapılan prospektif bir çalışma olan NUDATA çalışmasında haftada 15-20 saati aşan mouse kullanımının gergin
boyun sendromu riskini artırdığı ve aralarında neden sonuç ilişkisi olduğu gösterilmiştir (11). Bizim çalışmamızda da bu çalışmadan farklı olarak
yanlış baş ve boyun pozisyonu ile el bileği ağrıları
arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır.

malar mevcuttur. Karlqvist 2 saat çalışanlarda,
Yun ise 6-9 saat çalışanlarda üst ekstremite mesleki kas-iskelet yakınmalarının fazla görüldüğünü
belirtmişlerdir (15,16). Shuval ve ark. 7-9 saat
arası çalışanlarda el ve el bileği şikayetlerinin 7
saat çalışanlara göre 44 kat daha fazla olduğunu
göstermişlerdir (17). Jimker ve ark. bu alanda
yapılan farklı 9 çalışmayı karşılaştırmışlar ve bu
çalışmalarda masa başında geçirilen süre ile mesleki kas-iskelet yakınmalarının ilişkili olduğunu
belirtmişlerdir (18). Çalışma süresi kadar aynı işi
yapma süresi de mesleki kas-iskelet yakınmaları
üzerinde etkili bulunmuş, iki yıldan fazla bilgisayar kullanımının mesleki kas iskelet yakınmalarının risk etkeni olduğu söylenmiştir (19). Bir
araştırmada yeni işe alınan 632 kişi prospektif
olarak 3 yıl izlenmiş, işe başladıktan sonraki ilk
yıl içinde çalışanların % 50’sinden çoğunda üst
ekstremite yakınmalarının görüldüğü saptanmıştır (20). Çalışma koşulları ile ilgili diğer bir risk
faktörü de çalışırken ara vermemedir (21).

İşe yeni başlayan 632 çalışan ile yapılan prospektif bir çalışmada haftalık klavye kullanımındaki her bir saatlik artış için el ve kol ağrılarında
%4’lük risk artışı tespit edilmiştir. Bu bilgilerden
yola çıkarak, haftalık çalışma saatinin olması gerekenden daha fazla olması, özellikle el bileği
bölgesinde ağrı artışı ile sonuçlanmaktadır. Bizim çalışmamızda da bu bilgilere paralel olarak
haftalık çalışma saati yoğunluğu ile hem sağ hem
de sol el bileği bölgesindeki ağrı ile anlamlı ilişki
saptanmıştır(12).

Bilgisayar kullanıcılarında yakınmaların, günlük
bilgisayar kullanım süresi ile ilişkili olduğu bilinmektedir (22). Bu çalışmada da el ve bileklerinde
ağrının, günlük bilgisayar kullanımı ile olmasa da
haftalık 24 saat ve daha fazla olanlarda daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Çalışma tekniği ve ortamını ilgilendiren durumlar
ile gergin boyun sendromunun nedensel ilişkisini gösteren belirteçler bulunmuştur. Bu durumlar
ön kol desteği olmadan, ön kolun doğal olmayan
pozisyonlarında ya da boyun fleksiyonda olarak
çalışmaktır (13). Bu çalışmayla ilgili olarak iş
ortamında bilgisayar karşısında çalışırken baş ve
boyun pozisyonunun ve elin doğal pozisyonda
kullanılmamasına bağlı olarak, el bileği ağrı şiddeti ile yanlış baş ve boyun pozisyonu arasında
anlamlı ilişki bulunmuştur.

Çalışmanın limitasyonu, bilgisayar başında çalışanlara sadece bir anket formunun uygulanmış olması ve fare kullanma pozisyonlarının uzun süreli
takip edilmesi gerektiğidir. Bilgisayar başında çalışanların daha uzun izlem süreleri ile takip edildiklerinde el bileğindeki ağrılarının nasıl değiştiği
ile ilgili veri sunmamaktadır.
Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak bu çalışmada, bilgisayar kullanıcılarında çalışma postürünün el ve el bileği ağrısı
üzerine etkileri araştırılmış olup, baş ve boyun
pozisyonu ile elin doğal pozisyonda kullanılmamasının ve günlük ya da haftalık çalışma saatlerinin olması gerekenden daha fazla olması
durumunda el bileğinde ağrıya neden olabileceği
ortaya konmuştur. Bu çalışma ışığında bilgisayar
başında çalışanların uygun el bileği pozisyonu ile
(bilek pedi önerilebilir) kullanmak doğru baş,

Bilgisayarda fare kullanım süresi en önemli risk
faktörü olarak belirtilmesine karşın, eşik bir süre
belirtilmemektedir. Yapılan bir çalışmada el ve
kol şikayetlerinin bilgisayar ve klavye kullanımından daha çok fare kullanım süresi ile ilişkili olduğu ortaya koyulmuştur (14). Literatürde
çalışılan süre ile kas-iskelet sistemi yakınmaları
arasında anlamlı ilişki olduğunu gösteren çalış-
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boyun pozisyonu farkındalığının arttırılması ve
işverenin mesai saatleri uygulamaları hakkında
daha duyarlı olabileceği konusunda bilgilendirilmesi önerilebilir. Bu çalışmanın, ofis çalışanlarının bilgisayar kullanımına bağlı oluşan kas iskelet
sistemi problemlerini azaltmaya yönelik yapılacak ergonomik düzenleme ve eğitimin etkilerinin
araştırılmasında kurumlara katkı sağlaması açısından önemli olduğu kanısındayız.
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