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Dietary Acculturation

Beslenme ve Diyet Alışkanlıklarının Kültürel Değişimi

DERLEME / Review

Elif OKUT AYSİN,1 Gül KIZILTAN2

ABSTRACTÖZ
Cultural integration is a complex process that affects health behavi-
ors among all immigrants. When people migrate from one region to 
another, they undergo a certain degree of cultural change. Culturing 
is a process of cultural and psychological change that begins with 
people and groups from another culture encountering a different 
culture and resulting in harmony through mutual interaction. This 
cultural change refers to the processes of adopting the attitudes, va-
lues, traditions, beliefs and behaviors of another culture. Although 
acculturation is a normal part of the migration process, it can have 
positive and negative effects on the health of migrants.
An important aspect of the process of cultural change is the adap-
tation to the eating attitudes and behaviors of the host country, the 
so-called (Dietary Acculturation). Dietary acculturation is the pro-
cess that reflects the extent to which members of a migrating group 
adopt the eating patterns/ practices of their new environment. If the 
changes in the immigrant’s dietary pattern/eating habits affects their 
health adversely, it should be targeted to take necessary precautions 
and to raise awareness about the problem.

Kültürel uyum tüm göçmenler arasında sağlık davranışlarını etki-
leyen kompleks bir süreçtir. İnsanlar bir bölgeden başka bir bölge-
ye göç ettikleri zaman belirli derecede kültürel değişime uğrarlar. 
Kültürleşme, başka kültürden insan ve grupların, farklı bir kültür 
ile karşılaşmasıyla başlayan ve karşılıklı etkileşim sonucu uyum ile 
sonuçlanan kültürel ve psikolojik değişim sürecidir. Bu kültürel de-
ğişim, bireylerin başka bir kültürün tutum, değer, gelenek, inanç ve 
davranışlarını benimseme süreçlerini ifade eder. Kültürel uyum göç 
sürecinin normal bir parçası olmasına rağmen, göçmenlerin sağlığı 
üzerinde olumlu ve olumsuz etkilere sahip olabilir. Kültürel deği-
şim sürecinin önemli bir yönü, ev sahibi ülkenin beslenme tutum ve 
davranışlarına uyumdur, bu sürece Diyetin Kültürel Değişimi (Die-
tary Acculturation) denir. Göç eden grup üyeleri göç ettikleri yeni 
bölgenin yeme düzeni/yemek seçimlerini tercih ettiklerinde Diyetin 
Kültürel Değişimi başlar.  Göç edilen bölgeye ait beslenme alışkan-
lıklarının kazanılması sağlığı olumsuz etkiliyor ise, gerekli önlemle-
rin alınması, göçmenlerin bu konuda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi 
hedeflenmelidir.
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dietary pattern
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GİRİŞ

Kültürel Değişim (Acculturation)
Kültürleşme teriminin standart bir tanımlaması 
yoktur. Kültürleşme tanımının klasik ve yaygın 
kullanılan tanımı Redfield, Linton ve Herkovits 
tarafından yapılmıştır (1). Bu araştırmacıların ta-
nımına göre kültürleşme; farklı kültürlere sahip 
birey gruplarının bir ya da iki grubun orijinal kül-
tür kalıplarındaki müteakip değişikliklerle sürekli 
olarak ilk elden temasa girmesi sonucunda ortaya 
çıkan olguları  kapsar.

Kültürel değişim süresinde iki kültürün karşılıklı 
etkileşimi söz konusudur. Kültürleşme de sonuç-
tan çok bir süreç olarak düşünülmelidir (2). Gra-
ves’ e göre kültürleşme iki farklı seviyede görüle-
bilir: Birincisi, grup düzeyinde kültürel değişim, 
ikincisi ise bireylerin psikolojik kültürel değişi-
midir (3). Bu ayrımı Satia-About  Mikro (Birey-
sel) ve Makro (Sosyal/grup) olarak açıklamıştır 
(4).

Mikro düzeyde değişim bireylerin tutum, inanç 
ve alışkanlıkları üzerine yoğunlaşır. Göçmenle-
rin kimlikleri özelliklede kültürel ve sosyal özel-
likleri kültürel değişim sürecinde farklı hallerde 
değişebilir. Kültürel kimlik din, dil, gelenekleri, 
diyet alışkanlıkları ve boş vakitlerinde yaptıkları 
aktivitelerden oluşur (5). Bunun sonucunda, ge-
lenek-görenekler, alışkanlıklar, inanışlar ve de-
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ğerler değişir. Bu değişimler örneğin evde, işte ve 
sosyal çevrede farklı düzeylerde gerçekleşir. 
Makro düzeyde değişim ise grupların fiziksel, bi-
yolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel değişimidir 
(4, 6). Fiziksel değişimler çoğunlukla kentleşme 
nüfus artışıdır. Biolojik değişimler ise yeni yeme 
alışkanlıkları ve aynı zamanda yeni hastalıkların 
bulaşmasıdır. İki değişim de grubun sağlık duru-
munu etkilemektedir. Örneğin sosyal statü kaybı 
ve işteki yenilikler ekonomik değişimler makro 
düzeyde değişimlerdir. Bir tarafta bozulmuş top-
luluklar diğer tarafta ise yeni önemli bağlantılar 
toplumsal sosyal değişimleri temsil etmektedir 
(4).

Kültürel Değişim Süreci
Kültürel değişim sürecini iki model ile açıklamak 
mümkündür.

Tek Boyutlu Model: Tek boyutlu model, kültürel 
kimliğin bir zaman süresi boyunca tek bir 
süreklilik boyunca değiştiğini varsayar. Bu, 
göçmenlerin kendi öz kültürlerinin değerlerini 
tutumlarını ve davranışlarını bıraktıkları zamanda 
ev sahibi ülkeye aynı zamanda adapte olduklarını 
gösterir (7). Bu modele göre kürtürel değişim 
süreci asimilasyon ile sonuçlanır. Diğer bir 
değişle, bireyler göç ettikleri ülkenin kültürü ile 
sürekli irtibat halinde iken kendi öz kültürünü 
yavaş yavaş bırakır (8).

İki Boyutlu Model: İki boyutlu modelde göçmen-
lerin kendi kültürleri ve göç ettikleri ülkenin 
kültürleri birbirinden bağımsız olarak değerlendi-
rilir. Bu modele göre, göçmenler kendilerine özgü 
kültürlerini korurken göç ettikleri ülkenin değer-
lerine ve alışkanlıklarına da uyum  olabilirler 
(9). En yaygın iki boyutlu modellerden bir tanesi 
Berry’in modelidir (2). Her birey kültürel değişim 
sürecinde farklı yol izler. Berry’nin başlıca iki 
sorusuna karşın, dört kültürel değişim stratejisi 
bulunmaktadır (Şekil 1) (6).

Özümseme (Assimilasyon): Bireyin kendi öz kül-
türünün öneminin azalması ve bireyin göç ettiği 
ülkenin kültürü ile etkileşim halinde olması ve 
tanımayı tercih etmesidir.

Kişinin kültürel kimliğini ve özellik-
lerini korumak için değerli olduğu 
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Şekil 1. Kültürel Değişim Stratejileri (2)

Ayırma: Bireyin kendi öz kültürüne sahip çıkması 
aynı zamanda göç ettiği yerin kültürü ile etkile-
şimde bulunmaktan kaçınmasıdır.

Ötekileştirme (Marjinalleşme): Bireyin kendi kül-
türünü koruması ile ilgilenmemesi aynı zamanda 
göç ettiği ülkenin kültürü ile de etkileşime girmek 
istememesidir.

Bütünleşme: Bireyin hem kendi öz kültürünü ko-
ruması hemde göç ettiği ülke kültürüne ilgi duyup 
etkileşim halinde olmasıdır (6).

Diyetin Kültürel Değişiminin Teorik Modeli
Başka bir ülkeye yerleşen bireyler için beslen-
menin kültürel değişimi farklı düzeylerde, yeni 
ortamın yeme düzeninin ve besin seçeneklerinin 
benimsenmesi durumunda oluşur (10). Başka bir 
ülkeye taşındığında birey yeni bir çevre dolayı-
sı ile yeni besinler ve besin kaynaklarına maruz 
kalır.

Diyetin kültürel değişiminin kavramsal modeline 
göre, ev sahibi kültüre maruz kalma, sosyo- de-
mografik (cinsiyet, yaş, yer değiştirme yaşı, ev sa-
hibi ülkedeki süre, eğitim, gelir, istihdam, medeni 
hal, hanehalkı üyelerinin nesiller boyu özellikleri, 
ev sahibi ülkenin dil bilgisi, ikamet yeri, göç ön-
cesi doğduğu yaşadığı ülkesi, bu ülkede  kırdan 
kente yerleşim ve gönüllü ve gönülsüz göç) ve 
kültürel faktörler (din, kültürel inançlar, tutumlar 
ve değerler ve etnik bir ikamet yerindeki ikamet), 
psikososyal değişiklikler, tat tercihlerindeki deği-
şiklikler ve gıda alımı ve hazırlama farklılıkları 
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(çevresel değişiklikler) ile beslenme alışkanlıkla-
rının farklılaşmasına yol açabilir (Şekil1) (4).

Kavramsal modelde belirtildiği üzere, sosyode-
mografik faktörler gıda seçiminde ve beslenme 
davranışlarında rol oynamaktadır. Yaşın, besin 
seçimi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Örneğin 
yaşlı bireylerin gençlere göre daha fazla meyve 
ve sebze tükettikleri, gençlerin ise daha yüksek 
yağ tükettikleri gösterilmiştir (11, 12). Benzer 
şekilde, düşük eğitim, gelir ve istihdam eksikliği 
artan yağ alımı ile ilişkilendirilmiştir (12, 13). Ev 

sahibi ülkede daha uzun süre kalma ve evsahip-
liği yapan ülkedeki dilde akıcılık, ev sahibi kül-
türe daha uzun süre maruz kalmaya bağlı olarak 
beslenme kültürü değişiminin göstergeleri olarak 
gösterilmiştir (14).

Psikososyal faktörler (daha yüksek öz-yeterlik, 
sağlıklı beslenme hakkındaki inanç ve arkadaş-
lar ve aileden gelen sosyal destek), sağlıklı gıda 
davranışları, beslenme bilinci örneğin meyve ve 
sebze tüketiminde artış, yağ tüketiminde azalma 
ve beslenme bilgisinin artması ile alakalı olduğu 

Şekil 2. Diyetin Kültürel Değişim Sürecini Etkileyen Faktörler
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gösterilmiştir (11, 15-19). Kültürel faktörler diyet 
uygulamalarının önemli belirleyicileridir.

Ayrıca, yiyecek bulunabilirliği, yerleşim yerin-
deki mağaza türleri, yiyecek maliyeti ve sosyal 
destek gibi çevresel faktörlerin, bireylerin yiye-
cek seçimini etkilediği gösterilmiştir (13, 20). 
Satia-Abouta’ın bir çalışmasına göre, çevresel 
faktörlerden beşinin kalitesi, fiyatı, bulunabilirli-
ği diyet değişikliklerinin başlıca belirleyicileri ve 
en önemli katkılarıdır (14). Bu nedenle, diyetin 
kültürel değişiminin değerlendirmesinde bu fak-
törlerin hepsini içeren kapsamlı bir çalışma olma-
lıdır. Diyetin Kültürel Değişim Sürecini Etkileyen 
Faktörler Şekil 2’de gösterilmiştir (14)

Diyetin Kültürel Değişiminin Ölçümü
Kültürel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan 
geliştirilmiş ölçek ve endekslerin çoğu sosyal bi-
limlerde ve psikolojik araştırmalarda onaylanmış 
ve bazıları diyet davranışını inceleyen çalışmalara 
uygulanmıştır.

Literatürde diyetin kültürel değişiminin ölçülme-
sinde üç ana yaklaşım olduğu gösterilmiştir: Bun-
lar genel akreditasyonun tek madde ölçümleri, 
kültürleşme ölçekleri ve gıda temelli değerlendir-
melerdir.

Tek maddeli önlemlerin en büyük kısıtlılığı, ev 
sahibi ülkedeki ikamet süresi, dil yeterliliği ve 
tercihi, nesil düzeyi gibi oldukça genel konulara 
odaklanmasıdır.

Bu maddeler genel bir kültürel değişim değerlen-
dirmesi sağlayabilirken, diyet müdahaleleri gibi 
sağlığı geliştirme programlarının tasarlanması 
için gerekli olan spesifik bilgileri sağlayamayabi-
lir (21).

“Dil” ve “nesil” açıklayıcı örneklerdir, çünkü 
kültürleşme ve diyeti inceleyen çalışmalarda 
yaygın olarak kullanılırlar. Göç edilen toplumun 
ana diline aşinalık örneğin İngilizceye aşinalık, 
okuyup yazabilen bireylerin toplumla etkileşimi, 
beslenme bilgilerine maruz kalmasıda daha çok 
olacaktır. Fakat sadece ev sahibi ülkenin dilini 
konuşabilmek okuyabilmek tek başına o ülkenin 

geleneksel beslenme düzenine adapte olmada ye-
terli değildir. Ev sahibi ülkenin ana dilini çok iyi 
konuşup kendi öz beslenme düzenini sürdüren 
bazı göçmenlerde vardır. Ayrıca, dil tercihi, sade-
ce eğitimin ve sosyoekonomik durumun güçlü et-
kilerini ölçüyor olabilir. Benzer şekilde, nesil dü-
zeyi beslenmenin kültürel değişiminin iyi bir in-
deksidir (22). Yapılan çalışmalara göre üçüncü ve 
dördüncü nesil  etnik / ırksal azınlık gruplarının, 
ev sahibi çevrenin beslenme modellerini, ilk nesil 
göçmenlere kıyasla daha fazla benimseme olasılı-
ğı daha yüksektir. Ancak, göçmenlerin doğdukları 
ülkelere çok yakın yaşadıkları durumlarda, gele-
neksel uygulamalarını sürdürdüğü dolayısı ile 
kuşak seviyesi bu durumlarda geçerli olmadığıda 
vurgulanmıştır. Bu, özellikle Teksas / Meksika sı-
nırının yakınında yaşayan ve İspanyolca konuşan 
ve Meksika’yı paylaşan İspanyollar için geçerli-
dir. Resmi olarak ABD vatandaşı olmalarına rağ-
men, geleneksel inançlar ve diyet uygulamalarına 
bağlıdırlar (23).

Diyetin Kültürel Değişim Ölçeği
Kültürel değişim ölçekleri oldukça kapsamlıdır ve 
ev sahibi ülkenin kültürüne maruz kalmanın çeşit-
li yönlerini ölçmektedir; bu nedenle, bir kişinin 
kültürleşme seviyesini yanlış sınıflandırma olası-
lığı daha düşüktür. Bununla birlikte, kültürel deği-
şim ölçekleri tıpık olarak diyete özgü kültürleşme 
göstergeleri içermez. Ek olarak, bu ölçeklerin ço-
ğunun herhangi bir tür “altın standart” yerine, tek 
maddeli ölçümlere ve demografik özelliklere göre 
doğrulandığını not etmek önemlidir. Son olarak, 
validasyon örnekleri genellikle üniversite öğren-
cileri ve hastane hastaları gibi homojen, temsili 
olmayan popülasyonlardan oluşmuştur (21).

İki gıda temelli (Besin listeleri, diyetin kültürel 
değişim ölçeği) ölçümü, beslenme düzenlerini 
ölçerek diyet kültürünü değerlendirdikleri için 
umut vericidir. Bu nedenle, diyetin kültürel deği-
şimi sonucunu, yani ev sahibi ülkenin diyet mo-
dellerinin benimsenmesini, geleneksel beslenme 
modellerinin sürdürülmesini veya her ikisini doğ-
rudan değerlendirirler. Ancak bu iki gıda temelli 
ölçümler diyetin kültürel değişimine sebep olan 
psikososyal faktörleri ve süreci değerlendiremez. 
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Genel Kültürel 
Değişimin Tek Maddeli 
Ölçümü

Örnek Sorular Yorumlar

İkamet:
*Göç edilen ülkede 
yaşam süresi
*Doğulan ülkede 
geçirilen süre
*Doğum Yeri

*Ne kadar süredir ABD’de 
yaşıyorsunuz? (10 yıldan az veya 
fazla)
*Ne kadar süredir Kore’de yaşadınız?
*Nerede doğdunuz (ABD, Japonya)

*Genel olarak ve birçok çalışmada genel kültürleşmeyi 
değerlendirmek için başarıyla kullanılır.
*Ev sahibi kültürüne genel olarak maruz kalma ölçüsü 
verir.
*Kısa sorular olması yorum gerektirmeyen avantajlıdır.
*Kültürel düzeyin belirlenmesinde çok spesifik olmadığı 
için yanlış sınıflandırmalar yapılabilir.
Yanıtlayanın akreditasyon düzeyi.

Dil:
*Dil yeterliliği
*Tercihi

*Konuşma-Okuma-Yazma için hangi 
dili genellikle kullanıyorsunuz? 
(İngilizce, İspanyolca, diğer)

*Kısa, basit ve spesifik olmayan sorulardır.
*Halk sağlığı ve müdahale çalışmaları için tercüman ve 
tercüme edilmiş materyallere ihtiyaç vardır.

Nesil Düzeyi: *Anne-Baba nerede doğdu? Basit, gerçek bir soru, ancak yalnızca dolaylı olarak ev 
sahibi kültürüne maruz kalmayı ölçer.

*Dışarıda en çok kimler ile 
görüşüyorsunuz? (Meksikalılar, 
Amerikalılar veya eşit)

Göçmenin ev sahibi veya orijinal kültürle etnik kimlik 
derecesini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Kendini Tanıma: Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? 
(Çinli, Amerikalı, iki kültürede ait) 

*Göçmen kişinin kendi kültürleşme derecesini 
değerlendirmesine izin verme avantajına sahiptir.

Kültürel Değişim 
Ölçekleri

Ölçek Tanımı ve Özellikleri Yorumlar

Meksikalı Amerikalılar 
için Kültürel Puanlama 
Ölçeği (24).

4 alt ölçeğe sahip 20 madde: dil bilme, 
kullanma ve tercih etme; etnik kimlik 
ve nesil, okuma, yazma ve kültürel 
değişimlere maruz kalma etnik 
etkileşimi

*Kültürel değişim çalışmalarında yaygın olarak 
kullanılmış ve tek madde sorularına kıyasla 
doğrulanmıştır.

*Kültürel değişim ile ilgili birçok alanı değerlendirdikleri 
için, katılımcıları tek maddeli sorulara göre yanlış 
sınıflandırması daha düşüktür.

*Bazı araştırmalar ve uygulamalar için çok uzun 
oldukları pratik olmayabilir.

*Anderson ve arkadaşları tarafından geliştirilen ölçekler 
dışında, özellikle diyetin kültürel değişimi ile ilgili 
konuları da ele almıyorlar.

Suinn-Lew Asya Kimlik 
Kültürel Değişim Ölçeği 
(25).

6 boyutlu 21 madde:
Dil; Kimlik, arkadaşlık
Seçimler; davranışlar, coğrafik 
Tarihçe; tutumlar

Güneydoğu Asyalılar 
için bir Kültürel Ölçek 
(26). 

2 alt öğeli 13 madde: dilde
Yeterlilik; dil, sosyal ve
Yemek tercihleri

Hispanikler için Kısa 
Kültürel Değişim Ölçeği 
(27).

3 alt boyutlu 12 madde: dil kullanımı; 
medya tercihleri, sosyal etkileşimler

Besin Temelli 
Değerlendirmeler

Ölçek Tanımı ve Özellikleri Yorumlar

Tablo 1. Diyetin Kültürel Degisimi Çalışmalarında Kullanılan Endeks ve Ölçekler
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Besin Listeleri: 
Katılımcıların başka bir 
ülkeye göç ettikten sonra 
tüketmeye başladıkları 
yeni besinlerin listesi

Yang ve arkadaşları (28) Çin ve 
Amerikan mutfağında 47 besini 
belirlediler ve katılımcılara bu 
besinleri geçen ay içerisinde tüketip 
tüketmediklerini sordular. Tüm 
cevaplardan puanlama yapıldı.

*Her iki yöntemlerde diyetin kültürel değişimin 
ölçülmesi, batıya karşı geleneksel beslenme düzeninin 
veya her ikisinin de ölçümünü içerir.

*Diyetin kültürel değişimindeki aşamaları ve faktörleri 
değerlendirmez. Bu neden ile objektif ve etkili diyet 
müdahalelerinin tasarlanmasında başka araçlar ile 
değerlendirilmesi gerekir

. 

Diyetin Kültürel 
Değişimi Ölçekleri: 
Diyet düzeninin 
kültürel değişimindeki 
değişiklikleri ölçmek 
için özel olarak 
tasarlanmış aletler

Satia ve arkadaşları, Çin ve Batı 
diyetinin geleneksel yemek kalıplarını 
yansıtan 15 beşinin bir listesini 
geliştirdi. İki ölçek oluşturuldu. “Çin” 
ve “Batı” ölçeği olarak tanımlandı. 
Her ölçek için cevapsız bırakılmayan 
cevapların ortalaması alınarak 
puanlama yapıldı (29).

Göçmenlerin Beslenme ve Diyet Alışkanlık-
larının Kültürel Değişimi Hakkında Neler 
Biliyoruz
Yurt dışında yaşında yaşayan Türklerde yapılan 
çalışma sayısı çok sınırlıdır. Hollanda’da yaşayan 
Türk adolesanların Türkiye’deki akranlarından 
önemli düzeyde daha fazla miktarda şekerli içecek 
tükettikleri buna karşılık sebze ve meyve tüketim-
lerinin daha az olduğu bulunmuştur. Bunun yanı 
sıra bu adolsanlarda hafif şişman ve obez oranı-
nın Türk akranlardan daha fazla olduğu, önemli 
düzeyde daha fazla beden kütle indeksi ( BKİ), 
bel çevresi ve süprailiak deri kıvrım kalınlığına 
sahip oldukları belirlenmiştir (30). Almanya’da 
yaşayan Türklerin alkolsüz şekerli içecek, kızar-
mış patates, çikolata ve atıştırmalık yiyecekleri 
Alman, Rus ve diğer milletlere mensup göçmen-
lerden önemli düzeyde daha fazla tükettikleri, 
buna karşılık et tüketimlerinin ise daha az olduğu 
saptanmıştır (31).

Amerika Göçmenlik Bürosu istatistiklerine göre 
1820 ile 2000 yılları arasında 450,539 kişi Türki-
ye’den Amerika’ya göç etmiştir (32). Bugün bu 
rakam 500,000 olarak düşünülmekte ve Türklerin 
çoğunluk ile New York, New Jersey, California, 
Florida, Texas, İllinois eyaletlerinde yaşadığı 
tahmin edilmektedir (32, 33). Günümüze kadar 
Amerika’ya göç etmiş Türk toplumunun beslen-
me alışkanlıkları üzerine yapılmış herhangi bir 
çalışma bulunmamaktadır. Son iki yildir sürdür-
mekte olduğumuz çalışma ile Amerika’ya göç 
eden Türklerin beslenme alışkanlıklarında mey-

dana gelen değişikliklerin belirlenmesi amaçlan-
maktadır.

Genel olarak göçmenlerin Amerika Birleşik Dev-
letleri (ABD)’deki beslenme düzenindeki deği-
şiklikler arasında enerji içeriği yoğun ve işlenmiş 
gıda tüketiminde artış, meyve, sebzelerde ve tahıl 
tüketiminde azalma, porsiyon boyutlarında artış 
ve içecek olarak şekerli içeceklerin tercihinde ar-
tışlar yer alır. Daha az sağlıklı Amerikan gıdaları-
nın benimsenmesi obezite ve diğer sağlıkla ilgili 
problemlerin artmasına neden olabilir (34). Yapı-
lan çalışmalar zamanla göçmenlerin tipik Ameri-
kan tarzı pozitif enerji dengesini teşvik eden bes-
lenme alışkanlıklarına ve sedantar yaşam tarzına 
uyum sağladıklarını göstermektedir (35).

Tseng ve arkadaşları (36) Amerika’da yaşayan 
Çinlilerde bu ülkedeki yaşam süresi arttıkça kül-
türel uyum puanının (acculturation score) önemli 
düzeyde artış gösterdiğini bulmuşlardır. Ayrı-
ca şeker tüketiminde artış, diyetle yağdan gelen 
enerji yüzdesinde artış, diyetin enerji yoğunlu-
ğunun artışı ve diyet kalite skorunun azalması 
ile kültürel uyum puanı arasında önemli düzeyde 
ilişki olduğu saptanmıştır. Amerika’da yaşayan 
Çinlilerde yapılan başka bir araştırmada da bi-
reylerin göçten sonra et ve et ürünleri, süt ve süt 
ürünleri, tereyağı, donut, çikolata, kek ve şekerli 
gazlı içecek tüketim sıklığının önemli düzeyde 
arttığı belirlenmiştir. Bireylerin %55’i Amerikan 
tarzı beslenme alışkanlıklarını benimsediklerini 
ve geleneksel Çin yemeklerini hazırlamak için za-
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manları olmadığını ve özellikle kahvaltı öğününü 
atlamaya başladıklarını bildirmişlerdir (37).

Amerika’da yaşayan Filipinlilerde Batı Diyeti 
Ölçeği (Western Dietary Acculturation) puanı ile 
diyetle günlük enerji alımı, yağ alımı, bel çevresi 
ölçümü ve BKİ değeri arasında önemli düzeyde 
ilişki bulunmuştur. Filipin Diyeti Ölçeği (Filipino 
Dietary Acculturation) puanı yüksek olanlarda 
ise bu ilişki saptanmamıştır. Amerika’da yaşayan 
Korelilerde de İngilizce dilini daha iyi kullanmak, 
Amerikalı arkadaş sayısında artış, kitle iletişim 
araçlarının kullanımında artış, Amerikan etnik 
kimliğinin benimsenmesi diyet alışkanlıklarında 
değişimle önemli derecede ilişkili bulunmuştur 
(38, 39).

Sonuç
Göçmen toplumlarda diyetin kültürel değişimi-
nin araştırılması özellikle şişmanlık, diyabet, 
kalp hastalıkları gibi önlenebilir hastalıkların ön-
lenmesi ve risklerin azaltılmasında büyük önem 
taşımaktadır. Göç ve sonucunda diyetin kültürel 
değişimi ile hastalık riski ilişkisini araştıran araş-
tırmalar, kültürleşme sürecindeki sağlıksız diyet 
değişiklikleriyle en güçlü şekilde ilişkili olan 
adımlar tanımlamalı ve müdahale edilmelidir. 
Sağlık personelinin özellikle Beslenme ve Diyete-
tik alanında çalışan profesyonellerin diyetin kül-
türel değişim modelini iyi anlamaları dolayısı ile 
göçmen toplumlara bu konuda daha çok yardımcı 
olabilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. 
Bireye özgü dikkatli değerlendirmeler yapılması, 
diyetin kültürel değişimindeki aşamalarının iyi 
anlaşılması, bireysel ve çevresel faktörlerin de-
ğerlendirilmesi  gerekmektedir.

KAYNAKLAR
1. Guarnaccia PJ, Hausmann-Stabile C. Acculturation and 
Its Discontents: A Case for Bringing Anthropology Back into 
the Conversation. Sociol Anthropol (Alhambra) 2016; 4(2): 
114-124. 
2. Berry JW. Acculturation as varieties of adaptation. In Pa-
dilla, A., Ed., Acculturation Theory, Models and Findings, 
Westview, Boulder, 1980: 9-25.
3. Graves DT. Psychological Acculturation in a Tri-Ethnic 
Community. Southwestern Journal of Anthropology 1967; 
23: 337-350.

4. Satia-Abouta J, Patterson R, Neuhouser M, Elder J. Di-
etary acculturation: applications to nutrition research and 
dietetics. J Am Diet Assoc 2002: 1105-1118. 
5. Bhugra, D. Migration, distress and cultural identity. Br 
Med Bull 2004;69: 129-141. 
6. Berry JW. Acculturation: living successfully in two cul-
tures. Int J Intercult Rel 2005; 29: 697- 712. 
7. Gordon MM. Assimilation in American Life: The Role of 
Race, Religion, and National Origins. Oxford: Oxford Uni-
versity Press on Demand 1964.
8. LaFromboise T, Coleman H, Gerton J. Psychological im-
pact of biculturalism: Evidence and theory. Psychological 
Bulletin 1993; 114(3): 395-412.
9. Berry JW. Immigration, Acculturation, and Adaptation. 
Applied Psychology 1997; 46 (1): 5-68.
10. Negy C, Woods DJ. The importance of acculturation in 
understanding research with Hispanic-Americans. Hispanic 
Journal of Behavioral Sciences 1992; 14(2): 224-247.
11. McClelland JW, Demark-Wahnefried W, Mustian RD, 
Cowan AT, Campbell MK. Fruit and vegetable consumption 
of rural African Americans: baseline survey results of the 
Black Churches United for Better Health 5 A Day Project. 
Nutr Cancer 1999; 30(2):148–57.
12. Kayrooz K, Moy TF, Yanek LR, Becker DM. Dietary fat 
patterns in urban African American women. J Community 
Health 1998;23 (6): 453-69.
13. Eyler AA, Haire-Joshu D, Brownson RC, Nanney MS. 
Correlates of fat intake among urban, low income African 
Americans. Am J Health Behav 2004; 28(5): 410–7.
14. Satia-Abouta J, Patterson RE, Taylor VM, Cheney CL, 
Shiu-Thornton S, Chitnarong K, et al. Use of qualitative 
methods to study diet, acculturation, and health in Chine-
seAmerican women. J Am Diet Assoc 2000;100: 934-940.
15. Campbell M., Reynolds K, Havas S, Curry S, Bishop D, 
Nicklas T, et al. Stages of change for increasing fruit and 
vegetable consumption among adults and young adults par-
ticipating in the national 5-a-Day for Better Health commu-
nity studies. Health Educ Behav 1999; 26: 513-534.
16. Satia-Abouta J, Galanko J, Siega-Riz A. Eating at fast-
food restaurants is associated with dietary intake, demo-
graphic, psychosocial and behavioural factors among Afri-
can Americans in North Carolina. Public Health Nutr 2004; 
7: 1089-1096.
17. Satia-Abouta J, Galanko J, Neuhouser M. Food nutri-
tion label use is associated with demographic, behavioral, 
and psychosocial factors and dietary intake among African 
Americans in North Carolina. J Am Diet Assoc 2005; 105: 
392-402



10

Beslenme ve Diyet Alışkanlıklarının Kültürel Değişimi

18. Watters J, Satia J, Galanko J. Associations of psycho-
social factors with fruit and vegetable intake among Afri-
can-Americans. Public Health Nutr 2007; 10: 701-711.
19. Watters J, Satia J. Psychosocial correlates of dietary fat 
intake in African-American adults: a cross-sectional study. 
Nutr J 2009; 8: 15.
20. Vitolins M, Quandt S, Bell R, Arcury T, Case L. Quali-
ty of diets consumed by older rural adults. J Rural Health 
2002; 18(1): 49-56.
21. Satia J-Abouta. Dietary Acculturation: Definition, Pro-
cess, Assessment, and ImplicationsInternational Journal of 
Human Ecology : Vol. 4, No. 1, June 2003
22. Guendelman S, Abrams B. Dietary intake among Mexi-
can-American women: generational differences and a com-
parison with White non-Hispanic women. Am J Public He-
alth. 1995 Jan;85(1):20-5.
23. Cuellar I, Harris LC, Jasso R. An Acculturation Scale 
for Mexican Americans Normal and Clinical Populations. 
Hispanic J of Behavioral Sciences 1980;2(3): 199-217.
24. Cuellar I, Harris LC, Jasso R. An Acculturation Scale 
for Mexican Americans Normal and Clinical Populations. 
Hispanic J of Behavioral Sciences 1980; 2(3): 199-217.
25. Suinn RM, Rickard-Figueroa K, Lew S, Vigil P. The Su-
inn-Lew Asian Self-Identity Acculturation Scale: An Initial 
Report. Educational and Psychological Measurement 1987; 
47: 401- 407.
26. Anderson J, Moeschberger M, Chen MS, Kunn P, Wew-
ers ME, Guthrie R. An Acculturation Dietary Acculturation: 
Definition, Process, Assessment, and Implications –85– 
Scale for Southeast Asians. Social Psychiatry Epidemiology 
1993; 289: 134- 141.
27. Marin G, Sabogal F. Development of a short accultura-
tion scale for Hispanics. Hispanic J of Behavioral Sciences 
1987; 9(2): 183- 205.
28. Yang GP, Fox HM. Food habit changes of Chinese per-
sons living in Lincoln, Nebraska. J Am Diet Assoc 1979 
Oct;75:420-424.
29. Satia-Abouta J, Patterson RE, Kristal AR, Hislop TG, 
Yasui Y, Taylor VM. Development of scales to measure di-

etary acculturation among Chinese-Americans and Chi-
nese-Canadians. J Am Diet Assoc 2001; 101: 548-553. 
30. Akbulut G, Yildirim M, Sanlier N, van Stralen MM, Acar-
Tek N, Bilici S, Chinapaw MJM. Comparison of energy bal-
ance-related behaviours and measures of body composition 
between Turkish adolescents in Turkey and Turkish immi-
grant adolescents in the Netherlands. Public Health Nutri-
tion 2013; 17(12): 2692-2699.
31. Kleiser C, Mensink GBM, Neuhauser H, Schenk L, Kurth 
BM. Food intake of young people with a migration back-
ground living in Germany. Public Health Nutrition 2009; 
13(03): 324.
32. Kaya I. Turkish‐American immigration history and 
identity formations.  Journal of Muslim Minority Affairs 
2004; 24(2): 295-308.
33. Kaya I. Identity and Space: The Case of Turkish Ameri-
cans. Geographical Review, 2005; 95(3): 425-440.
34. Vargas P, Jurado LF. Dietary Acculturation among Fili-
pino Americans. International Journal of Environmental Re-
search and Public Health 2015; 13(1): 16.
35. Park Y, Neckerman K, Quinn J, Weiss C, Jacobson J, 
Rundle A. Neighbourhood immigrant acculturation and diet 
among Hispanic female residents of New York City. Public 
Health Nutrition 2011; 14(09): 1593-1600.
36. Tseng M, Wright DJ, Fang CY. Acculturation and Di-
etary Change Among Chinese Immigrant Women in the Unit-
ed States. Journal of Immigrant and Minority Health 2014; 
17(2): 400-407.
37. Wu B, Smith C. Acculturation and environmental fac-
tors influencing dietary behaviors and body mass index of 
Chinese students in the United States. Appetite 2016; 103: 
324-335.
38. Lv N, Cason KL. Dietary pattern change and accultur-
ation of Chinese Americans in Pennsylvania. Journal of the 
American Dietetic Association 2004; 104(5): 771-778.
39. Kim J, Chan MM. Acculturation and dietary habits 
of Korean Americans. British Journal of Nutrition 2007; 
91(03): 469. 



11

Sağlık ve Toplum    2020;30 (2) 11-15

Oxygen Saturation Monitoring With Pulse Oximeter and Nursing 
Approaches

Pulse Oksimetre ile Oksijen Satürasyonu İzlemi ve Hemşirelik 
Yaklaşımları

DERLEME / Review

Sevim ÇELİK,1

ABSTRACTÖZ
Pulse oximeter is the measurement of arterial oxygen saturation by 
a noninvasive method. It is an effective method that is often used 
in the regulation of therapeutic interventions and in the follow-up 
of patients in intensive care unit. Studies show that pulse oximetry 
should not be used in place of the blood gas test.  The proper use 
of the device and correct interpretation of the measurement by the 
nurses have an important place in the effectiveness of this method.

Pulse oksimetre arteriyel kandaki oksijen satürasyonunun invaziv 
olmayan yöntemle ölçülmesidir. Yoğun bakım ünitesindeki hastala-
rın izleminde ve tedavi edici girişimlerin düzenlenmesinde çoğun-
lukla kullanılan etkili bir yöntemdir. Çalışmalar, pulse oksimetrenin 
kan gazı testinin yerine kullanılmaması gerektiğini göstermektedir. 
Hemşireler tarafından cihazın uygun şekilde kullanılması ve ölçü-
mün doğru yorumlanması bu yöntemin etkinliğinde önemli yer tut-
maktadır.
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GİRİŞ

Pulse oksimetre; arteriyel atımı olan arterlerdeki 
farklı hemoglobinlerin ışık emilimlerini kaydede-
rek arteriyel kandaki oksijen satürasyonunu ko-
laylıkla invaziv olmayan yöntemle ölçen, ağrısız, 
maliyeti düşük ve objektif bir izleme yöntemidir. 
Yoğun bakım ünitesinde tedavi ve bakımları sür-
dürülen hastaların rutin izleminde ve tedavi edici 
girişimlerin düzenlenmesinde, özellikle hipoksi-
nin değerlendirilmesinde kullanılan etkili bir yön-
temdir (1-8).

Pulse oksimetre ilk olarak 1970’lerin ortalarında 
Takuo Aoyagi tarafından geliştirilmiştir. Önceleri 
sadece cerrahi işlemler sırasında kullanılırken son 
10 yıldır cerrahi girişim geçiren (minör girişim 
hariç), tanılanmış akciğer fonksiyon bozukluğu 
olup oksijen satürasyonunda düşme şüphesi olan, 
ağrı nedeniyle solunum depresyonuna yol açabi-
lecek doz ve yoldan analjezik uygulanan, oksijen 

desteği alan, hastane içi ve hastaneler arası trans-
fer yapılması gereken hastalar için anestezi son-
rası bakım ünitelerinde, ameliyathanelerde, acil 
birimlerde, yoğun bakım ünitelerinde, genel ser-
vislerde hastaların izleminde kullanılan standart 
bir uygulama olarak yer almaktadır (2-4,6,9-12). 

Son yıllarda solunum problemleri olan hastaların 
evde bakımında da pulse oksimetre kullanılmaya 
başlanmıştır (13). Buna karşın, kardiyopulmoner 
resüsitasyon sırasında, hipovolemik hastalarda ve 
ventilatör desteğinin düzenlenmesi sırasında pul-
se oksimetre ile oksijen satürasyonunun izlenmesi 
önerilmemektedir. Bu durumdaki hastaların izle-
minde mutlaka kan gazı analizlerinin yapılması 
gerekmektedir (11-14). 

Hastanelerde kullanımı oldukça yaygın olan pul-
se oksimetre hakkında Walters tarafından yapı-
lan literatür incelemede, hem hemşirelerin hem 
de hekimlerin bilgilerinin yetersiz olduğunu ve 
istenilen ölçüde kullanma yeterliliğine sahip ol-
madıklarını bildirmiştir (12). Bader, hemşire, 
solunum fizyoterapisti, hekimlerden oluşan 50 
sağlık çalışanı ile yaptığı çalışmada da, klinisyen-
lerin %89’unun yeterli bilgiye sahip olduklarını, 
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ancak %39’unun pulse oksimetrenin doğru çalış-
tığını saptayabildiklerini belirtmiş, klinisyenlerin 
pulse oksimetrenin temel prensipleri konusunda 
eğitime gereksinimleri olduklarını vurgulamıştır 
(8). Kiekkas ve arkadaşları yoğun bakım hemşi-
releri, anestezi ve acil hemşirelerini dahil ettik-
leri çalışmalarında, hemşirelerin pulse oksimetre 
bilgilerinin yetersiz olduğunu, 21 puan üzerinden 
ortalama 12 puan aldıklarını, en yüksek bilgi pua-
nına acil hemşirelerinin sahip olduklarını, çalışma 
yılının bilgi puanlarının artışında etkili olduğunu 
saptamışlardır (4). 2019 yılında Thilakarathna ve 
ark. ile Jamieson ve ark.’nın yaptıkları çalışma 
sonuçları da, pulse oksimetre ile ölçüm sonrası 
olumsuz ve sonuçsuz sonuçların yorumlanmasın-
da hemşirelerin bilgi eksikliğinin olduğunu ortaya 
koymaktadır (15,16). Benzer şekilde ülkemizde 
ve dünyada yapılan çok sayıda çalışmada hemşi-
relerin pulse oksimetre bilgilerinin yetersiz oldu-
ğunu bildirilmiştir (3,7,9,17,18).

Son yıllarda pulse oksimetre probunun hastane 
enfeksiyonlarında da etkili olabileceğine iliş-
kin çalışmalar dikkati çekmektedir. Özellikle 
bu problar kuru ve çatlak ciltte kullanıldığında 
mikroorganizmaların geçişinde etkili olmaktadır. 
Uzun süre yoğun bakım ünitesinde yatan hasta-
larda pulse oksimetre probları ciltte yıkıma yol 
açarak hastane enfeksiyonlarının gelişiminde rol 
oynayabilmektedir (19,20). 

Hemşirelerin hasta izleminde yaygın olarak kul-
landıkları pulse oksimetre konusundaki bilgile-
rinin yetersiz oldukları önceki yıllarda yapılan 
çalışmalar ile göze çarpmaktadır. Hemşireler 
tarafından pulse oksimetrenin yanlış kullanılma-
sı hasta sonuçlarını ve hasta bakım maliyetleri-
ni olumsuz etkileyebilecek önemli bir sorundur 
(4,21). Bu bağlamda, derleme hemşirelerin pulse 
oksimetrenin temel prensipleri ve doğru kulla-
nımına ilişkin ilkeler konusunda bilgilendirmek 
amacıyla yazılmıştır. 

PULSE OKSİMETRENİN ÇALIŞMA ŞEKLİ
Pulse oksimetre, kızılötesi ışık kaynağı ve 
gönderilen ışığı alan bir dedektör içeren probla 
çalışan bir cihazdır. Oksijenlenmiş ve indirgen-
miş hemoglobinin, kızılötesi ışığı farklı derecel-

erde absorbe etmesi esasına göre çalışır. Sensör, 
ışığı kırmızı (660nm) ve kızılötesi (940nm) ol-
mak üzere iki dalga boyunda bir bölgedeki ti-
treşimli kılcal yatak boyunca yönlendirir. Ölçüm 
5-20 saniyede dalga formunu yansıtarak elde edil-
ir. Her bir dalga uzunluğu farklı şekilde absorbe 
edilir. Oksijenlenmiş hemoglobin kırmızı ışığa 
karşı daha şeffaftır ve oksijenlenmemiş hemo-
globinden daha fazla kızılötesi ışık absorbe edilir. 
Daha sonra bu ünite, oksijenlenmiş hemoglobinin 
yüzdesini hesaplamak için absorbe edilen kırmızı 
ve kızılötesi ışığın miktarını karşılaştırır. Üretici 
firma tarafından kalibrasyonu yapılan bu cihaz; el 
(işaret ya da başparmak), ayak parmakları, kulak 
memesi, burun köprüsü ve alına yerleştirilerek 
ölçüm yapar. Ancak bugün hala parmak ucun-
dan ölçüm öncelikli olarak tercih edilmektedir 
(1,2,5,6,8,10,11,14,22). 

Ventilasyonun yeterliliği için bir gösterge olan 
pulse oksimetre ile normal O2 değerinin (SpO2) 
%95-100 olduğu saptanmıştır. Bazı bireylerde, 
özellikle uzun süreli sigara içenlerde, SpO2’nin 
%93-95 arasında olduğu bildirilmiştir. Yapılan 
çalışmalar, SpO2 düzeylerinin arteriyel parsiyel 
oksijen basıncı (PaO2) değerleri ile ilişki içinde 
olduğunu göstermiştir. %95’in üzerinde SpO2 
değeri PaO2’nin 80-100 mmHg olduğunu yan-
sıtmaktadır. SpO2 %90’ın altında düştüğünde ise 
PaO2, 60mmHg’nin altında olarak nitelendiril-
mektedir. SpO2 %90 ve altı olduğunda, hipok-
siyi doğrulayan arteriyel kan gazları analizinin 
yapılması gerekmektedir (Tablo 1). Bu sonuçlar, 
pulse oksimetrenin kan gazı testinin yerine kul-
lanılamayacağını göstermekle birlikte, hastaya 
zarar vermeyen bu uygulamanın düşük oksijen 
satürasyonundan şüphe edilen hastalarda yararlı 
olabileceğini göstermektedir (2,11). 

Tablo 1. Pulse Oksimetre Ölçüm Değerlerinin 
Yorumlanması (2)

SpO2, % PaO2, mmHg Anlamı
95-100 80-100 Normal
91-94 60-80 Hafif hipoksi
86-90 50-60 Orta derecede hipoksi

85’den az 50’den az Şiddetli hipoksi
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PULSE OKSİMETRE İLE OKSİJEN 
SATÜRASYONU (SpO2) İZLEMİNİ 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
SpO2 düzeyinin değerlendirilmesinde etkili olan 
faktörleri hasta ile ilişkili ve diğer faktörler olmak 
üzere iki grupta ele alınmaktadır (2,4-7,10,11,23-
25).

Hasta ile ilişkili faktörleri;
•	Düşük perfüzyon ya da düşük kan akımı
•	Hipotermi
•	Kalp yetmezliği
•	Hipotansiyon
•	Cilt pigmentasyonu, koyu deri
•	Mavi, siyah ve yeşil tırnak ojesi
•	Yapay tırnak (tartışmalı)
•	Anemi (tartışmalı)
•	Ödemli ekstremite
•	Soğuk ekstremite
•	Kardiyak disritmi
•	Sigara kullanımı
•	Karbonmoniksit zehirlenmesi
•	Nitrit, topikal anestezik gibi maddelere aşırı 
maruz kalma
•	Görünteleme işlemlerinde kullanılan metilen 
mavisi, indosiyanin yeşili, indigokarmin 
•	Hareket, şeklinde sıralamak olasıdır.
Diğer faktörler arasında;
•	Aşırı parlak ortam ışığı
•	Probun uygun yerleştirilmemesi/ sinyal kalitesi
•	Sensör yerinde kurumuş kan, yer almaktadır.

HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
Günümüzde çok çeşitli pulse oksimetre cihazla-
rı bulunmaktadır. Hemşireler bu cihazların kul-
lanımlarına ilişkin üretici firmaların önerilerine 
dikkat etmelidirler. Ayrıca ünitede cihazın kul-
lanımı konusunda politika ve prosedürler yazılı 
olarak bulunmalı ve kullanımlarına ilişkin hemşi-
reler eğitilmelidirler (4,8,9,12,18).

Pulse oksimetre ile oksijen satürasyonunun izlen-
mesinde hemşirelerin dikkat edecekleri noktalar 
aşağıdaki gibi sıralanabilir:(2,4-6,11,13,18-22)
•	Pulse oksimetre uygulaması öncesi hastanın 
bilinci açık ise hasta bilgilendirilerek anksiyetesi 
giderilmelidir.
•	Pulse oksimetre probunun büyüklüğü cilt 

komplikasyonlarını ve doğru okumayı sağlamak 
üzere hastanın kilosuna göre seçilmelidir.  
•	 İşlem öncesi hastanın yaşam bulguları, cildin 
durumu ve ısısı, tırnak yatağı rengi, hastanın 
mental durumu, solunum sıkıntısı varlığı ve doku 
perfüzyonu değerlendirilmelidir.
•	Mevcut hastalıklar, vazodilatasyon, vazokons-
triksiyon, hemoglobinopati, hipotansiyon, hipo-
termi, ilaç kullanımı, ortam ışığı gibi durumlar 
yanlış ölçümlere sebep olabileceği için, hastalar 
bu yönden değerlendirilmelidir. 
•	Tek kullanımlık prob kullanılacağı zaman has-
tanın yapışkan maddelere karşı alerjisi olup olma-
dığı sorgulanmalıdır.
•	Prob enfeksiyona neden olmaması için temiz, 
kuru, tahriş olmamış, ödemsiz ve sağlam bir cilde 
uygulanmalıdır.
•	Yeniden kullanılabilir bir prob kullanıyorsa, 
mutlaka üretici firmanın önerileri doğrultusunda 
her hastadan önce ve sonra prob temizlenmelidir.
•	Pulse oksimetrenin monitör bağlantıları kontrol 
edilerek çalışıp çalışmadığı değerlendirilmelidir. 
•	Tek kullanımlık prob kullanıldığında alan 2-4 
saatte bir, birden fazla kullanılabilen prob kulla-
nıldığında ise alan her 2 saatte bir değerlendiril-
melidir. 
•	Probun yeri her 8 saatte (tek kullanımlık prob 
kullanıyorsa) veya her 4 saatte bir (birden fazla 
kullanılabilen prob kullanıyorsa) hemşire tarafın-
dan değiştirilmelidir. 
•	Birden fazla kullanılabilen prob kullanıldığında 
üretici firma önerileri doğrultusunda temizlenme-
li, ölçüm yapılmadan önce probun kan pıhtısı vb 
durumlar yönünden temiz olduğuna dikkat edil-
melidir.
•	Pulse oksimetrenin yerleştirileceği vücut bölü-
münün seçiminde hastanın genel durumu, cerra-
hinin uygulama yeri göz önünde bulundurularak 
tercih yapılmalıdır.
•	Pulse oksimetre probu, pulsasyonun en iyi ol-
duğu vasküler yatağa, rahat uygulanabilecek ala-
na ve fiziksel aktivitenin az olduğu bölgeye yer-
leştirilmelidir. 
•	Ölçüm yaparken parmağa yerleştirilen probun 
başka yerlere (ayak parmağı, kulak memesi, bu-
run köprüsü) yerleştirilen proba göre daha iyi per-
formans sağladığı dikkate alınmalıdır.
•	Vazokonstrüksiyon sırasında probun tırnağa 
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yerleştirilmesinin, merkezi alanlardan (kulak, bu-
run) birine yerleştirilmesinden daha doğru okuma 
sağladığı dikkate alınmalıdır.
•	Hastanın oksijen satürasyonu el veya ayak par-
mağından ölçülecekse tırnağındaki renkli ojeler 
çıkartılmalı, pulse oksimetrenin ışık kaynağı bö-
lümü tırnak üzerine yerleştirilmelidir. 
•	Oksijen satürasyonu kulaktan ölçülecekse, pro-
bun ışık kaynağı kulak memesi üstüne gelecek 
şekilde yerleştirilmelidir. 
•	Burun probu ise, ışık kaynağı burun kanadı üs-
tüne gelecek şekilde yerleştirilmelidir.
•	Alın probunun ise, ışık kaynağı iris ile ortala-
nacak şekilde sağ veya sol kaşın hemen üstüne 
yerleştirilmesi gerekmektedir.
•	Prob, arteriyel bağlantıların (kan basıncı aleti 
ve invaziv arteriyel bağlantıların) ve izlem araç-
larının bulunduğu ekstremitenin karşısındaki eks-
tremiteye yerleştirilmelidir.
•	Hareket, üşüme doğru okumayı etkilediği için 
hastalar ılık tutulmalıdır. 
•	Parlak ortam ışığı okumayı etkileyebileceği için 
prob hastanın çarşafı ile örtülmelidir. 
•	Hatalı okumayı önlemek için pulse oksimetre-
nin hasta monitöründe verdiği sinyaller sürekli 
izlenmelidir (Şekil 1).
•	Ölçüm elde ederken pulse oksimetre sinyalleri-
nin nabız dalgası ya da EKG ile aynı anda olup ol-
madığı izlenmeli, aynı olmadığında hatalı sonuç 
elde edileceği bilinmelidir.

A: Normal sinyal  B: Düşük perfüzyon   
C: Gürültü yapılması,  D: Hareket sonrası sinyal
Şekil 1. Pulse Oksimetrede Yaygın Gözlenen 

Sinyaller (10)

•	Sinyal olmadığında probun yeri ve bağlantılar 
kontrol edilmeli, sinyali engelleyici durumlar gi-
derilmelidir.
•	Hatalı sinyal söz konusu olduğunda, probun 
yeri değiştirilmeli, probun hareketi en aza indir-
genmeli, gerekli ise arteriyel kan gazları değer-
lendirilmelidir.

SONUÇ
Pulse oksimetre yoğun bakım ünitelerinde ya-
tan hastalarda oksijen satürasyonunu kolaylıkla 
non-invaziv olarak ölçen etkili bir yöntemdir. 
Hemşirenin sorumluluğunda olan bu uygulama-
nın hemşireler tarafından sınırlılıkları dikkate 
alınarak uygun şekilde kullanılması, doğru yo-
rumlanması bu yöntemin etkinliğinde önemli yer 
tutmaktadır. 

KAYNAKLAR 
1. Ateş G, Polat K. Measuring of oxygen saturation using 
pulse  oximeter  based on fuzzy logic. Medical Measurements 
and Applications Proceedings 2012; 1-6. 
2. De Meulenaere S. Pulse oximetr: uses and limitations. 
The Journal of Nurse Practitioners 2007; 312-317.
3. Eyüboğlu TŞ, Güleryüz OD, Keleş E, Budakoğlu Iİ. What 
do intern doctors kwov about the use of pulse oximetry in 
pediatric patients?. GMJ 2018; 29:119-122.
4. Kiekkas P, Alimoutsi  A,Tseko F, Bakalis N, Stefanopoulos 
N, Fotis  T, Konstantinou E. Knowledge of pulse oximetry: 
comparison  among intensive care, anesthesiology and emer-
gency nurses.  Journal of Clinical Nursing 2012; 22:828-
837. 
5. McMorrow RCN, Mythen MG. Pulse oximetry. Curr Opin 
Crit Care 2006; 12: 269-71.
6. Pretto JJ, Roebuck T, Beckert L, Hamilton G. Clinical 
use of pulse oximetry: official guidelines from the thoracic 
society of Australia and New Zealand. Official Journal of the 
Asian Pacific Society of Respirology 2014; 19:38-46 
7. Seeley MC, McKenna L, Hood K. Graduate nurses’ 
knowledge of the functions and limitations of pulse oximetry. 
Journal of Clinical Nursing 2015; 24: 3538-3549.
8. Bader RS. Basic knowledge of the clinical applications of 
pulse oximetry technology among health care professionals 
in pediatrics. Journal of the Saudi Heart Association 2007; 
19(3): 142-148.
9. Harper JP. Post –anesthesia care unit nurses’  knowledge 
of pulse oximetry.  Journal  for Nurses  in  Professional De-
velopment 2004; 20(4):177-180. 



15

Sağlık ve Toplum    2020;30 (2) 11-15

10. Jubran A. Pulse oximetry. Intensive Care Med. 2004; 30: 
2017-2020 
11. Valdez-Lowe, Ghareeb SA, Artnian NT. Pulse oximetry in 
adults. AJN 2009; 109(6): 52-59.
12. Walters TP. Pulse oximertry knowledge and its effects on 
clinical practice. BJN 2007; 16(21): 1332-1340.
13. Welsh Ej, Kew Km, Carr R. Pulse oximeters to self‐
monitor oxygen saturation levels, as part of a personali-
sed asthma action plan for people with asthma. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2015; 3(CD011584).Doi: 
10.1002/14651858.CD011584.
14. Hakverdioğlu G. Oksijen satürasyonunun değerlendiril-
mesinde pulse oksimetre kullanımı C.Ü.Hemşirelik Yükseko-
kulu Dergisi 2007; 11(3): 45-49. 
15. Thilakarathna KS, Savithri S, Wimalasiri A, Ekneligoda 
N, Weerasekera M. Assessment of knowledge on pulse oxi-
metry screening for critical congenital heart disease among 
nursing officers attached to postnatal units of a teaching 
hospital in Sri Lanka. Sri Lanka Journal of Child Health, 
2019; 48(2): 146-151.
16. Jamieson K, Davey MJ, Nixon GM. Oximetry knowledge 
in neonatal units in Victoria, Australia:can we do better?. 
Acta Pædiatrica 2019; 108(3): 468-472.
17. Çetinkaya B, Turan T, Ceylan S, Altundağ S. Pediatri 
kliniklerinde çalışan hemşire ve doktorların pulse oksimet-
re kullanımı konusunda bilgi düzeyleri. ADÜ Tıp Fakültesi 
Dergisi 2008; 9(2): 25-28. 

18. Lee LLY, Yeung KL, Lo WYL, Chan JTS.  Pulse oximetry: 
a survey of knowledge among staff of an emergency depart-
ment. Hong Kong Journal of Emergency Medicine 2006; 
13(4): 197-204.
19. Nandy P, Lucas AD, Gonzalez EA, Hitchins VM. Effica-
cy of commercially available wipes for disinfection of pulse 
oximeter sensors. Am J Infect Control 2016;44(3):304-310.
20. Desai F, Perrie H, Fourtounas M. Contamination of pul-
se oximeter probes before and after decontamination in two 
intensive care units. S Afr J Crit Care 2019;35(2):43-47.
21. Coşkun R, Güven M, Sungur M. Yoğun bakım ayarların-
da pulse oksimetrinin güvenilirliği ve etkileyen faktörler. Yo-
ğun Bakım Dergisi 2008; 8(1):60-66.
22. Yarkın T. Mekanik ventilasyon sırasında solunum monito-
rizasyonu. Yoğun Bakım Dergisi 2007; 7(3):322-327.
23. Kowalczyk M,  Fijalkowska A, Nestorowicz A. New-ge-
neration  pulse oximetry for the assessment of peripheral 
perfusion during  general  anaesthesia- a comparison betwe-
en propofol and desflurane.  Anaestheseiol Intensive There 
2013; 45(3): 138-144.
24. Torun E. Kınanın pulse oksimetre ile ölçülen oksijen sa-
türasyonuna etkisi. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 2009;  
XXII (2): 77-79.
25. Attin M, Cardin S, Dee V, Doering L, Dunn D, Ellstrom 
K, Ericson V, Etchepare M, Gawlinski A, Haley T, Henneman 
E, Keckeisen M, Malmet M, Olson L. An educational project 
to improve knowledge related to pulse oximetry. Am J Crit 
Care 2002;11: 528-534.



16

Sağlık ve Toplum    2020;30 (2) 16-22

Some Scales That can be Used for Determining Health Literacy Level

Sağlık Okuryazarlık Düzeyini Belirlemede Kullanılabilecek 
Bazı Ölçekler

DERLEME / Review

Bekir ERTUĞRUL1, Sevil ALBAYRAK2

ABSTRACTÖZ
ABSTRACT
The  study was conducted to introduce some of the scales used to de-
termine the level of health literacy. Literature survey model was used 
in the research. There are many scales in determining health literacy 
level. Of these, the most commonly used; REALM, TOFHLA, NVS, 
European Health Literacy and Adult Health Literacy scales. Althou-
gh the scales are numerically high, validity-reliability studies should 
be performed and new health literacy scales should be included in 
academic studies in Turkey more. Research, development and scale 
related to health literacy in Turkey reveals that inadequate Turkish 
validity and reliability study of the existing scale. In future studies, it 
is thought that this research will be useful for developing scale, vali-
dity and reliability of current scales in Turkish, and determining the 
health literacy level of individuals and planning trainings for this.

Araştırma sağlık okuryazarlığı düzeyinin belirlenmesinde kullanı-
lan bazı ölçeklerin tanıtılmasının sağlanması amacıyla yapılmıştır. 
Sağlık okuryazarlık düzeyinin belirlenmesinde birçok ölçek yer al-
maktadır. Bunların içinde en sık kullanılanları; REALM, TOFHLA, 
NVS, Avrupa Sağlık Okuryazarlığı ve Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı 
ölçekleridir. Ölçeklerin sayısal olarak fazla olmakla birlikte geçer-
lilik-güvenirlik çalışmalarının yapılması ve yeni sağlık okuryazarlık 
ölçeklerinin daha fazla ülkemizde akademik çalışmalarda yer alması 
gerekmektedir. Araştırma, Türkiye’deki sağlık okuryazarlığı ile ilgili 
ölçek geliştirme ve mevcut ölçeklerin Türkçe geçerlilik ve güveni-
lirlik çalışmalarının yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Gelecek 
çalışmalarda, ölçek geliştirme, mevcut ölçeklerin Türkçe geçerlilik 
ve güvenilirliğinin yapılması, bireylerin sağlık okuryazarlığı düze-
yinin belirlenerek buna yönelik eğitimler planlanabilmesi için bu 
araştırmanın yararlı olacağı düşünülmektedir.
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çekleri, toplum sağlığı
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GİRİŞ

20. yüzyıldaki bazı teknolojik gelişmeler okur-
yazarlık kavramında değişikliklere yol açmış ve 
yeni okuryazarlık türleri ortaya çıkmıştır. Okur-
yazarlık kavramı oluşumu gereği okuma ve yaz-
ma ile ilgili kavramlar olmasına rağmen karmaşık 
ve çoklu okuma ve yazma becerisi gerektiren bir 
olgu olmaya başlamıştır. Teknolojik gelişmelerle 
birlikte gelişen okuryazarlık kavramı araştırma-
cılar ve bilim insanları tarafından tartışılan bir 
konu haline gelmiştir (1). Modern toplum içeri-
sinde varlığını gösteren bir birey olmak, mesleki 
ve yaşamsal şartları düzenlemek, bağımsız karar 

verebilen birisi olmak ve çağın gereksinimlerine 
uygun bir bakış açısı kazanabilmek için okurya-
zarlık yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmekte-
dir. Ayrıca iletişimin etkili yapılabilmesi ve diğer 
nesillere aktarılabilmesi için teknolojik gelişme-
lerin yakından takip edilerek modern okuryazar-
lık becerilerinin kazanılması gerekmektedir (2). 

Sağlık okuryazarlığı kavramı ilk kez Simond ta-
rafından 1974 yılında “Health Education as So-
cial Policy” adlı bir makalede yer alarak dünya 
gündeminde konuşulacak konulardan biri olmuş-
tur (3). Sağlık okuryazarlığı; “bireyin sağlığının 
korunması ve iyileştirilmesi, sağlığının bozulma-
sı durumunda ise iyileşme açısından temel sağlık 
bilgi ve hizmetlerini edinme, yorumlama ve kul-
lanma kapasitesidir” (4).  

Sağlık okuryazarlığı sağlıkla ilgili konuların 
anahtar belirleyicisidir. Çevresel ve genetik fak-
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törlerle birlikte bireylerin sağlık davranışları, has-
talıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesinde 
önemli bir rol oynamaktadır (5). Tüm bunlardan 
hareketle giderek önemini arttıran sağlık okur-
yazarlığı kavramı bireyin yaşamsal faaliyetlerini 
sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için yeterli dü-
zeyde sağlık okuryazarlık düzeyine sahip olma-
sı gerektiğini ifade etmektedir (6). Günümüzde 
sağlık anlayışı bireysellikten uzaklaşarak toplum 
temeli üzerine kurulmaktadır. Toplumun sağ-
lığının korunması ve geliştirilmesi için sağlığı 
geliştirici çalışmalara önem verilmiştir. Bireyler 
içinde yaşadığı toplumun sağlık alışkanlıkların-
dan etkilenmekte ve sigara içmek, fazla beslenme 
gibi davranışlar toplum sağlığını tehdit edici riskli 
davranışlar olarak görülmektedir. Sağlığa zararlı 
bu davranışlar hem bireyi hem de toplumun sağlı

1. Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine 
(REALM) 

Tıpta Yetişkin Okuryazarlığının Hızlı Tahmini 

2. Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine 
-Revised(REALM-R) 

Revize Edilmiş-Tıpta Yetişkin Okuryazarlığının Hızlı 
Değerlendirilmesi 

3. Test of Functional Health Literacy in Adults 
(TOFHLA)

Yetişkinlerde İşlevsel Sağlık Okuryazarlığı Testi 

4. Short Test of Functional Health Literacy in 
Adults(S-TOFHLA) 

Yetişkinlerde İşlevsel Sağlık Okuryazarlığı Kısa Testi  

5. Newest Vital Sign (NVS) En Yeni Yaşamsal Belirteç 
6. Single Item Literay Screen(SILS) Tek Maddelik Okuryazarlık Taraması 
7. Brief Estimate of Health Knowledge and Action 
(BEHKA) – HIV Version 

Sağlık Bilgi ve Eylem Kısa Tahmini Ölçeği 

8. How confident are you filling out medical forms by 
yourself? 

Tıbbi formları kendiniz doldurma konusunda ne kadar 
iyisiniz?  

9. Public Health Literacy Scale Kamu Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği 
10. SOS Mnemonic SOS Kısaltması 
11. Health Literacy Screening Question Methodologies 
(HLSQMs) 

Sağlık Okuryazarlığı Tarama Sorusu Metodolojileri 

12. eHealth Literacy Scale (eHEALS) e-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği 
13. Adult Basic Learning Examination (ABLE) Yetişkin Basit Öğrenme Değerlendirilmesi 
14. Literacy Assessment for Diabetes (LAD) Diyabet için Okuryazarlık Değerlendirmesi 
15. Rapid Estimate of Adult Literacy in Dentistry 
(REALD) 

Diş Hekimliğinde Yetişkin Okuryazarlığının Hızlı 
Değerlendirilmesi 

16. Test of Adult Basic Education (TABE) Yetişkin Temel Eğitim Testi 
17. Health Activities Literacy Scale (HALS) Sağlık Aktiviteleri Okuryazarlık Ölçeği 
18. Health Literacy Skills Instrument( HLSI) Sağlık Okuryazarlığı Becerileri Aracı 
19. Functional Communicative and Critical Health 
Literacy (FCCHL) 

İşlevsel İletişim ve Kritik Sağlık Okuryazarlığı  

20. European Health Literacy Survey (HLS-EU-Q) Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Araştırması Anketi 
21. Adult Health Literacy Scale Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (YSOÖ)

ğını etkilemektedir. Bu bakımdan bireylerin sağ-
lık okuryazarlığı toplum sağlığı açısından önem 
arz etmektedir (7). 

Bireylerin sağlık okuryazarlık düzeylerinin belir-
lenmesinde birçok ölçek geliştirilmiş ve literatür 
çalışmalarında yerini almıştır. Bu araştırma, sağ-
lık okuryazarlığı düzeyinin belirlenmesinde kul-
lanılan bazı ölçeklerin tanıtılması amacıyla ya-
pılmıştır. Araştırma sonuçlarının bireylerin sağlık 
hizmetinden yararlanmasını doğrudan etkileyen 
sağlık okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi, öne-
minin anlaşılması,  yapılacak araştırmalar için 
veri oluşturması ve Türkiye’de özellikle halk sağ-
lığı alanında yapılacak çalışmaların artması için 
araştırmacılara yeni bakış açısı kazandırması bek-
lenmektedir. 

Tablo 1. Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesinde Kullanılan Bazı Ölçekler
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SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİNİ BE-
LİRLEMEDE KULLANILABİLECEK BAZI 
ÖLÇEKLER 
Sağlık okuryazarlık düzeyinin belirlenmesinde 
kullanılan ölçekler araştırmanın yapıldığı grubun 
özelliklerine göre değişiklikler göstermektedir. 
Bu özellikleri, popülasyonun yaşı ya da hastalık 
grubu vb. faktörler belirlemektedir (8). Tablo 1’de 
sağlık okuryazarlık düzeyinin belirlenmesinde 
kullanılan bazı ölçekler yer almaktadır. Bunların 
içerisinde en sık kullanılan REALM, TOFHLA, 
NVS, Avrupa Sağlık Okuryazarlığı ve Yetişkin 
Sağlık Okuryazarlığı ölçekleridir. 

TIPTA YETİŞKİN OKURYAZARLIĞININ 
HIZLI TAHMİNİ (RAPID ESTIMATE OF 
ADULT LITERACY IN MEDICINE REALM)  
Davis ve ark. (1991) tarafından birinci basamakta, 
hasta eğitiminde ve tıbbi araştırma ortamlarında 
hasta okuryazarlığını tahmin eden ilk tarama ara-
cı olarak tasarlanmıştır (9). REALM, düşük okur-
yazarlık seviyesine sahip hastaları belirlemek ve 
sınırlı okuryazarlık becerisine sahip olanlara oku-
ma sınıfı sağlamak için geliştirilen 125 kelimelik 
tanıma testidir. Bu testin daha kısa formu olan 66 
kelimelik bir tanıma testi de Davis ve ark. (1993) 
tarafından REALM-S olarak geliştirilmiştir (10). 
Testte, verilen kelimeleri bireylerin yüksek sesle 

okumaları istenmektedir. Doğru okunan her keli-
me için katılımcının puanı 1 arttırılmaktadır. İs-
tenilen kelimeleri, hecelerin sayısına ve telaffuz 
zorluğuna göre üç sütun halinde düzenlenmiştir. 
Alınan puanla seviyeler ilkokul altı (temel eği-
tim), ilkokul, ortaokul ve lise seviyesi olmak 
üzere dört gruba ayrılmaktadır. (11, 15). REALM 
İngilizce ve İspanyolca kullanım türleri de bulu-
nan bu ölçek 3 dakika sürmesi sebebiyle avantaj 
oluşturmaktadır. Bu ölçeğin sayısal veri ölçme ve 
anlama ile ilgili sınırlılıkları bulunmaktadır. RE-
ALM ölçeğinin test-tekrar test güvenirliği 0.98 
olarak, REALM-S ölçeğinin ise test-tekrar test 
güvenirliği ise 0.99 olarak değerlendirilmiştir. 
REALM puanı ve sağlık okuryazarlık düzeyleri 
Tablo 2’de gösterilmiştir (12). 

REALM ölçeğini Özdemir ve arkadaşları (2010) 
Türkçe’ye çevirip uygulamışlardır (14). Toplam 
puanı altının altında olanlar düşük sağlık okur-
yazarlığı için riskli değerlendirilmiştir. Kendir ve 
arkadaşları (2017) tarafından Tıp ve Hemşirelik 
Fakültelerine başvuran öğrencilerin sağlık okur-
yazarlık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapı-
lan bir çalışmada REALM puanı 61,2±3,2 (min-
maks: 0-66) ve NVS puanları ise 3,4±1,6 (min-
maks: 0-6) olarak hesaplanmıştır. REALM ölçe-
ğine göre bireylerin %63,6’sı “yeterli”, %36,4’ü 
“kısıtlı” sağlık okuryazarlık düzeyine sahip oldu-
ğu tespit edilmiştir (16). 

Tablo 2. REALM Puanı ve Sağlık Okuryazarlık Düzeyleri  
Puan Sağlık Okuryazarlık Düzeyi Durumu

0-18 arası puan Yetersiz Sağlık Okuryazarlığı 3. sınıf ve altı düzeyinde (Basit 
seviyedeki eğitim malzemesini bile 
okuyamaz, tekrar tekrar anlatmak 
gerekir. Görsel ve işitsel malzemeler 
kullanılmalıdır)

19-44 arası puan Yetersiz Sağlık Okuryazarlığı 4-6. sınıf düzeyinde (Basit seviyedeki 
eğitim malzemeleri kullanılmalıdır, 
ilaç kullanma talimatlarını 
okuyamayabilir) 

45-60 arası puan Kısıtlı Sağlık Okuryazarlığı 7-8. sınıf düzeyinde (Çoğu 
eğitim malzemesi ile baş edebilir. 
Basit eğitim malzemesi vererek 
küstürülmemelidir)

61-66 arası puan Yeterli Sağlık Okuryazarlığı Lise düzeyinde (Çoğu eğitim 
malzemesini okuyabilir)  



19

Sağlık Okuryazarlık Düzeyini Belirlemede Kullanılabilecek Bazı Ölçekler

YETİŞKİNLERDE İŞLEVSEL SAĞLIK 
OKURYAZARLIĞI TESTİ (TEST OF       
FUNCTIONAL HEALTH LITERACY IN 
ADULT-TOFHLA)  
Bu test Parker ve ark. tarafından yetişkinlerde 
işlevsel sağlık okuryazarlığını test etmek amacıy-
la 1995 yılında geliştirilmiştir (17). Bu ölçek 50 
boşluk doldurma sorusu ve 17 sayısal sorudan 
oluşmakta olup uygulama süresi 18-30 dakikadır. 
Bireyden boşluk doldurma bölümünde sağlık-
la ilgili verilen seçeneklerden seçerek cümleyi 
tamamlaması istenmektedir. Bu ölçek ile sağlıkla 
ilgili ifadelerin birey tarafından anlaşılıp anlaşıl-
madığı belirlenerek sağlık bilgisini boşluk dol-
durma ve okuduğunu anlama düzeyi ile ölçmek-
tedir. Sayısal bölümde ise randevu fişlerini, reçete 
bilgilerini okuyup anlaması istenmektedir. Bu 
bölüm sayısal beceriye dayanmaktadır. Bu tes-
tin İspanyolca ve İngilizcesi mevcuttur. Aynı za-
manda kısaltılmış formu da bulunmaktadır (18). 
Toplam 100 puan üzerinden değerlendirilen bu 
ölçekte 50 puan sözel ve 50 puan sayısal kısmı 
oluşturmaktadır. Bu testlerden alınan puana göre 
ölçek 3 kategoriye ayrılmaktadır (19). Ölçeğin 
test güvenirliği 0,74 ve cronbach alfa değeri ise 
0,98 olarak bulunmuştur (17). TOFHLA testine 
göre sağlık okuryazarlık düzeylerinin dağılımı 
Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Bu testin kısa versiyonu olarak Yetişkinlerde 
İşlevsel Sağlık Okuryazarlığı Kısa Testi-S TOF-
HLA (Short Test of Functional Health Literacy in 
Adults) 1998 yılında geliştirilmiştir. TOFHLA tes-
tinin uygulanma süresinin uzun olması sebebiyle 
geliştirilmiştir. Ölçeğin cronbach alfa değeri 0,97 
olarak bulunmuştur. Bu test 7 dakika sürmekte 
olup aynı yetenekleri ölçmektedir. 
Puanlama sistemi;  
0-16 puan: Yetersiz sağlık okuryazarlık  
17-22 puan: Düşük düzey sağlık okuryazarlık  
23-36 puan: Yeterli sağlık okuryazarlık olarak be-
lirlenmiştir (17). 

Puan Sağlık Okuryazarlık Düzeyi Sağlık Okuryazarlığı Durumları
0-59 puan arası Yetersiz Sağlık Okuryazarlık Sağlık ile ilgili metinleri okuyup anlayamazlar
60-74 puan arası Düşük Sağlık Okuryazarlık Sağlık ile ilgili metinleri okuyup anlamada zorlanırlar
75-100 puan arası Yeterli Sağlık Okuryazarlık Sağlık ile ilgili metinleri okuyup anlayabilirler

Türkiye’de Üçpunar’ın (2014) geçerlilik güve-
nirlik çalışmasını yaptığı TOFHLA sözel beceri 
puanı bölümü için cronbach alfa 0,52, söze beceri 
bölümü için cronbach alfa 0,73 olarak bulunmuş-
tur. Yine aynı araştırmada genel yetişkin işlevsel 
sağlık okuryazarlığı (TOFHLA) puanı 80,76 olar-
ak tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan bireylerin 
yeterli sağlık okuryazarlık düzeyine sahip olduk-
ları belirlenmiştir (18). 

EN YENİ YAŞAMSAL BELİRTEÇ 
(NEWEST VITAL SIGN-NVS) 
Bu ölçek hem okumayı hem de anlamayı test 
etmekte olup 2005 yılında Weiss ve arkadaşları 
tarafından geliştirilmiştir. Altı sorudan oluşan bu 
ölçeğin uygulanma süresi 3-6 dakikadır. Sağlık 
okuryazarlığı ölçüm tekniğinde dondurma besin 
etiketi kullanılmaktadır. Bu testin iyi ve sınırda 
sağlık okuryazarlığını çok iyi ayırt edememesi 
sınırlılıklarını oluştururken, İngilizce ve İspanyol-
cası olması, TOFHLA testi ile korelasyon göster-
mesi ve hesap, okuma ve kavrama becerilerini 
ölçüyor olması ve sağlık okuryazarlığı olan kişiler 
için daha duyarlı olması avantajlarını oluşturmak-
tadır. Hem okumayı hem de anlamayı test eden bu 
ölçekte hastalara bir besin etiketi verilerek 6 soru 
sorulmaktadır. Bu sorulardan 4 tanesi hesaplama 
ve sayısal beceri gerektiren, 2 tanesi ise etiketteki 
uygun olan bilgiyi bulmaya yöneliktir. Sorulardan 
bir tanesi, “Kaptaki tüm dondurmayı yerseniz 
kaç kalori almış olursunuz?” şeklindedir. Burada 
kişiden etiketteki bilgilerden kapta kaç porsiyon 
olduğu, her porsiyonun kaç kalori olduğu, kapta 
bulunan porsiyon sayısı ile her porsiyonun ka-
lorisini çarpması gerektiğine ilişkin bir ölçme 
yöntemidir. Genellikle temel sağlık hizmetlerinde 
kullanılan bu yöntemde puanlama sorulara ver-
ilen cevapların doğru sayısına ilişkindir. 
Puanlaması;  
0-1 doğru sayısı: muhtemelen sınırlı sağlık 
okuryazarlık  
2-3 doğru sayısı: sınırlı sağlık okuryazarlık  

Tablo 3. TOFHLA Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Dağılımı
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4 ve üzeri doğru sayısı: yeterli sağlık okuryazarlık 
düzeyini belirtmektedir (20). 

Ölçeğin İngilizce ve İspanyolca formları bu-
lunmaktadır. İngilizce formunun cronbach alfa 
değeri 0,76 olarak ölçülmüştür. Özdemir ve ark-
adaşları (2010) NVS ölçeğini Türkçe’ye çevirip 
uygulamışlardır (14). Yurt içerisinde Çiftçi’nin 
(2017) bir aile sağlığı merkezine başvuran 18-65 
yaş aralığındaki bireylerin sağlık okuryazarlık 
düzeyini belirlemek amacıyla yapmış olduğu bir 
çalışmada en iyi yaşamsal belirteç ölçeği puanı 
3,76±1,83 olarak tespit edilmiştir (21). 

AVRUPA SAĞLIK OKURYAZARLIĞI 
ARAŞTIRMASI ANKETİ 
(EUROPEAN HEALTH LITERACY 
SURVEY QUESTIONNAIRE-HLS-EU-Q) 
Bu ölçek, 2012 yılında Avrupa Sağlık Okuryazarlığı 
Araştırma Konsorsiyumu tarafından geliştirilm-
iştir (22). 47 sorudan oluşan bu ölçek, 15 yaş üze-
ri bireyler için geliştirilmiş öz bildirim ölçeğidir. 
Kavramsal çerçevesi 12 boyuttan oluşmakla bir-
likte sağlıkla ilgili bilgi edinme süreçlerini içer-
en (karar verme ve uygulama, anlama, ulaşma) 
ve sağlıkla ilgili 3 boyuttan (hastalıktan korun-
ma, sağlığın geliştirilmesi, tedavi) oluşmaktadır. 
Ölçeğin cronbach alfa değeri 0,97 olarak tespit 
edilmiştir. Abacıgil ve arkadaşlarının (2016) Tür-
kiye’de geçerlilik güvenirlik çalışmasını yaptığı 
ölçeğin cronbach alfa değeri 0,95 olarak bulun-
muştur. Her madde 1=çok zor, 2=zor, 3=kolay, 
4=çok kolay olacak şekilde dört derecelidir. 
Bilmiyorum ifadesi için 5 seçeneği kullanılmıştır. 
Ölçekten alınacak toplam puan 47-188 arasında 
değişmektedir. Puanlama ortalaması ise 0 puan ile 
50 puan arasında değişkenlik göstermektedir. 

Sağlık okuryazarlığı düzeyi 4 kategoride değer-
lendirilmektedir:  
0-25 puan arası: yetersiz sağlık okuryazarlık  
>25-33 puan arası: sorunlu-sınırlı sağlık 
okuryazarlık  
>33-42 puan arası: yeterli sağlık okuryazarlık  
>42-50 puan arası: mükemmel sağlık okuryazarlık 
olarak belirlenmektedir (23). 

Özdemir’in (2018) aile sağlığı merkezine başvu-
ran hastaların sağlık okuryazarlık düzeyini belirle-
mek amacıyla yapmış olduğu bir çalışmada cron-
bach alfa değeri 0,94, Avrupa sağlık okuryazarlığı 
ölçeğine göre genel sağlık okuryazarlığı 
33,97±7,23 olarak bulunmuştur. Araştırma-
ya katılan bireylerin yeterli sağlık okuryazarlık 
düzeyine sahip oldukları tespit edilmiştir (24). 

YETİŞKİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI 
ÖLÇEĞİ (YSOÖ)
Yetişkin sağlık okuryazarlığı ölçeği Sezer ve 
Kadıoğlu (2014) tarafından 18-65 yaş aralığında 
381 bireyle yürütülerek geliştirilmiştir. Ölçeğin 
belirlenmesi aşamasında gerek yurt içi gerekse 
yurt dışı literatür taramaları yapılmış 58 soruluk 
kavram maddeleri ortaya konulmuştur. Ölçeğin 
geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapıl-
masının ardından 23 maddeye indirgenmiş ve bu 
şekilde kullanılmıştır. 23 sorudan oluşan ölçeğin 
içeriğinde; yetişkinlerin sağlık bilgileri ve ilaç 
kullanımını kapsayan 22 soru ve vücudundaki or-
ganların yerini bilme durumu ile ilgili de 1 soru 
bulunmaktadır. Ölçeğin içeriğinde yer alan soru-
lardan 13 soru evet/hayır, 4 soru boşluk doldur-
ma, 4 soru çoktan seçmeli ve 2 soru ise eşleştirme 
şeklindedir. Ölçeğin puanlaması yapılırken 13 
sorudan oluşan evet/hayır şeklinde yanıtları olan 
sorulara olumlu yanıt verenlere 1, olumsuz yanıt 
verenlere 0, 4 sorudan oluşan boşluk doldurma 
şeklindeki sorulara doğru yanıt verenlere 1, yan-
lış yanıt verenlere ise 0 verilmiştir. 4 sorudan 
oluşan çoktan seçmeli soruların iki ve üzerinde 
yanıt verenlerine 1, hiç bilmeyenlere ve doğru ile 
birlikte yanlış cevap verenlere 0 puan verilmiştir. 
2 sorudan oluşan eşleştirme sorularının tamamına 
doğru cevap verenlere 1, diğerlerine 0 verilmiştir. 
Ölçeğin en düşük puanı 0 en yüksek puanı ise 23 
kabul edilmiştir. Sağlık okuryazarlık düzeyi ise 
ölçekten alınan puan arttıkça artmaktadır. Ölçeğin 
cronbach alfa değeri 0,77, genel kapsam geçerli-
lik indeksi ise %90,71 olarak bulunmuştur (25). 
Sağlık okuryazarlığı ölçme ve değerlendirmeye 
uygun nitel bir kavramdır. Değerlendirmek için, 
içerik, kapsam ve psikometrik özellikler ile ilgili 
çeşitli farklılıklar gösteren birçok ölçme aracı bu-
lunmaktadır. Araştırma bulgularına göre; ölçekler 
tıbbi terimleri tanıma ve söyleme yeteneği, sağ-
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lık bilgisini boşluk doldurma ve okuduğunu an-
lama yeteneği, randevu fişlerini reçete bilgilerini 
okuyup anlaması, besin etiketi ile hesap, okuma 
ve kavrama yeteneği, sağlıkla ilgili karar verme 
ve uygulamalar ile ilgili bilgi edinme yeteneği, 
sağlık bilgileri, ilaç kullanımı ve vücutta organın 
yerini bilme gibi konuları sorgulanmaktadır. An-
cak bu araçlara yönelik birtakım eleştiriler mev-
cuttur. Bunlar (26);
•	 Temel bir sağlık okuryazarlığı teorisine dayan-
mamaktadır.
•	 Sınırlıdır çünkü okuma testine aşırı derecede 
güvenmektedir.
•	 Gerçek anlamaktan ziyade kelime tanımaya 
odaklanmaktadır.
•	 Kültürel duyarlılıktan yoksun ve belirli nüfus 
gruplarına karşı ön yargılıdır.
•	 Sağlığı geliştirme ve iletişim müdahalelerini, 
müfredatı, politikayı veya performansa dayalı 
hekimlere ödeme planlarını bilgilendirmek veya 
değerlendirmek için doğrudan faydalı değildir.
•	 Hastalara problemli bir yük getirerek onları 
etiketlemektedir.
•	 Sözlü iletişim becerilerini değerlendirmemek-
tedir.
•	 Sağlık okuryazarlığını bir halk sağlığı sorunu 
olarak düşünmemektedir.
•	 Bazı maddelerde belirsiz ifadelere yer veril-
mektedir.
•	 Çok düşük ve çok yüksek seviyedeki insanlar 
arasında yeterince ayrım yapamamaktadır.
•	 Psikometrik analizi titiz bir şekilde yapama-
maktadır.
•	 Kullanımı tutarlı bir şekilde değildir.
•	 Sağlık okuryazarlığı çok boyutlar içerirken öl-
çekler tek boyuta odaklanmaktadır.

SONUÇ
Günümüzde sunulan sağlık hizmetlerinin çeşit-
liliğinin artmasıyla birlikte bu hizmetten yarar-
lanan bireylerin sistemi etkin kullanabilmeleri, 
kendi sağlık davranışlarıyla ilgili konuları anlaya-
bilmeleri için belirli bir sağlık okuryazarlık düze-
yine sahip olmaları gerekmektedir. Bu bakımdan 
bireylerin sağlık okuryazarlık düzeylerinin belir-
lenmesi, düşük ya da yetersiz sağlık okuryazar-
lık düzeyine sahip olan bireylerin eksikliklerinin 
giderilmesi amacıyla birçok sağlık okuryazarlık 

ölçeği geliştirilmiş ve akademik çalışmalarda 
kullanılmıştır. Özellikle sağlık okuryazarlık dü-
zeyinin belirlenmesinde alanda kullanılan bazı 
ölçeklerin tanıtılmasının yapılması amacıyla ya-
pılan incelememizde ülkemizde yapılmış olan 
araştırmalarda kullanılan ve Türkçe geçerlilik gü-
venirlik çalışmalarının yapıldığı kaynak sayısının 
yetersiz olduğu görülmektedir. Bu durum,  Türki-
ye’de sağlık okuryazarlığı ile ilgili daha fazla öl-
çek geliştirme çalışmalarına gereksinim olduğunu 
ortaya koymaktadır. Gelecek çalışmalarda; sağlık 
okuryazarlığı ile ilgili ölçek geliştirme, mevcut 
ölçeklerin Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalış-
malarının yapılması, Türkiye’de bireylerin sağlık 
okuryazarlık düzeyinin ölçekler ile belirlenmesi 
yararlı olacaktır. Böylece  bireylere eğitim ve da-
nışmanlık konusunda planlamalar ve uygulamalar 
yapılarak sağlıkta eşitsizliklerin ortadan kalkması 
ve bireylerin kaliteli yaşam sürmesi sağlanacak-
tır. Özellikle halk sağlığı hemşireliği, tıp vb. alan 
çalışmalarında yoğun olarak kullanılan ölçekler 
diğer farklı alanlarda da kullanılarak bireylerin 
tüm alanlarda sağlık okuryazarlık düzeylerinin 
ölçülmesi ve eksik olan noktaların giderilmesi 
açısından önemli bulunmaktadır. 
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Problems Faced by Caregivers of Patients with Percutaneous Endoscopic 
Gastrostomy and Solution Offers

Perkütan Endoskopik Gastrostomili Hastalara Bakım 
Verenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

DERLEME / Review

 Rana E. SEZER1, Zeliha ÖZDEMİR KÖKEN2, Sevilay ŞENOL ÇELİK3 

ABSTRACTÖZ
Percutaneous endoscopic gastrostomy is passed into stomach th-
rough abdominal wall to provide long-term enteral nutrition for pa-
tients whose cannot be fed  orally and have normal gastrointestinal 
function. Percutaneous endoscopic gastrostomy is one of the most 
commonly used methods in long-term enteral feeding.  Purpose of 
using this method is to prevent weight loss and deterioration in qua-
lity of life due to malnutrition and to ensure the intake of missing nut-
rients to the body. Percutaneous endoscopic gastrostomy provides 
an advantage other nutritional method due to ease of placement and 
cost-effectiveness. Percutaneous endoscopic gastrostomy may cause 
various complications if appropriate and adequate post-operative 
care is not provided. Identifying post-discharge problems and needs 
of caregivers of patients with percutaneous endoscopic gastrostomy 
and searching for solutions are crucial to improve quality of life both 
patients and caregivers. In this review, problems of the caregivers 
of patients with percutaneous endoscopic gastrostomy and solutions 
for the problems were discussed.

Perkütan endoskopik gastrostomi, oral yolla beslenemeyen ve gast-
rointestinal sistem fonksiyonları normal olan hastalarda, uzun sü-
reli enteral beslenme sağlamak amacıyla karın duvarından mideye 
tüp yerleştirilmesidir. Perkütan endoskopik gastrostomi, uzun süreli 
enteral beslenmede en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yön-
temin kullanılma amacı; kilo kaybını ve malnütrisyona bağlı yaşam 
kalitesindeki bozulmayı engellemek, eksik olan besin maddelerinin 
vücuda alımını sağlamaktır. Perkütan endoskopik gastrostomi kolay 
uygulanabilir ve maliyet etkin olması nedenleri ile diğer beslenme 
yöntemlerine göre avantaj sağlamaktadır. Perkütan endoskopik 
gastrostomi, uygun ve yeterli postoperatif bakım sağlanmadığında 
çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Perkütan 
endoskopik gastrostomili hastalara bakım verenlerin taburculuk 
sonrası problemlerinin ve gereksinimlerinin belirlenmesi ve çözüm 
yollarının aranması hastaların ve bakım verenlerin yaşam kalitesi-
nin artırılması açısından oldukça önemlidir. Bu derlemede perkütan 
endoskopik gastrostomili hastalara bakım verenlerin sorunları ve bu 
sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılmıştır.

Keywords: Percutaneous endoscopic gastrostomy, enteral 
nutrition, caregiver, complication, discharge

Anahtar Kelimeler: perkütan endoskopik gastrostomi, enteral 
beslenme, bakım verici, komplikasyon, taburculuk
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GİRİŞ

Beslenme, sağlığın korunması, iyileştirilmesi 
ve sürdürülmesi için gerekli besin maddelerinin 
yeterli ve dengeli miktarda tüketilerek vücutta 
kullanılmasıdır. Bireyin yaşamsal faaliyetlerinin 
devam edebilmesi beslenmenin kesintisiz, denge-

li ve yeterli şekilde sürdürülmesine bağlıdır (1). 
Beslenme desteği; normal yoldan beslenme süreci 
bozulan ve malnütrisyon tespit edilen hastalarda 
yaşam kalitesini arttıran, komplikasyonların ve 
mortalite oranlarının azalmasını sağlayan önemli 
bir tedavi seçeneğidir (2,3).

Beslenme desteği; enteral ve parenteral yolla sağ-
lanabilmekte ve ciddi iştah kaybı, yutma problem-
leri, nörolojik rahatsızlıklar ve gastrointestinal ka-
nalın obstrüktif ve motilite problemleri varlığında 
uygulanmaktadır (2,4). Parenteral beslenmede; 
besin maddeleri yeterli ölçüde ve dengeli olarak, 
kısmen veya tamamen parenteral yolla (periferik 
venler, santral bir ven) verilmektedir. Enteral bes-
lenme ise gastrointestinal sistem fonksiyonlarının 
devam ettiği durumlarda besin maddelerinin oral, 
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nazogastrik, gastrostomi veya jejunostomi yoluy-
la devamlı ya da aralıklı olarak hastaya verilme-
sidir. Parenteral beslenme ile enteral beslenmenin 
karşılaştırıldığı çalışmalarda parenteral beslen-
menin daha fazla komplikasyona yol açtığı ve 
maliyetinin enteral beslenmeden 7 kat daha fazla 
olduğu bildirilmektedir (2,3,5). Enteral beslenme 
yöntemleri arasında ise PEG yönteminin üstünlü-
ğünü gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Tabri-
zi ve ark.’nın, enteral beslenme yöntemlerinden 
olan nazogastrik (NG) tüp ve perkütan endosko-
pik gastrostomiyi (PEG) karşılaştırdığı çalışma-
sında; NG tüp takılı olan hastalarda, postoperatif 
dönemde ortaya çıkan enfeksiyonların ve ortala-
ma kilo kaybının daha yüksek olduğu bildirilmiş-
tir (4). Bu nedenle PEG; beslenme desteğinin 2-3 
haftadan daha uzun süreceğinin öngörüldüğü du-
rumlarda diğer beslenme yöntemlerine göre daha 
çok tercih edilmektedir (4,5).

Perkütan Endoskopik Gastrostomi ile Besleme
Perkütan endoskopik gastrostomi oral yolla bes-
lenemeyen ve gastrointestinal fonksiyonları nor-
mal olan hastalarda, uzun süreli enteral beslenme 
sağlamak amacıyla karın duvarından mideye tüp 
yerleştirilmesi işlemi olup ilk kez Gauderer ve 
Ponsky tarafından 1980’de tarif edilmiştir (6). 
PEG, yerleştirme işleminin kısa sürmesi, hastane-
de kalış süresini kısaltması, beslenme desteğinin 
erken başlanabilmesi, ekonomik ve güvenli ol-
ması nedenleriyle uzun süreli enteral beslenme-
de en sık kullanılan yöntemdir (7). Amerika’da 
yılda 200.000’den fazla, Almanya’da 140.000 
(8), İngiltere’de ise 17.000 PEG uygulaması ya-
pıldığı bildirilmektedir (9).  PEG’in endikasyon-
ları arasında; yutma bozuklukları, ciddi yanık 
durumları, nörolojik hastalıklar (serebrovasküler 
olay (SVO), serebral tümör, bulbar paralizi, par-
kinson, amiyotrofik lateral skleroz, serebral palsi, 
demans, alzheimer, kranial travma vb.) baş, bo-
yun ve üst gastrointestinal sistem tümörleri yer 
almaktadır (5,10,11). PEG kullanımının kontren-
dike olduğu durumlar arasında ciddi koagülasyon 
bozuklukları (INR>1.5, trombosit düzeyi 50.000/
mm3 ve PTT>50 sn olması), peritonit, anoreksiya 
nevroza, ağır psikoz, yaşam beklentisinin kısa ol-
ması, gastrik varis, gastrektomi, masif asit, portal 
hipertansiyon, periton diyalizi, gebelik (29 haf-

ta altı için) ve obezite yer almaktadır (5,11,12). 
Muratori ve ark. nın yaptığı çalışmada; PEG ge-
reksinimi olan 438 hastanın; %34,0’ünün SVO, 
%31,3’ünün demans, %18,5’inin nörolojik hasta-
lık, %9,1’inin koma ve %7,1’inin kanser olduğu 
belirtilmiştir (13).  Beslenme desteği olarak PEG 
uygulanan hastalar, malnütrisyonun derecesine, 
hastanede kalınan süre içerisinde verilen beslen-
me desteğini hastanın tolere edebilmesine, hasta-
nın beslenme desteğini evde sürdürmek istemesi-
ne ve bakım verenlerinin desteğine bağlı olarak 
eve gönderilmektedir (2,14). Almanya’da her yıl 
PEG uygulanan 140.000 hastadan 100.000’inin 
ve İngiltere’de yaklaşık 265.000 PEG’li hastanın 
evde enteral beslenme desteğine devam ettiği bil-
dirilmiştir (14,15).

Perkütan endoskopik gastrostomi uygulanan 
hastaların evde bakım sürecinde bakım veren bi-
reyler önemli rol oynamaktadır. Bakım verenler, 
bakımlarını uygularken, sosyal, fiziksel ve psiko-
lojik sorunlar ile karşılaşabilmektedir (2,16,17). 
Bu derlemede PEG’li hastaların ve bakım ve-
renlerinin PEG uygulamasına bağlı yaşadıkları 
sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri 
tartışılacaktır.

PEG Uygulamasına Bağlı Gelişebilecek Sorun-
lar ve Sorunların Önlenmesine Yönelik Giri-
şimler
Perkütan endoskopik gastrostomi uygulaması 
sonrası hastaya uygun ve yeterli bakımın sağla-
namaması hastada PEG’e ilişkin bazı sorunların 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sorunlar 
arasında; PEG tüpünün tıkanması, tüp kenarın-
dan sızıntı, hipergranülasyon ve gömülü tampon 
sendromu gibi mekanik sorunlar; bulantı, kusma, 
gastrik rezidü artışı, abdominal distansiyon ve is-
hal gibi gastrointestinal sorunlar; yetersiz ya da 
aşırı beslenmeye bağlı metabolik sorunlar ve yara 
yerinde enfeksiyon yer almaktadır (5,11,12). Ay-
rıca PEG, bakım veren bireylerde uykusuzluğa, 
ekonomik sorunlara, sosyal izolasyona, psikolo-
jik ve duygusal değişimlere neden olabilmekte ve 
bakım verenlerin yaşam kalitelerini etkilemekte-
dir (7,16,17). 
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Mekanik sorunlar ve önlemeye yönelik girişim-
ler: Sıklıkla görülen mekanik sorunlar, tüp kena-
rından sızıntı, tüp tıkanması, hipergranülasyon 
doku oluşumu ve gömülü tampon sendromudur 
(5,11,12).  Clarke ve ark.’nın yaptıkları çalışma-
da; hastaların %38’inde tüp yerinde enfeksiyon, 
%1,4’ünde gömülü tampon sendromu (18), Vu-
jasinoviç ve ark.’nın yaptığı çalışmada hastaların 
%37,5’inde tüp çevresinden sızıntı olduğu belir-
tilmiştir (19). Türkiye’de yapılan çalışmalarda ise; 
PEG takılan hastaların %4,41’inde tüpte tıkanık-
lık, %9,2’sinde tüp çevresinde sızıntı, %2,6’sında 
hipergranülasyon doku oluşumu meydana geldiği 
bildirilmiştir (20,21). Tüp etrafından sızıntı ge-
nellikle PEG takıldıktan birkaç gün sonra, ağır 
malnütrisyonlu hastalarda ve yara iyileşmesinin 
geciktiği durumlarda görülmektedir (2). Gastrik 
içeriğin aşırı sızması, deri yapısının bozulması-
na, stomanın genişlemesine ve dermatite neden 
olabilmektedir (2,12). Bu sorunun önlenebilmesi 
için bakım verenler tüpü çok sıkı ya da gevşek 
olmadan sabitlemeli, sızıntı durumunda bariyer 
kremler kullanmalı (çinko oksit vb.) dermatit du-
rumunda ise tüp çevresini yara bakım spreyi ile 
temizlemelidir (22).

Besin ve ilaç uygulamalarından sonra tüpün su 
ile yıkanması önerilmektedir. Yıkamanın yapıl-
maması, özellikle ilaçların tam olarak ezilmeden 
tüpten verilmesi tüpün tıkanmasına neden olan 
etmenlerdendir. Amerika Parenteral ve Enteral 
Nütrisyon Derneği’nin (ASPEN) ilaca bağlı tüp 
tıkanıklığını önlemeye yönelik önerileri şu şekil-
dedir; (3)
• İlaç, beslenme torbasının içine direkt olarak ek-
lenmemelidir (B kanıt düzeyi).
• İlaçlar, tüp tıkanmasına neden olabileceğinden, 
fiziksel ve kimyasal geçimsizlik nedeniyle ilaçla-
rın etkisini değiştirebileceğinden enteral ürünle 
karıştırılmamalıdır (B kanıt düzeyi). 
• Her ilaç, uygun şekilde ayrı ayrı uygulanmalı, 
mümkünse ve kullanılmasında sakınca yok ise, 
kapsül veya tablet yerine ilaçların sıvı formları 
kullanılmalıdır (B kanıt düzeyi).
• İlaç uygulamadan önce beslenme durdurulmalı 
ve tüp en az 15 ml su ile yıkanmalıdır. 
• Katı ve sıvı ilaçlar 5-30 ml su ile dilüe edilmeli 
ve temiz bir oral enjektör (>20 ml üzeri) ile uygu-

lanmalıdır (A kanıt düzeyi). 
• Hastanın sıvı alma durumu göz önünde tutularak 
tüp en az 15 ml su ile tekrar yıkanmalıdır (A kanıt 
düzeyi).

Yapılan çalışmalarda bakım verenler; tüp tıkan-
ması durumunda, tüpü ılık su ile yıkadıklarını, 
tüpü elle ovduklarını ve sağlık kuruluşuna baş-
vurduklarını ifade etmişlerdir (7,23). Tüpte tıka-
nıklığın önlenebilmesi için PEG tüpünün beslen-
meden önce ve sonra düzenli olarak su ile yıkan-
ması gerekmektedir. Tıkanma gerçekleştiyse tüp 
ılık su veya sodyum bikarbonat kullanılarak açıl-
malı, başarılı olunmadığı durumlarda ise tüpün 
değiştirilmesi için sağlık kuruluşuna gidilmelidir 
(2,12,22,24).

Gömülü tampon sendromu, PEG tüpü yerleşti-
rilmesinden genellikle 3 hafta sonra ortaya çık-
maktadır. Bu komplikasyonda, tüpü çevreleyen iç 
ve dış tamponlar arasındaki aşırı gerginlik gast-
rik duvarın iskemik nekrozuna ve tüpün mide 
duvarı içerisine ilerlemesine neden olmaktadır. 
Tüp, gastrik duvar ve cilt arasındaki herhangi 
bir yerden çıkabilmekte; beslenme problemle-
rine, tüp çevresinde sızıntıya, ağrı ve şişliğe ne-
den olabilmektedir. Tüp hareket ettirilemiyor ya 
da besin maddelerinin tüpten geçişi zor oluyorsa 
bu komplikasyondan şüphelenilmelidir. Gömülü 
tampon sendromunun önlenmesi için tüp pozisyo-
nu düzenli olarak kontrol edilmeli, tüp kendi içi-
ne yaklaşık 2-3 cm itilmeli ve tüp kendi etrafında 
1800 döndürülmelidir. Komplikasyonun geliştiği 
durumlarda ise PEG tüpünün değiştirilmesi ge-
rekmektedir (5,11,12). PEG tüpü olan hastalarda 
sık görülen diğer bir komplikasyon hiperganü-
lasyon dokusunun gelişmesidir. Tüpün yeterince 
sabitlenmemesi, kıyafetlerin tüpün etrafında sür-
tünmesi ve yanlış pansuman yapılması bu komp-
likasyonun gelişmesine neden olmaktadır. Hi-
pergranülasyon varlığında topikal antimikrobiyal 
ajanlar kullanılmakta, ayrıca düşük doz steroidle-
rin kullanımı ile birlikte gümüş nitrat ve yakma 
işlemi uygulanmaktadır (11, 22).

Gastrointestinal sistem (GİS) sorunları ve önle-
meye yönelik girişimler: En sık görülen gastroin-
testinal sorunlar bulantı, kusma, konstipasyon ve 
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diyaredir (11,12,22). Özden ve ark.’nın yaptığı ça-
lışmada hastaların %14,3’ünde diyare, %49’unda 
bulantı-kusma, Blomberg ve ark.’nın çalışmasın-
da PEG takılan hastaların %6’sında konstipasyon 
ve %11’inde diyare meydana geldiği bildirilmiştir 
(25,26). Diyare için kullanılan en uygun tanımla-
ma sıvı veya yumuşak dışkı >200-250g/gün (veya 
volüm>250mL/gün) ve dışkı sıklığının >3-5kez/
gün olmasıdır (2). Diyareyi önlemek için hasta-
lığa özgü beslenme ürünü kullanılmalı, beslenme 
ürününün veriliş hızı ve ozmolaritesi uygun ol-
malı, tüpün ve setin temizliğine dikkat edilmeli, 
beslenme ürünü uygun koşullarda hazırlanmalı ve 
saklanmalıdır (2). PEG tüpü takılı hastalarda gö-
rülen diğer GİS sorunları bulantı ve kusma olup 
gecikmiş gastrik boşalma nedeniyle meydana gel-
mektedir. Bulantı ve kusmayı önlemek için hasta 
beslenme sırasında semifowler pozisyonda olma-
lı ve beslenme ürünü hızlı verilmemelidir. Ürün 
verilirken asepsiye dikkat edilmeli ve kontamine 
ürün vermekten kaçınılmalıdır (11,12).

Metabolik sorunlar ve önlemeye yönelik giri-
şimler: Hastaların yetersiz ya da aşırı beslenme-
sine bağlı olarak gelişmektedir. Yetersiz beslenen 
hastalarda enerji ve protein alımında yetersizlik, 
hiponatremi, hipokalemi, hipofosfatemi ve hipog-
lisemi ortaya çıkmaktadır. Muratori ve ark.’nın 
yaptığı çalışmada hastaların %13,2’sinde hipo-
natremi, %8,9’unda hipokalemi ve %7,7’sinde hi-
poalbuminemi geliştiği belirlenmiştir (13). Uzun 
süre aç kalmış hastaların hızlı ve fazla miktarda 
beslenmesi nedeniyle yeniden beslenme send-
romu (refeeding sendromu) gelişebilmektedir. 
Bunu önlemek için beslenmeye yavaş başlanmalı, 
sıvı dengesi, plazma elektrolitleri (kalsiyum, po-
tasyum, fosfat) renal, kardiyonejik ve nörojenik 
fonksiyonlar değerlendirilmelidir. Ayrıca beslen-
me ürünlerinin yüksek ozmolaritede hızlı infüz-
yonla verilmesi nedeniyle dumping sendromu 
ortaya çıkmakta ve hastalarda bulantı, kusma, 
distansiyon ve ishal görülebilmektedir (2,12,23).

Yara yerinde enfeksiyon ve önlemeye yönelik 
girişimler: Yara yerinde enfeksiyon, PEG açılma 
işleminin aseptik şartlarda gerçekleştirilememesi, 
ihtiyaç duyulan hastalarda antibiyotik profilaksisi 
uygulanmaması ve PEG uygulaması gerçekleş-

tirildikten sonra uygun bakımın sağlanmaması 
nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Literatürde PEG 
uygulamasını takiben tüp çevresinde enfeksiyon 
prevelansının %5-34 arasında olduğu bildirilmek-
tedir (27,28). Yeh ve ark.’nın PEG hastalarına ba-
kım verenlerle yaptığı nitel bir çalışmada bakım 
verenlerin tüp çevresinde enfeksiyon ve akıntı 
gibi problemler yaşadığı belirtilmiştir (29). 

Yapılan çalışmalarda PEG uygulamasından önce 
antibiyotik profilaksisi kullanmanın yara yerinde 
enfeksiyonları azalttığı bildirilmektedir (30,31). 
Ancak Avrupa Klinik Nütrisyon ve Metabolizma 
Derneği (ESPEN) rehberinde, PEG uygulamasın-
da işlemin gerçekleştiği ortamın hijyen koşularına 
uygun olduğu durumlarda antibiyotik profilaksi-
sinin gerekli olmadığı belirtilmiştir (5).  PEG ta-
kıldıktan sonra stoma çevresinde sağlıklı bir yara 
iyileşme sürecinin gerçekleşmesi için stoma ba-
kımının bu konuda oluşturulmuş rehberlere göre 
yapılması, stoma çevresinin renk, nem, koku, kı-
zarıklık ve ısı artışı yönünden değerlendirilmesi 
ve doğru bakım ürünleri kullanılarak stoma bakı-
mının yapılması gerekmektedir (3,5).

Avrupa Klinik Nütrisyon ve Metabolizma Derne-
ği (ESPEN) rehberinin önerisi olan stoma bakımı 
aşağıda verilmiştir (5).
• Pansumanın ilk değişimi, PEG tüpü takıldıktan 
sonra ertesi sabah yapılmalıdır.
• Granülasyon dokusu oluşana kadar pansuman 
günlük olarak değiştirilmelidir. 
• Pansuman, ilk 1-7 gün aseptik ilkelere uygun 
olarak yapılmalı; pansuman sırasında stoma böl-
gesi kanama, akıntı, kızarıklık, koku vb. yönün-
den gözlemlenmeli ve 7 günden sonra stoma ba-
kımı pH 5.5 olan sabunlu su ile yapılmalıdır.  
• Steril pansumandan sonra tüpün etrafı pH 5,5 
olan sabunlu su ya da serum fizyolojik ile temiz-
lenip kurutulmalıdır.
• PEG yerleştirildikten 1-2 hafta sonra pansuman 
her 2-3 günde bir yapılmalıdır.
• PEG yerleştirildikten 1-2 hafta sonra sonra ban-
yo yapılabilir, fakat banyodan önce sargılar her 
zaman çıkarılmalı, tüp çevresi sabun ve su kalın-
tılarından arındırılarak kurutulup pansumanı ya-
pılmalıdır. 
• Ayrıca tüp cilde uygun bir şekilde sabitlenmeli 
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ve stoma bölgesi kuru tutulmalıdır. Stoma bakı-
mına başlamadan önce cildin değerlendirilmesi, 
daha sonra stoma bakımının uygun şekilde yapıl-
ması gerekmektedir. 

Psikososyal sorunlar ve önlemeye yönelik giri-
şimler: PEG ile ilgili çalışmalarda hasta ve bakım 
verenlerin yaşadıkları fiziksel sorunlara yer veri-
lirken, psikolojik ve sosyal sorunlara çoğunlukla 
değinilmemektedir (17,32). Sınırlı sayıdaki çalış-
malarda PEG’li hastaya bakım verenlerin PEG 
uygulaması sonrası psikososyal sorunlar ile karşı-
laştıkları bildirilmektedir (17,32,33). PEG’li has-
taya bakım verenlerin korku ve anksiyete hissetti-
ği, bireysel bakımlarını ihmal ettiği, bakım yükü 
nedeniyle toplumdan izole olduğu ve aile üyeleri 
arasında iş paylaşımı yapılmaması nedeniyle has-
tanın tüm sorumluluğunu tek başına üstlendiği 
bildirilmektedir (17,29,32,33). Bakım verenlere 
yönelik psikolojik destek mekanizmalarının ge-
liştirilmesi, ortak deneyimleri yaşayan diğer ba-
kım verenler ile iletişimlerini sağlayan bir siste-
min oluşturulması bakım verenlerin hissettikleri 
güçsüzlük, çaresizlik gibi duyguların azalmasına 
yardım edecektir (34). Ayrıca bakım verenlerin, 
bakım konusunda destek alabilecekleri, ihtiyaç 
duydukları konularda danışmanlık ve eğitim hiz-
metlerine ulaşmalarını sağlayabilecek kurumların 
ya da sistemlerin oluşturulmasının bakım veren-
lerin sosyal ve psikolojik yönden karşılaştıkları 
sorunları azaltacağı düşünülmektedir (34).

SONUÇ
PEG uygulanan hastalarda uygulama endikasyon-
ları ve nedenleri dikkate alındığında çoğu hasta-
nın uygulama sonrası bakım desteğine gereksini-
mi olmaktadır (2). PEG’li bireyin beslenmesi ve 
bakımı, bakım verenlere önemli bir sorumluluk 
yükleyen, oldukça yorucu bir süreçtir. Bu durum 
taburculuk sonrası dönemde hem hastaların hem 
de bakım verenlerin fiziksel, psikolojik ve sosyal 
sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir (7). 
PEG’li hastalara bakım verenlerin taburculuk 
sonrası dönemde bakım ile ilgili karşılaştıkları 
problemlerin ve gereksinimlerinin belirlenmesi 
ve buna yönelik çözüm yollarının aranması has-
taların ve bakım verenlerin yaşam kalitesinin artı-
rılması açısından oldukça önemlidir.
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Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Kişiye Özgü Risk 
Değerlendirmeleri ve Kanser Taramaları
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ABSTRACTÖZ
Non-communicable diseases such as obesity, diabetes mellitus, dys-
lipidemia, hypertension, cardiovascular diseases and cancer disea-
ses are responsible for the deaths of approximately 41 million people 
worldwide each year. This also means that 15 million people have 
died between 30 and 69 years of age, defined as premature death. 
In order to prevent the development of cancer and other non-com-
municable diseases, early detection and reduction of deaths from 
these diseases, community screening and personal risk assessments 
should be performed within required age range and frequency. This 
article focuses on community screening and risk assessments for 
breast, cervical, colon, prostate and lung cancers as well as other 
non-communicable diseases such as hypertension, dyslipidemia, di-
abetes mellitus and coronary artery diseases which can be detected 
early with today’s information and technology. At the same time, it is 
aimed to display a targeted approach to patients who apply to health 
institutions for the purpose of check up.

Obezite, diabetes mellitus, dislipidemi, hipertansiyon, kardiyovakü-
ler hastalıklar ve kanser hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hasta-
lıklar tüm dünyada her yıl yaklaşık 41 milyon insanın ölümünden 
sorumludur. Bu aynı zamanda 15 milyon insanın prematür ölüm 
olarak tanımlanan 30 ile 69 yaş arasında yaşamını yitirmesi anla-
mına gelmektedir. Kanser ve diğer bulaşıcı hastalıkların gelişimini 
önleyebilmek, erken teşhis ve söz konusu hastalıklardan ölümlerin 
azaltılabilmesi için gerekli yaş aralığı ve sıklıkta toplum taramaları 
ve kişiye özel risk değerlendirmeleri yapılmalıdır. Derleme ile, gü-
nümüz bilgi ve teknolojisinin erken teşhis olanağı sağladığı meme, 
serviks, kolon, prostat ve akciğer kanserleri ile hipertansiyon, disli-
pidemi, diabetes mellitus ve koroner arter hastalıkları gibi bulaşı-
cı olmayan hastalıkların toplum taramaları ve risk değerlendirme 
yöntemlerinin kanıta dayalı son veriler ışığında gözden geçirilmesi 
amaç edinilmiştir. Aynı zamanda check up amacı ile sağlık kuruluş-
larına başvuran hastalara bireysel risk faktörleri de göz önünde bu-
lundurularak hedefe yönelik bütüncül bir yaklaşım sergilenebilmesi 
hedeflenmiştir.
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GİRİŞ 

Yüksek gelire sahip ülkelerde bulaşıcı olmayan 
hastalıklardan ölümlerin azalması, düşük ge-
lirli ülkelerde çocuk ölümlerinin azalması gibi 
nedenler insanların artık daha uzun yaşamasını 
sağlamaktadır. Yaşam süresinin uzamasında, 
daha gelişkin sağlık hizmetleri, enfeksiyon kon-
trolü, tıp alanında gelişmeler etkili olmuş, ancak 
sağlıklı geçirilen yaşam süresinde görülen artış 
yavaşlamaya başlamıştır.Şekil 1.(1) 

Obezite, diabetes mellitus, dislipidemi, hiper-
tansiyon, kardiyovaküler hastalıklar ve kanser 

hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar tüm 
dünyadaki ölümlerin %70’inden, her yıl yaklaşık 
41 milyon insanın ölümünden sorumludur (2). 
Bu aynı zamanda 15 milyon insanın prematür 
ölüm olarak tanımlanan 30 ile 69 yaş arasın-
da yaşamını yitirmesi anlamına gelmektedir. 
Prematür ölümlerin %85’inden fazlası az gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmekte ve 
bulaşıcı olmayan hastalıkların artışından sağlıksız 
beslenme, sigara kullanımı, fiziksel inaktivite, 
alkol kullanımı ve hava kirliliği gibi beş önemli 
faktör sorumlu tutulmaktadır. Dünya genelinde 
bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümlerde birinci 
sırayı kalp damar hastalıkları (yılda 17,9 milyon 
insanın ölüm sebebi) alırken kanserler ikinci sıra-
da, solunum hastalıkları üç ve diyabet nedeni ile 
ölümler de yılda 1,6 milyon insanın ölümüne se-
bep olarak dördüncü sırada yer almaktadır.(2) 
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Şekil 1. 1990-2015 yılları arası küresel yaşam 
süresinde artış ile sağlıklı yaşam süresindeki 
artışın karşılaştırmalı grafiği

 
Kaynak: Institute for Health Metrics and Evalu-
ation (IHME) 

Türkiye’de 2002 ile 2012 yılları arasında bu-
laşıcı hastalıklar, gebelik, yeni doğanlar ve 
beslenmeyle ilgili ölümler azalırken bulaşıcı ol-
mayan hastalıklara bağlı hastalık yükü artmıştır. 
Ülkemizde kanser hastalıklarından ölümler kalp 
damar hastalıklarından ölümlerin önüne geçmiştir. 
(3) 

Sağlık taramaları, erken teşhis ile hastalıklara 
bağlı komplikasyon ve ölümlerin azaltılabilme-
si, için sağlıklı insanlara belli aralıklarla uygu-
lanması gereken programlardır. Gerek yaşam 
süresinin uzatılması gerekse artan yaşam süresi-
nin sağlıklı geçirilen yıllardan oluşabilmesi için 
tarama ve erken tanı olanaklarının toplum bazında 
uygulanması gereklidir. Bir tarama testinin kul-
lanışlı olması için hastalık ya da hastalık riskine 
sahip bireyi doğru tespit edebilmesi, olmayan bi-
reyi de yüksek oranda dışlayabilmesi gerekir. Bu 
bağlamda ancak kanıta dayalı veriler ışığında, yaş 
ve kişisel risk faktörleri de dikkate alınarak uygu-
lanacak tarama programları amacına ulaşabilir. 
Bu derleme, hipertansiyon, diabetes mellitus, 
hiperlipidemi, koroner arter hastalığı risk değer-
lendirmeleri ve kanser taramalarında uygulanacak 
yöntem ve peryotlarının son bilimsel klavuzlar 
ışığında gözden geçirilmesi için hazırlanmıştır. 

Kanser Taramaları
Toplum taramaları ile erken tanı konulabilen 
ve tespit edilen hastalıktan ölüm oranının 
azaltılabildiği sınırlı sayıda kanser hastalığına ait 
tarama testleri mevcuttur. Bu amaçla kadınlarda 
meme ve serviks, her iki cinste de kolon kanseri 
taramaları uygulanmaktadır. Bazı ülkelerde ağır 
sigara içicisi hastaların akciğer kanseri açısından 
taranması söz konusu olsa da toplum bazında 
tarama uygulamalarında yer almamaktadır. Farklı 
çalışmalarda prostat kanseri taramalarının erken 
teşhis ve prostat kanserine bağlı ölümleri azalt-
madaki tartışmalı etkisi, meme, serviks ve kolon 
kanseri taramalarının aksine prostat kanseri tara-
malarını tartışmalı kılmaktadır. 

Meme Kanseri Tarama
Meme kanseri dünya genelinde kadınlarda birinci 
sırada izlenen ve kanserlerle ilişkili ölümlerde ilk 
sırada yer alan kanser hastalığıdır.(4)

Meme kanseri için bilinen risk faktörleri yaş, 
ailede meme kanseri ya da kişisel prekanseröz 
lezyonların varlığı, erken menarş, geç menapoz, 
doğum yapmamış olmak, emzirmemek ya da kısa 
süreli emzirme, ekzojen hormon tedavisi, alkol 
tüketimi, postmenapozal dönemde artmış Vücut 
Kitle İndeksi (VKİ), düşük fiziksel aktivite, iy-
onize radyasyon maruziyetidir.(5)  

Bir tarama yöntemi olarak Mamografi, kanseri 
klinik olarak ortaya çıkmadan 1,5-4 yıl önce 
tespit edebilmektedir.(6)

Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı bir kuruluş olan 
International Agency for Research on Cancer 
(IARC) (Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı) 
2014 yılında, meme kanseri için farklı tarama 
yöntemlerinin faydalı ve olumsuz etkilerine 
ilişkin 20 kohort ve 20 vaka control çalışmasının 
kanıtlarını inceleyerek bir rapor yayınlamıştır. Bu 
raporda 50-69 yaş arası kadınlarda mamografi 
ile taramanın net bir fayda sağladığını; 40-
49 yaş için verilerin kısıtlı olması nedeniyle 
meme kanserinden ölüm riskindeki azalmanın 
daha sınırlı olduğunu bildirmiştir. Yoğun (dens) 
meme yapısına sahip hastalarda mamografiye 
ek olarak yapılan ultrasonografinin meme 
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kanserini saptamadaki yeri konusunda veriler 
sınırlı, kanserden ölümü azaltmada ise veriler 
yetersizdir. Aynı analizde tek başına klinik meme 
muayenesinin kanserden ölümleri azaltmadaki 
etkisi konusunda verilerin yetersiz olduğu 
belirtilmiştir.(7) 

Amerikan Kanser Topluluğu’nun meme kanseri 
taraması için önerdiği yaş aralığı ve tarama 
sıklığıysa aşağıdaki gibidir (8):

Tablo 1. Amerikan Kanser Kurumu Meme 
Kanseri Tarama Sıklık ve Yöntemi        
Yaş Tarama 

Yöntemi
Sıklık

40-54 
Yaş

Mamografi 40-45 arası opsiyonel
45-54 yaş arasında yıllık kontrol

>54 
Yaş

Mamografi 54 yaş sonrasında iki yılda bir 
ya da opsiyonel olarak yıllık 
kontrol, sağlıklı geçen, 10 yıllık 
yaşam beklentisi süresince

Yaş gruplarına göre tarama yöntemlerinin yanın-
da risk faktörleri bazında bireyselleştirilmiş tara-
ma algoritmaları da uygulanabilmektedir. Kişisel 
meme kanseri öyküsü; radyal skar, in situ karsino-
ma ya da atipik duktal hiperplazi gibi bir meme 
biyopsisi öyküsü; mediyastinal ışınlama öyküsü; 
ailesel meme ve/veya ovaryan kanser öyküsü 
olanlarda magnetik rezonans görüntüleme (MRG) 
ile tarama önerilmektedir. (9)

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından önerilen 
toplum tabanlı meme kanseri tarama programı 
40 ila 69 yaş aralığında 2 yılda bir yapılacak ma-
mografi uygulamasıdır. Mamografi görüntüleri 
birbirinden habersiz iki radyoloji uzmanı tarafın-
dan ayrı ayrı okunmalı ve her ikisinin de önerileri 
alınmalıdır. Taramanın etkinliğinin artırılması 
için mamografi çekilen her kadının klinik meme 
muayenesi eş zamanlı olarak yapılmalı ve 20 
yaşından itibaren kendi kendine meme muayenesi 
için danışmanlık verilmelidir.(10)

Serviks ( Rahim Ağzı ) Kanseri 
Serviks kanseri, tüm dünyada kadınlarda dördüncü 
sıklıkta izlenen kanser hastalığı olup 2018 yılında 
yaklaşık 570.000 yeni kanser vakası saptanmış 

ve 311.000 kadın serviks kanserine bağlı olarak 
yaşamını yitimiştir. (11)

Serviks kanser vakalarındaki en önemli etken, 
cinsel yolla bulaşan Human Papilloma Virüs 
(HPV) enfeksiyonudur. Çok eşlilik ve erken yaşta 
cinsel ilişkinin HPV kaynaklı riski artırmasının 
yanında sigara kullanımının serviks kanseri için 
önemli bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. (12)
Dünya Sağlık Örgütü serviks kanserinde hedef 
yaş aralığının 30 ila 49 yaş arası olması gerektiği-
ni; HPV Testi, Sitoloji (Pap Smear) ve servikse 
ait benign durumlarla ilgili klinik özellikleri, en-
flamasyon değisikliklerini, serviksin prekanseröz 
ve invaziv kanser degisikliklerini bilen bir pro-
fesyonelce yapılacak %5’lik asetik asit ile yapılan 
gözle muayenenin (VIA) tarama yöntemi olarak 
kullanılabileceğini önermektedir.(13)

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği’nin (TJOD) 
önerilerine göre, 21-29 yaş aralığında 3 yıl-
da bir; 30-65 yaş arasında Pap smear tek başı-
na yapılıyorsa 3 yılda bir, HPV testi ile birlikte 
yapılıyorsa 5 yılda bir serviks kanseri taraması 
yapılması yeterlidir. HPV testi ile birlikte Pap 
smear taraması kansere karşı korunmada daha 
duyarlıdır. TJOD 65 yaş üzerinde serviks kanseri 
taraması önermemektedir.(14)

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından önerilen 
toplum tabanlı serviks kanseri tarama yaş aralığı 
30-65 yaş aralığıdır. 5 yılda bir yapılacak HPV 
testi veya pap smear testi ülkemiz altyapı ve ola-
nakları için ideal görünmektedir. (15)

Amerikan Kanser Topluluğu’nun serviks kanseri 
taraması için önerdiği yaş aralığı ve tarama sıklığı 
Tablo 2’deki gibidir (8)
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Tablo 2. Amerikan Kanser Kurumu Serviks 
(Rahim Ağzı) Kanseri Tarama Sıklık ve Yön-
temi:
Yaş Tarama 

Yöntemi
Sıklık

21-29 
yaş

Servikal Smear 3 yılda bir

30-65 
yaş

Servikal Smear + 
HPV DNA

5 yılda bir HPV DNA + 
Smear ya da 3 yılda bir 
sadece Smear Pap Test

>65 
yaş

Servikal Smear + 
HPV DNA

Son 10 yılda ard arda 
yapılan 3 Smear Pap 
test ya da 2 Pap test + 
HPV DNA testi negatif 
saptandığında ve son test 
son 5 yıl içinde yapıldığın-
da serviks kanseri tarama 
sonlandırılabilir.

Kolon Kanseri Tarama 
Kolorektal kanserler kadınlarda meme kanserinden 
sonra ikinci sıklıkta; erkeklerde akciğer ve prostat 
kanserinde sonra üçüncü sıklıkta izlenen kanser 
hastalıklarıdır. Kolorektal kanserler 2018 yılında 
yaklaşık 1,8 milyon yeni kolorektal kanser 
vakası ile dünya genelinde konulan tüm kanser 
tanılarının %10’unu oluşturmaktadır. (16)

Genetik yatkınlık ve inflamatuar barsak 
hastalıkları gibi risk faktörlerinin yanında, işlen-
miş et ürünlerinin fazla tüketimi, alkol tüketimi, 
sigara, artmış vücut yağ oranı, hareketsiz yaşam 
gibi beslenme ve yaşam tarzına ait risk faktörleri 
kolon kanseri gelişiminden sorumludur.(17) 

Kolorektal kanser taramasında kullanılan tarama 
yöntemleri gaitada gizli kan incelemesi (guaiak 
yöntemi ve immünokimyasal test yöntemleri 
ile), sigmoidoskopi, kolonoskopi ve bilgisayarlı 
tomografili kolonografidir. Gaitada gizli kan in-
celemesi, sigmoidoskopi ve kolonoskopi ile 
yapılan taramaların kolon kanserlerinden ölümleri 
azalttığına dair yeterli kanıta olanak sağlayacak 
çalışma verileri mevcuttur. (18)

Gaitada gizli kan taraması guiak methodu ile 
yapıldığında kırmızı et tüketimi ile alınan hem 
molekülüne de reaksiyon verdiği ve aynı zaman-
da eritrositler içinde bulunan hemoglobinin ‘hem’ 

fraksiyonu yapısal olarak bitkilerde bulunan per-
oksidaza benzediği için yalancı pozitiflik değeri 
yüksek bir testtir. Brokoli, domates, lahana, turp, 
salatalık, kavun peroksidazdan zengin sebzelerdir. 
Et türü hayvansal gıdalardaki ‘hem’ içeriği oldukça 
yüksektir. Günlük yaşamda bu besinlerin kullanım 
sıklığı düşünüldüğünde Guaiak yöntemi ile gaitada 
gizli kan testi bakılmasının sıklıkla yalancı pozitif 
sonuçlanabileceği akılda tutulmalıdır. Test öncesi 
7 gün süresince non-steroid anti-inflamatuvar, 325 
mg’dan fazla asetilsalisilik asit veya 250 mg’dan 
fazla C Vitamini içeren ilaçlar, 3 gün süresince 
demir alınmamalıdır. İmmunokimyasal yöntem-
le de insan hemoglobinine spesifik antikorlarla 
gaitada gizli kan varlığı saptanabilir, maliyeti daha 
yüksek olmasına rağmen duyarlılığı daha yüksek 
ve guaiak metoduna göre avantajlıdır. Her iki yön-
temle de gaitada gizli kan pozitifliği saptandığında 
kolonoskopi ile doğrulanmalıdır. (19)

Ocak 2018’de kolorektal kanser taramaları ile 
ilgili geniş bir literatür birikimi incelenerek 
dünyanın farklı bölgelerindenki kolorektal kanser 
tarama yöntemleri karşılaştırılmış ve 50 ila 74 yaş 
arasındaki bireylerin kolorektal kanserler açısın-
dan taranmaları, 50 yaş altında (genetik yatkınlık 
ve diğer risk faktörlerinin varlığında) ve 74 yaş 
üzerinde bireyselleştirilmesi gerektiği, 10 yılda 
bir kolonoskopi, her 5 yılda bir fleksible sigmoid-
oskopi ve yıllık ya da iki yılda bir de gaitada gizli 
kan değerlendirmelerinin yapılmasının en geçerli 
tarama yöntemleri olduğu rapor edilmiştir. (20)

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından önerilen 
kolorektal kanser taraması 50-70 yaş arası kadın 
ve erkek bireylere 2 yılda bir Gaitada Gizli Kan 
Testi (GGK) ve 10 yılda bir kolonoskopi yapıl-
masıdır. Son iki testi negatif olan 70 yaşındaki bi-
reylerde tarama yapılmaz. Birinci derece akraba-
larında kolorektal kanser veya adenomatöz polip 
öyküsü olan bireylerde normal popülasyonla aynı 
prosedürler 40 yaşında, birinci derece akraba-
larında erken yaşta kolorektal kanser ortaya çıkan 
bireylerde ise akrabalarında kanserin çıkış yaşın-
dan 5 yıl önce tarama prosedürünün başlanması 
önerilmektedir. (21)

Tablo 3’te American Cancer Society kolorektal 
kanser tarama önerileri görülmektedir. Tarama yaş 
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aralığı 45-75 yaş olarak önerilmektedir. Ek olarak 
gaitada anormal DNA varlığının araştırılması da 
tarama programlarına dahil edilmiştir. (8)

Tablo 3. Amerikan Kanser Kurumu Kolon 
(Kalın Bağırsak) Kanseri Tarama Sıklık ve 
Yöntemi         
Yaş Tarama Yöntemi Açıklama
45-75 
yaş

Fekal immunokimyasal test*
Gaitada gizli kan 
Multitarget fekal DNA
Kolonoskopi**
Bilgisayarlı Tomografili 
Kolonografi
Fleksible Sigmoidoskopi

Yılda bir
Yılda bir 
3 yılda bir
10 yılda bir

5 yılda bir
5 yılda bir

76-85 
yaş

Tarama testi 
daha önceki 
değerlendirmeler, 
komorbid 
hastalıklar 
nedeni ile yaşam 
beklentisi gibi 
kriterlerle 
kişiselleştirilmeli

>85  
yaş

Tarama 
önerilmez

*Fekal immunokimyasal test (FIT) insan hemoglo-
binine spesifiktir. Gaitada gizli kan diyetle alınabilen 
hem molekülünü de tespit eder.
**Anormal sonuçlanan her test mutlaka kolonoskopi 
ile doğrulanmalıdır.

Prostat Kanseri Tarama Sıklık ve Yöntemi
Prostat kanseri tüm dünyada kanser hastalıkların-
dan ölümlerde ikinci sırada yer almakta ve sıklığı 
50 yaş üzerinde artmaktadır. 10 prostat kanseri 
hastasının 6’sı 65 yaş üzerindedir. Baba ya da er-
kek kardeşte prostat kanseri varlığı prostat kan-
seri gelişim riskini ikiye katlamakta, yüksek risk 
tanımına girmektedir. Fazla kırmızı et ve yüksek 
yağ içeren beslenmenin prostat kanseri gelişme 
riskini artırabildiği düşünülmektedir. (8) 

Sigara kullanımı ile prostat kanseri sıklığı ve mor-
talitesinde artış arasındaki ilişkiyi ortaya koyan 
çalışmalar mevcuttur. (22)

Prostat kanseri taraması ile hastalığa bağlı 
ölümlerin azalıp azalmadığının ortaya konul-
maya çalışıldığı ‘European Randomized Stu-

dy of Screening for Prostate Cancer’ (ERSPC) 
çalışması ile taramaların mortalitede %20 oranın-
da azalmayla sonuçlandığı saptanırken; ‘Prostate, 
Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) Cancer 
Screening Trial in the United States’ çalışmasının 
prostat kolunda tarama ile mortalite arasında an-
lamlı bir ilişki bulunamamıştır.(23, 24) Tarama 
ile hastalığa bağlı ölüm oranlarının azaltıldığına 
yönelik kesin kanıtların bulunmaması ve tarama 
testlerinin düşük özgüllüğü prostat kanseri tara-
malarını sınırlandırmaktadır.(25)

Üroonkoloji Derneği, ERSPC çalışmasının bul-
guları da dikkate alındığında, literatür verilerine 
göre prostat kanseri için toplumsal taramanın 
mortaliteyi azaltıcı etkisinin olmadığı görüşün-
dedir. Bu nedenle 65 yaş üzerinde, herhangi bir 
üriner sistem yakınması ile başvuran, kişisel ola-
rak tarama isteyen ya da ailesinde prostat kanseri 
hikayesi olan hastalara serum total PSA testi ve 
parmakla rektal muayene aracılığı ile fırsatçı tara-
ma yapılabilir. Gerek risk faktörleri olan gerekse 
prostat kanseri taraması talep eden hastaların 
öncelikle tarama testlerinin prostat kanserini tes-
pit etmedeki limitleri, olası fayda ve riskler ko-
nusunda bilgilendirilmesi önerilmektedir. Ancak 
ülkemizde epidemiyolojik veri yetersizliği nedeni 
ile “toplumsal tarama gerekli değil kararının ze-
mininin tartışmalı olduğu’’ da not düşülmüştür. 
(25)

Tablo 4. Prostat kanseri tarama önerileri:
(23, 25, 26)
Yaş 
Sınırı Risk faktörleri Tarama Yöntemi

40 
yaş

Birden fazla birinci 
derece akrabada (baba 
ya da erkek kardeş ) 65 
yaş altı prostat kanseri 
tanısı olması

PSA ölçümü ve  
parmakla rektal 
muayene

45 
yaş

Baba ya da erkek 
kardeşte  65 yaştan 
önce prostat kanseri 
tanısı olması

PSA ölçümü ve  
parmakla rektal 
muayene

50 
yaş

Ortalama risk faktörü 
taşıyan ve diğer 
nedenlerle 10 yıllık 
yaşam beklentisi 
içerisinde olan 
erkeklerde

PSA ölçümü ve  
parmakla rektal 
muayene
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Bu taramalarla prostat kanseri saptanmadığında 
tarama sıklığı PSA ölçüm düzeyine bağlıdır. PSA 
seviyesi 2.5 ng/mL ‘nin altında saptanan hastalar-
da iki yılda bir; 2.5 ng/mL ve üzerinde üzerinde 
saptanan hastalardaysa yılda bir kez prostat 
kanseri taranması önerilmektedir. 75 yaş üzerinde 
prostat kanseri taraması önerilmemektedir. (26)

Akciğer Kanseri Tarama Önerileri
Amerika’da 55-74 yaş arasında, en az 30 paket / 
yıl sigara içmiş, halen içmekte ya da 15 yıl içinde 
bırakmış olan 26722 hastaya düşük doz akciğer 
tomografisi (DDAT), 26732 hastayaysa akciğer 
grafisi çekilerek yapılan yapılan “Ulusal Akciğer 
Kanseri Tarama Çalışması” sonuçlarında akciğer 
grafisi ile takip edilenlerle karşılaştırıldığında ak-
ciğer kanserinden ölüm olasılığının DDAT tara-
ması ile %20 oranında azaldığı izlenmiştir. He-
moptizi, kilo kaybı yakınmaları olan, geçmiş 18 
ay içerisinde akciğer tomografisi çekilmiş olan 
ve önceye ait akciğer kanseri tanısı almış hastalar 
dışlanmıştır.(27) 

‘United States Preventive Services Task 
Force’(USPSTF) (Amerika Birleşik Devletleri 
Önleyici Sağlık Hizmetleri Görev Gücü) ve 
American Cancer Society bu çalışma verilerine 
dayanarak en az 30 paket / yıl sigara içmiş, ha-
len içmekte ya da 15 yıl içinde bırakmış olan 
hastalara yıllık DDAT çekilmesini önermektedir. 
Sigaranın bırakılmasından 15 yıl sonra, yaşam 
beklentisinin başka bir hastalık nedeni ile sınır-
landığı durumlarda ve hasta gerektiği durumda 
akciğer kanseri için ameliyata isteksiz ya da tıbbi 
olarak olanaksızsa tarama testlerinin sonlandırıl-
ması önerilmektedir.(8,28)

Ülkemizde akciğerde kanser dışı nodüllerin 
izlendiği tüberküloz ve meslek hastalıkları yaygın 
olarak görülmektedir. Gereksiz cerrahi işlem ve 
maliyet artışına, ayrıca hastalarda artmış endişeye 
neden olabildiğinden DDBT ile akciğer kanseri 
taraması Türk Toraks Derneği tarafından ülkemiz 
şartlarında önerilmemektedir.(29)

Akciğer kanserinden ölümleri engellemede, 
azaltmada ya da erken tanıda, tekrarlanan akciğer 
grafisi veya balgam sitolojisinin kanıta dayalı bir-

yararı saptanmadığından akciğer grafisinin sadece 
solunum yakınmaları olan hastalarda çekilmesi 
önerilmektedir.(28,29)

Kanser Dışı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda 
Tarama Sıklık ve Yöntem Önerileri  
Hipertansiyon Tarama Sıklık ve Yöntemi 
Hipertansiyon, dünyada önlenebilir ölüm neden-
leri içerisinde bir numaralı risk faktörüdür. Ülke 
çapında hipertansiyon sıklığı, farkındalığı, tedavi 
ve kontrol oranlarını değerlendiren Türk Hiper-
tansiyon Prevalans Çalışması ile Türkiye’de hip-
ertansiyon prevalansının % 31.8 olduğu, hiper-
tansiyonu saptanan 1804 bireyden 1070’inin (% 
59.3) kan basıncı yüksekliğinin farkında olmadığı 
anlaşılmıştır.(30) 

Türk Kardiyoloji Derneği, ailede hipertansi      
yon öyküsü, obezite, beslenme alışkanlıklarının 
fazla tuz içermesi, artmış alkol tüketimi, tütün 
tüketimi, diabetes mellitus ve aterosklerotik kalp 
damar hastalığı gibi hipertansiyon gelişimi açısın-
dan yüksek risk taşıyan hastaların hiçbir yakın-
mayı beklemeden yılda en az bir kez kan basıncı 
ölçümü yapmalarını önermektedir. (31)

Tablo 5. Akciğer Kanseri Tarama Önerileri 
(8,28)
Organizasyon Tarama önerilen 

popülasyon
Tarama 
Önerisi

US.Preventative 
Services Task 
Force 

55-80 yaş 
arasında En az 30 
paket / yıl sigara 
içmiş, halen 
içmekte ya da 
son 15 yıl içinde 
bırakmış olan

Yıllık Düşük 
Doz Akciğer 
Tomografisi 
(DDAT)

American 
Cancer Society

55-74 yaş arası
En az 30 paket / 
yıl sigara içmiş, 
halen içmekte 
ya da son 15 yıl 
içinde bırakmış 
olan

Uzmanlaşmış 
tarama 
merkezinde 

Yıllık Düşük 
Doz Akciğer 
Tomografisi 
(DDAT)
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Dislipidemi Tarama Sıklık ve Yöntemi
Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık risk fak-
törü olarak dislipidemilerin erken dönemde sap-
tanması ve tedavisi önemlidir. Kardiyovasküler 
riskin azaltılmasında dislipideminin yönetimi 
rehberinde Avrupa Kardiyoloji Topluluğu ve 
Avrupa Ateroskleroz Topluluğu önerileri erkekler-       
de 40 yaş üzerinde ve kadınlarda 50 yaş üzeri 
ya da postmenapozal dönemde Total Kolesterol, 
HDL Kolesterol, LDL Kolesterol ve Trigliserid 
ölçümlerinin taramalarda yer alması gerektiğini 
bildirmektedir.(16) Framingham Risk Skorla-
ması, HeartScore gibi kardiyovasküler hastalık 
risk tahmin sistemleri, lipid profili kapsamın-
da Total kolesterol ve HDL Kolesterol seviye-
lerini sorgulamaktadır. Yüksek LDL kolesterol 
seviyesi kardiyovasküler risk öngörüsünde yer 
aldığı ve risk yönetiminde tedavi hedefi olduğu 
ölçülmelidir. Çok yüksek riskli hastalar ve akut 
koroner sendrom gibi eş zamanlı ilaç başlanması 
gereken durumlar dışında, lipid düşürücü ilaç te-
davisine karar vermeden önce 1-12 hafta ara ile 
en az iki ölçüm yapılmalıdır. Lipid düşürücü ilaç 
tedavisine başlanan hastalarda, hedeflenen veya 
optimal kolesterol düzeyine ulaşıldıktan sonra 
yılda bir lipid profili ölçümü önerilmektedir.(33)

Avrupa Kardiyoloji Topluluğu ve Avrupa 
Ateroskleroz Topluluğu’ nun dislipidemi ve 
kardiyovasküler riskin azaltılması için 2019 yılında 
revize ettiği rehberde özellikle hipertrigliseridemi, 
DM, obezite ya da metabolik sendrom ya da çok 
düşük LDL Kolesterol seviyesi olan hastalarda 
ApoB ölçümü önerilmektedir. (16) Özellikle 
ailesinde prematür kardiyovasküler hastalığı olan 
hastalarda heterozigot ailesel hiperkolesterolemi 
olasılığının aydınlatılabilmesi için proaterojenik, 
protrombotik bir lipoprotein olan Lp(a)’nın en az 
bir kez ölçülmesi de önerilmektedir.(33)

Türk Endokrin ve Metabolizma Derneği, aterosk-
lerotik kardiyovasküler hastalığı ya da risk faktörü 
bulunmayan kişilerde 20 yaşından itibaren 5 yılda 
bir tarama önermektedir. Erkeklerde 40 yaşından 
itibaren, kadınlarda ise 50 yaşından itibaren veya 
menopoz sonrası 1-2 yılda bir, 65 yaşından sonra 
da yılda bir lipid profili görülmelidir. Aterosklero-
tik kalp damar hastalığı, Tip 1 veya Tip 2 diabetes 

mellitus, birinci derece akrabalardan erkeklerde 
55, kadınlarda 65 yaş altında aterosklerotik kalp 
damar hastalığı öyküsü bulunanlar ile, birinci 
derece yakınlarında dislipidemi öyküsü, hiper-
tansiyon (gebelik hipertansiyonu dahil), obezite, 
sigara içimi, kronik böbrek hastalığı, kronik in-
flamatuvar hastalıklar, genetik dislipidemilere ait 
klinik bulgular gibi risk faktörlerinin varlığın-
da yıllık olarak lipid profili değerlendirmesi 
önerilmektedir.(34)

Diabetes Mellitus Risk Analizi 
Mellitus (DM) koroner kalp hastalığı varlığına eş-
değer bir risk faktörüdür. Kan şekeri seviyelerinin 
belirli sınırların üzerinde olduğu ancak diabetes 
mellitus tanı kriterlerini karşılamadığı durumlar 
olan bozulmuş açlık glukozu ve bozulmuş glukoz 
toleransının da kardiyovasküler hastalık risk fak-
törü olduğu uzun süreli çalışmalarla ortaya kon-
muştur.(35,37) Avrupa ülkelerini kapsayan DE-
CODE çalışması (Diabetes Epidemiology: Colla-
borative analysis of Diagnostic Criteria in Euro-
pe) sonuçlarında Tip 2 DM hastalarının kardiyo-
vasküler hastalık risklerinin olmayanlara göre iki 
kat fazla olduğu rapor edilmiştir. Anormal glukoz 
metabolizmasının sıklıkla hipertansiyon ve hiper-
lipidemi gibi diğer kardiyovaküler risk faktörleri 
ile eş zamanlı izlendiği dikkate alınmalıdır.(35)

Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve En-
dokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması-II 
sonuçlarına göre Türk erişkin toplumunda di-
yabet sıklığı %13.7’ye ulaşmıştır. Genel olarak 
erişkin yaşlardaki Türk toplumunun 2/3’ü kilolu 
veya obezdir. İzole bozulmuş açlık glukozu oranı 
%14.7, izole bozulmuş glukoz toleransının oranı 
%7,9, her ikisi birlikte olan hasta oranı %8.2 olup 
toplamda prediyabet prevalansı %30.8 dir. (38) 

International Diabetes Atlas 2017 verilerine göre 
20-79 yaş arasında 352 milyon insan bozulmuş 
glukoz toleransına sahiptir. 2017 yılında 20-64 
yaş arası 327 milyon olan diyabet hastası sayısı-
nın 2045’te 438 milyona çıkması beklenmektedir. 
20-79 yaş arası bozulmuş glukoz toleransı olan 
hastaların %49’unun 50 yaş altında olduğu ve 
kontrol altında alınmazsa ilerleyen yaşlarda dia-
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betes mellitusa ilerleyeceği, 212 milyon diyabetli 
hastanın da ( aynı zamanda her iki diyabetli has-
tadan biri ) diyabet tanısı almadığı aynı verilerde 
mevcuttur. Bu veriler diyabet ve prediyabet tara-
malarının önemini istatistiksel olarak da ortaya 
koymaktadır. ( 39 )

American Diabet Association (ADA), fazla ki-
lolu ya da obez olup diabetes mellitus gelişmesi 
için en az bir risk faktörü taşıyan tüm bireylerin 
tarama programına alınmasını, bunun dışındaki 
bireylerde ise 45 yaşından itibaren tarama yapıl-
masını önerilmektedir. Tarama testi olarak açlık 
plazma glukozu, glikolize hemoglobin ( HbA1c ) 
ya da 75 gr glukoz ile Oral Glukoz Tolerans Testi 
(OGTT) kullanılabilir. Ölçümler normal sınırlar-
da saptanırsa tarama 3 yılda bir tekrarlanmalıdır. 
Risk bazında taramalarda fazla kilolu (Vücut Kit-
le İndeksi (VKİ) ≥85 persentil) ya da obez (VKİ 
≥95 persentil) ve risk faktörüne sahip çocukların 
da puberte başlangıcından ( erken puberte geli-
şen çocuklarda 10 yaşından) itibaren tip 2 diya-
bet ve/ ve ya prediyabet açısından taranmasını 
önermektedir.(40) 

Türkiye Endokrin ve Metabolizma Derneği; ülke-
mizde 40 yaş üzeri toplumun %10’dan fazlasında 
diyabet bulunduğu için kilosu ne olursa olsun, 40 
yaşından itibaren 3 yılda bir tercihen açlık kan 
şekeri ile diyabet taraması yapılmasını; VKİ ≥25 
kg/m2 olan asemptomatik kişilerin, diabetes mel-
litus gelişimi için en az bir risk faktörü taşıması 
halinde, daha genç yaşlardan itibaren ve daha sık 
(örneğin yılda bir kez) diyabet yönünden araştı-
rılmasını önermektedir. Risk faktörü taşıyan has-
talarda açlık kan şekerinin tokluk kan şekeri ile 
birlikte yılda bir kez ölçülmesi, bozulmuş glukoz 
toleransı ya da bozulmuş açlık glukozu saptandı-
ğında OGTT yapılması ve normal olduğu koşul-
larda dahi yılda bir tekrarlanması önerilmektedir. 
HbA1c %5.7-6.4 olan veya bozulmuş açlık glu-
kozu ya da bozulmuş glukoz toleransı saptanan 
bireyler, diabetes mellitus ve kardiyovasküler 
hastalık açısından daha yüksek risklidir, daha ya-
kından takip edilmeli, diyabet önleme programla-
rına öncelikli olarak dahil edilmelidir.(41)

Diabetes Mellitus risk faktörleri(41);
•	Birinci derece akrabada diabetes mellitus tanısı 
•	Hipertansiyon 
•	HDL kolesterol seviyesi 35mg/dl altında ve/ ve 
ya TG 250 mg/dl üzerinde
•	Polikistik over sendromu gestasyonel diabetes 
mellitus ya da 4 kg üzerinde bebek doğurma hi-
kayesi
•	 İnsülin direnci ile ilgili klinik durumlar ( akan-
tozis nigrikans, obezite) 
•	Koroner, periferik veya serebral vasküler hasta-
lığı bulunanlar 
•	Aşırı kalori alımı ya da malnutrisyon 
•	Sigara kullanımı
•	Sedanter yaşam tarzı
•	Diabetes mellitus prevalansı yüksek etnik 
gruplara mensup olmak 

USPSTF 40-70 yaş arası fazla kilolu ya da obez 
hastaların diabetes ve prediabet açısından 3 yılda 
bir taranmasını önermektedir.(42) 

Kardiyovasküler  Hastalık Risk Analizi
Birden fazla risk faktörünün ortak bileşeni olarak 
ortaya çıkan kardiyovasküler hastalıklar bulaşıcı 
olmayan hastalıklar arasında birinci sırada ölüm 
nedenidir. Erken yaşlardan itibaren olası risklerin 
değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması için 
gerekli tarama testleri ve tedavi yaklaşımları bi-
rinci basamaktan başlayarak mutlaka sağlık hiz-
metlerinin kapsamına alınmalıdır. 

Koroner Kalp Hastalığı Risk Faktörleri(43); 
•	Yaş (erkeklerde ≥45, kadınlarda ≥55 veya erken 
menopoz)
•	Aile öyküsü (birinci derece akrabalardan er-
kekte 55, kadında 65 yaşından önce koroner arter 
hastalığı bulunması)
•	Sigara içiyor olmak
•	Hipertansiyon (kan basıncı ≥140/90 mmHg 
veya antihipertansif tedavi görüyor olmak)
•	Hiperkolesterolemi (total kolesterol ≥200 mg/
dl, LDL-kolesterol ≥130 mg/dl)
•	Düşük HDL-kolesterol değeri (<40 mg/dl)
•	Diabetes mellitus (diyabet bir risk faktörü ol-
manın yanısıra, koroner kalp hastalığı varlığına 
eşdeğer bir risk taşıdığından risk değerlendirme-
sinde ayrı bir yeri vardır)
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Riski artıran parametreler olarak metabolik 
sendrom, artmış VKİ, glukoz metabolizması bo-
zuklukları, hipertrigliseridemi, primer hiperko-
lesterolemi, kronik böbrek hastalıkları, kronik 
inflamatuar hastalıklar, erken menapoz (40 yaş 
öncesi), gebelikte preeklampsi öyküsü, subklinik 
aterosklerotik hastalık, eğer saptanmışsa prot-
rombotik ve proinflamatuar risk faktörlerinin var-
lığı apoB yüksekliği, lipoprotein(a) yüksekliği, 
hsCRP yüksekliği hiperhomosisteinemi, fiziksel 
aktivite azlığı, aterojenik diyet, tükenmişliği de 
kapsayan psikososyal stres, uyku apne sendromu 
ve sosyal yoksunluk durumunun da kişiye özgü 
artmış kardiyovasküler hastalık riski ile ilişki-
li olduğu akılda tutulmalıdır. 60 mg/dl üzerinde 
HDL-kolesterol seviyesi risk hesaplamalarında 
bir risk faktörünün eksilmesini sağlamaktadır. 
(33,43)

40 yaş üzerinde, asemptomatik, kardiyovasküler 
hastalığı, diabetes mellitus, kronik böbrek hasta-
lığı, ailesel hiperkolesterolemisi olmayan, LDL 
seviyesi 190 mg/dL ‘nin altındaki hastalarda risk 
tahmin sistemleri ile risk analizi önerilmektedir. 
DM, ailesel hiperkolesterolemi gibi kardiyovas-
küler hastalık risk faktörlerine sahip hastalarda 
sağlıklı popülasyon için hazırlanan skorlama sis-
temleri ile tarama önerilmemektedir.(33)

American College of Cardiology/American Heart 
Association Task Force’un kardiyovasküler 
hastalıkların önlenmesi için 2019’da yayınladığı 
rehberde 40-79 yaş arasında kardiyovasküler 
hastalık ya da diabetes mellitus tanısı olmayan 
bireylerin kardiyovasküler hastalıklar açısından 
risk değerlendirmelerinin 4 ila 6 yılda bir 
yapılması önerilmektedir. Risk değerlendirmeleri 
sonuçlarına göre yaşam tarzı değişiklikleri, 
kan basıncı yüksekliği ve dislipidemi için 
beslenme önerileri ve gerektiğinde ilaç tedavileri 
başlanmalıdır.(44)

Koroner Arter Hastalığı risk değerlendirmesinde 
kullanılan çeşitli risk tahmin sistemleri mevcut-
tur. Framingham Kalp Çalışması; Ulusal Kalp 
Enstitüsü ve Boston Üniversitesi tarafından, kalp 
damar hastalığı oluşumuna yatkınlık yaratan te-
mel faktörleri büyük bir örneklem grubundan elde 

edilen kanıt temelli verilerle geniş bir zaman di-
limi içinde izleyebilmek için başlatılmış bir çalış-
madır.(45) Hastada cinsiyet, yaş, total ve HDL ko-
lesterol, kan basıncı, diyabet tanısı ve sigara kul-
lanımı risk faktörleri göz önüne alınarak yapılan, 
gelecek 10 yılda aterosklerotik kalp damar hasta-
lığı gelişme olasılığını öngördüren ve risk skorla-
maya olanak tanıyan bir hesaplamadır.(Şekil 2,3) 
Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından, kardiyo-
vasküler hastalık riski farklı seviyelerde, farklı 
ülkelerde yapılmış 12 Avrupa kohort çalışmasın-
dan (N=205.178) elde edilen verileri kullanarak 
Systematic Coronary Risk Estimation risk tahmin 
sistemi (SCORE) geliştirilmiştir. SCORE risk 
tahmin uygulaması farklı toplumlardaki hastalar 
için uyarlanabilen bir risk tahmin sistemidir. Yaş, 
cinsiyet, sigara kullanma alışkanlığı, kan basıncı, 
kandaki total kolesterol ve total kolesterol/HDL 
oranına göre kardiyovasküler hastalık nedenli 
ölüm riskini tahmin eder. (46) (Şekil 4)

Klinikte izlenen hastalarda hastalık gelişme ris-
kinin belirlenmesinde anamnez, fizik muayene, 
risk faktörlerine ait laboratuvar tetkikleri (başlıca; 
kan şekeri, lipit profili, böbrek fonksiyon testleri)  
ve elektrokardiyogram temeli oluşturur ardından 
ikinci basamak sağlık kuruluşlarında uygulanabi-
lecek noninvaziv ve girişimsel tetkiklerden yarar-
lanma kararı alınmalıdır. (48)     

Kontrast içermeyen bilgisayarlı tomografi ile 
koroner arter kalsiyum skorlaması, Ankle Brakial 
İndex, High-sensitivity C-reactive protein 
(hsCRP) ölçümleri kardiyovasküler hastalık risk 
belirlemede önerilen noninvaziv çalışmalardır.
(44)

Arterial Doppler Ultrasonografi ile intima-media 
kalınlığı ölçülerek saptanan karotid ve/ve ya fem-
oral atersoklerotik plak oluşumu, öngörü değeri 
yüksek non invaziv bir test olarak düşük ve orta 
riskteki hastalar için önerilmektedir.(33)
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Şekil 2. Kadınlar İçin Kardiyovasküler Risk Hesaplama Tablosu. Risk tahminleri, Ulusal Kalp, 
Akciğer ve Kan Enstitüsü’nün ( NHBLİ ) Framingham Kalp Çalışması verilerine dayanmaktadır.

Wilson, PW, et. al. Prediction of Coronary Heart Disease Using Risk Factor Categories. Circulation 1998 97 (18): 
1837-1847 https://www.framinghamheartstudy.org/fhs-risk-functions/coronary-heart-disease-10-year-risk/
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Şekil 3. Erkekler İçin Kardiyovasküler Risk Hesaplama Tablosu. Risk tahminleri, Ulusal Kalp, 
Akciğer ve Kan Enstitüsü’nün ( NHLBI ) Framingham Kalp Çalışması verilerine dayanmaktadır.

Wilson, PW, et. al. Prediction of Coronary Heart Disease Using Risk Factor Categories. Circulation 1998 97 (18): 
1837-1847 https://www.framinghamheartstudy.org/fhs-risk-functions/coronary-heart-disease-10-year-risk/
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Şekli 4. SCORE Türkiye kardiyovasküler risk hesaplama tablosu. Yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, 
kan basıncı ve kolesterol bileşenleri ile renk kırmızıya gittikçe hastanın ilerleyen on yılda ölüme 
sebep olabilecek kalp damar hastalığı riski artmaktadır. 

Kaynak: Türk Kardiyoloji Derneği Klavuzları
http://file.tkd.org.tr/kilavuzlar/SCORETurkiye-160125.PDF?menu=52
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Risk Analizinde Egzersiz Stres ( Efor ) Testinin 
Yeri
Türkiye Kardiyoloji Derneği, koroner ar-
ter hastalığı risk analizi yapılmamış, semp-
tomu olmayan hastalarda rutin egzersiz testi 
önermemektedir. 40 yaş üzerinde, bir veya fazla 
risk faktörü olan semptomsuz erkeklerde yararlı 
olabilir. Kadınlarda ve 75 yaş üzerinde yaygın 
kullanım önerilmez.(43) 

USPSTF asemptomatik, kardiyovasküler risk he-
saplamalarında düşük risk saptanan (gelecek 10 
yılda aterosklerotik kalp damar hastalığı gelişme 
olasılığı %10’dan az) bireylerde egzersiz testi 
yapılmasını önermemektedir.(49)

Egzersiz testinin kesin ve rölatif olarak kontrendike 
olduğu durumlar vardır. İki gün içinde geçirilmiş 
Akut myokard infarktüsü, anstabil anjinası olan 
ya da anjina nedeni ile medikal tedavi alan 
hasta, kontrol altında olmayan kardiyak aritmi, 
semptomatik aortik stenoz, semptomatik kalp 
yetmezliği, akut pulmoner emboli ya pulmoner 
enfarkt, akut myokardit, perikardit, akut aort 
diseksiyonu kesin kontrendikasyonlardır. Sol 
koroner ağırlıklı koroner stenoz, orta stenotik 
kapak hastalığı, elektrolik anormallikleri, ciddi 
arteryel hipertansiyon, taşiaritmi, bradiaritmi, 
hipertrofik kardiyomiyopati ya da kardiyak 
outputu etkileyen diğer obstrüktif durumlar, 
yüksek derecede AV blok ve mental, fiziksel 
gerilik rölatif egzersiz test kontrendikasyonlardır. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde her 2500 
egzersiz testinde 1 hastanın yaşamını yitirdiği, 
kontrendikasyonların dikkatle dışlanması, testin 
uygun teknik ve mutlaka profesyoneller tarafından 
yapılması gerektiği unutulmamalıdır.(49)

Tartışma
Diabetes mellitus, dislipidemi, hipertansiyon, 
kanser ve kalp hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan 
hastalıklar tüm dünyadaki ölümlerin %70’inden 
sorumludur. Her yıl 30 -69 yaş arasında 15 milyon 
insan bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeni ile 
yaşamını yitirmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
2013-2020 Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların 
Önlenmesi ve Kontrolüne İlişkin Küresel Eylem 
Planı’nda da üzerinde durulduğu gibi ancak yaşam 

boyu koruyucu önleyici sağlık hizmeti yaklaşımı, 
insanların ve toplumların güçlendirilmesi ve kanıta 
dayalı stratejilerle artmış hastalık yükünün, erken 
ölümlerin önüne geçilebilir. Sağlık kaynaklarının 
akılcı kullanımı, ülke ekonomilerinde sağlığa 
ayrılan payın koruyucu önleyici sağlık hizmeti 
yönünde artışı bu şekilde sağlanabilir. (50)

Tarama programlarının Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından belirlenmiş temel kıstasları mevcuttur.
(51)
• Taranan hastalık toplum için önemli bir sağlık 
sorunu olmalıdır.
• Hastalıkların teşhisi ve tedavisi için gerekli tüm 
alt yapı (personel, ekipman vb) olanakları yeterli 
olmalı, testler toplum taramasında kullanılabi-
lecek kadar kolaylıkla uygulanabilir bir yöntemle 
yapılabilmelidir.
• Tarama için kullanılacak testlerin toplum tarafın-
dan kabul görmesinde engel olmamalı, tarama 
programları belirli peryotlarda tekrarlanmalıdır.
• Taranacak hastalığın tanınması için latent 
veya erken semptomatik bir dönemi bulunma-
lı, hastalığın klinik seyrine dair yeterli bilgi ol-
malıdır.
• Tarama sonucunda saptanan hastaların iyileştir-
ilmesi, ölüm oranının azaltılması için uygun teda-
vi yöntemleri olmalıdır.
• Tarama testinin hastalık ya da hastalık riskine 
sahip bireyi doğru tespit edebilmesi, olmayan bi-
reyi de yüksek oranda dışlayabilmesi (yüksek du-
yarlılık ve özgüllükte olması) gerekir. 

Ayrıca uygulanacak tarama, bütüncül bir kanser 
kontrol programının parçası olmalı ve ülkedeki 
kanser yükünü azaltacağı gösterilmiş olmalıdır. 
(51)

 Serviks, meme ve kolon kanseri tarama program-
ları ile kansere bağlı ölümlerin azalttığını gösteren 
çalışmalar mevcuttur. (52,55 )

Ülkemizde halen check up uygulamalarının, 
toplum taramalarının, nerede ve kimler tarafın-
dan yapılacağı, risk değerlendirmelerini takiben 
gerekli öneri ve tedavi uygulamalarının kim-
ler tarafından verilmesi gerektiği yanıt arayan 
sorulardır. Bununla birlikte toplumun sağlık 
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okuryazarlık düzeyinin artırılması, etkili kanser 
tarama programlarına erişiminin kolaylaştırıl-
ması ve teşvik edilmesi öncelikli hedefler ol-
malıdır. Türk toplumunda bulaşıcı olmayan 
hastalıkların risk faktörleri hakkında mevcut 
durumu ortaya koyabilmek amacı ile yapılan 
Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması “Bulaşıcı 
Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Preva-
lansı” çalışmasının sonuçlarında 15 yaş üzeri 
bireylerden oluşan katılımcıların kansere yöne-
lik çeşitli tarama testlerinin varlığından hab-
erdar olma oranı %42,1(erkekler için %37,8 ve 
kadınlar için %46,4) olarak saptanmıştır. 50-70 
yaş grubunun %74,5’i hiç gaytada gizli kan testi 
yaptırmamıştır. 50-70 yaş grubunda son 10 yılda 
kolonoskopi yaptırma oranı sadece %12,1’dir. 
Araştırma grubundaki 40-69 yaş kadınların sa-
dece %57,4’üne mamografi, 30-65 yaş kadın-
ların sadece  %54,2’sine serviks kanseri taraması 
yapılmıştır. Katılımcıların %17,6’sı son bir ay 
içinde genel pratisyen-aile hekimine, %16,8’i bir 
uzman hekime başvurmuştur.(56)

Primer korumanın (hastalıkların önlenebilir risk 
faktörleri ile mücadelenin) yanında, organize 
şekilde, kanıta dayalı veriler ışığında uygulnana 
erken tanı ve tarama programlarının başarısı tek 
tek bireyleri olduğu kadar toplum sağlığı ve ülke 
ekonomisini de yakından ilgilendirmektedir.  

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof.Dr.Kay-
ser Çağlar’a yazının değerlendirme ve düzen-
lenmesindeki desteği için teşekkür ederim. 
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Knowledge Levels on Notifiable Communicable Diseases (CDs) of Grade 3 
and Grade 6 Students of a Faculty of Medicine: A Descriptive Study

Bir Tıp Fakültesi Dönem 3 ve Dönem 6 Öğrencilerinin 
Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Hakkındaki Bilgi 
Düzeyleri: Tanımlayıcı Bir Çalışma

ARAŞTIRMA / Research Articles

Ekin ÇUBUKÇU1, Baki Can METİN2, Ayşe N. AKIN,3 

ABSTRACTÖZ
Diagnosis and notification of communicable diseases gain impor-
tance to prevent public health.  This study set out to investigate the 
knowledge levels on notifiable communicable diseases (CDs) of gra-
de 3 and grade 6 Students of a Faculty of Medicine and examine the 
effect of  the duration of medical education by applying a question-
naire. A questionnaire including questions about students’ ages, gen-
ders, grades and also questions on knowledge levels about CDs was 
applied on 52 grade 3 and 92 grade 6 students of a medical faculty. 
The knowledge levels of 114 students (79.2%) was found to be below 
60%. Moreover, 30 (20.8%) and 11 (7.6%) students knew accurately 
the Form 014 utilized for daily notification of CDs and Form14D 
also used for daily notifications of CDs by laboratory, respectively. 
The notification of notifiable CDs should be a priority topic for the 
undergraduate medical education. Thus, the awareness and know-
ledge levels on fighting against CDs, algorithms of notification of 
notifiable CDs and notification mechanism of grade 3 and grade 6 
Students of Faculty of Medicines should be improved.

Bulaşıcı hastalıkların saptanması ve bildirimi, halk sağlığının ko-
runması açısından önem arz etmektedir. Bu çalışma bildirimi zorun-
lu bulaşıcı hastalıklar (BZBH) hakkında bir tıp fakültesinin dönem 
3 ve dönem 6 öğrencilerinin bilgi düzeyinin bir anket aracılığı ile 
saptanması ve tıp fakültesi eğitim süresinin BZBH bilgi düzeylerine 
etkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Öğrencilerin yaş, 
cinsiyet, öğrenim gördüğü sınıf ve BZBH konusundaki bilgi düzeyle-
rinin sorgulandığı anket, bir üniversite tıp fakültesi dönem 3 öğren-
cilerinden  52 kişi, dönem 6 öğrencilerinden 92 kişiye uygulanmıştır. 
Öğrencilerin 114’ünün (%79,2) BZBH’ı bilme yüzdesinin %60’ın 
altında olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların sadece %20,8’inin 
(n=30) BZBH hastalıkların günlük bildiriminde kullanılan Form 
014’ün kullanımını bildiği ve sadece %7,6’sının (n=11) laboratu-
var tarafından bildirilen BZBH’ın günlük bildiriminde kullanılan 
Form 014D’nin kullanımını doğru bildiği tespit edilmiştir. Mezuni-
yet öncesi tıp fakültesi eğitimlerinde BZBH’lerin bildirimi öncelikli 
konular arasında yer almalıdır. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede, 
BZBH’lerin bildirim algoritmaları ve bildirim mekanizmaları konu-
sunda öğrencilerin bilgi düzeyleri ve farkındalıkları artırılmalıdır.

Keywords: Notifiable communicable diseases, notification, know-
ledge level, medical student, Form 014

Anahtar Kelimeler: Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, bildirim, 
bilgi düzeyi, tıp fakültesi öğrencisi, Form 014.
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GİRİŞ
Toplumun sağlıklı olabilmesi için, toplumu oluş-
turan bireylerin sağlıklarının korunması gerek-
mektedir. Bu amaçla hastalıklardan korunmalı, 
hastalananlara erken tanı hizmeti verilmeli ve 
tedavileri yapılmalıdır (1). Bulaşıcı Hastalıklar, 
etkenin enfekte bir kişiden, hayvandan veya kay-
naktan; hayvan konak, vektör veya cansız çevre 

aracılığıyla, doğrudan veya dolaylı yolla başka 
bir duyarlı konağa geçişiyle meydana gelmekte-
dir (2). Bazen bulaşıcı hastalıklar ortaya çıktık-
tan sonra alınan önlemler yetersiz kalabilmekte 
ve ciddi kayıplara neden olabilmektedir. Bulaşıcı 
hastalıkların topluma verebileceği zararlar; top-
lumun sosyal yaşamının bozulması, sağlık hiz-
metlerinin aksaması, ölüm ve sekellerin olması, 
ekonomik kayıplar ve hastalıkların uluslararası 
yayılma kolaylığı şeklinde özetlenebilir. Bulaşıcı 
hastalıklar geniş kitleleri etkileyebilecek salgınlar 
oluşturabilme potansiyeli nedeniyle, saptanması 
ve bildirilmesi, halk sağlığını korumaya yönelik 
önlemlerin alınabilmesi açısından büyük önem 
taşımaktadır (3).
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Tarihin en eski dönemlerinden bu yana toplumsal 
yıkımlara neden olabilen bulaşıcı hastalıklara yö-
nelik koruma ve kontrol önlemlerini almak halk 
sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır (4). 
Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele kap-
samında sürveyans çalışmaları, II. Mahmut’un 
emriyle karantina için kurulan ve bulaşıcı hasta-
lıklarla örgütlü mücadelenin temeli sayılan Mec-
lis-i Tahaffuz göreve başladığı 19. yüzyıla kadar 
uzanmaktadır. Türkiye’de bulaşıcı hastalıkların 
bildirimi hakkında çıkarılan ilk mevzuat olan, 
1930’da yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıs-
sıhha Kanunu ile bulaşıcı hastalıkların sınırlarda 
ve ülke içinde kontrolüne yönelik düzenlemeler 
getirilmiştir (5).

Dünya’da ve Türkiye’de sağlık alanındaki bilim-
sel gelişmeler sonucunda sürveyans sisteminde 
yeni düzenlemelere gerek duyulmuş ve bulaşıcı 
hastalıkların ihbar ve bildirim sisteminin yapı-
sı ve işleyişi ile ilgili ilkeleri belirlemek üzere 
2004’te Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim 
Sistemi Yönergesi yayınlanmıştır. Bu Yönerge ile 
bildirimi yapılacak bulaşıcı hastalıklar ve etkenler 
A, B, C, D olmak üzere dört grupta toplanmış ve 
önceden 39 olan Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Has-
talıkların (BZBH) sayısı 51’e çıkarılmış, standart 
olgu tanımları geliştirilmiş, olgu tanımlarında 
laboratuvar testleri zorunluluğu ve klinisyenle-
rin dışında bildirimden sorumlu birimler arasına 
laboratuvarlardan etken bildirimleri de katılmış-
tır (6). Bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığı ve 
örüntülerinde yaşanan gelişmeler kapsamında, 
yıllar içinde vaka tanımları ve tanı kriterleri gün-
cellenmiş ve BZBH’ın sayısı 80’e çıkarılmıştır 
(7-9).

Türkiye’de BZBH ihbar ve bildiriminden, sağlık 
hizmeti veren bütün kamu kurum ve kuruluşları 
ile gerçek kişiler ve özel kuruluşlar sorumludur. 
Bu nedenle vakalara ilişkin bildirimlerin gönde-
rimi amacıyla tüm Aile Hekimliği Bilgi Sistemi 
(AHBS) ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde 
(HBYS) bildirim ekranları oluşturulmuştur (10). 
1593 sayılı UHK’nun 282. maddesine göre zama-
nında ve tam olarak bildirmeyen kişi ve kurum 
sorumluları hakkında idari para cezası uygulan-
maktadır (11). BZBH bildirimi sonrasında yapı-

lacak koruyucu ve önleyici çalışmalar, asıl olarak 
bölge tabanlı hizmet veren İlçe Sağlık Müdürlük-
leri/Toplum Sağlığı Merkezi (İSM/TSM), gerekli 
durumlarda ise Sağlık Müdürlüğü (SM) ve Aile 
Hekimleri (AH) tarafından yürütülmektedir (10). 

Türkiye’de bildirim sistemi konusunda hekim-
lerin bilgi eksiklikleri, konuyu yeterince önem-
sememeleri, sağlık kurum ve kuruluşlarındaki 
bildirim sistemi konusunda yanlış veya eksik iş-
lemlerin yapılması ve bildirim akışında meydana 
gelen hatalı uygulamalar gibi çeşitli sorunlar bu-
lunmaktadır. Bu sorunlardan dolayı BZBH’lerin 
bildiriminin ve bu hastalıklarla ilgili istatistiksel 
verilerin eksik olduğu düşünülmektedir (12). Ge-
leceğin hekim adayları olan Tıp Fakültesi öğren-
cilerinin BZBH konusundaki bilgi düzeylerinin 
belirlenmesi; gelecek adına atılacak adımlara ve 
gerekiyorsa alınan eğitimlerde yapılması planla-
nan düzeltmelere de ışık tutabilecektir. Tüm bu 
bilgiler ışığında, bu çalışmanın amacı bir Tıp Fa-
kültesi Dönem 3 ve Dönem 6 öğrencilerinin BZ-
BH’lere ilişkin bilgi düzeylerinin saptanması ve 
tıp fakültesi eğitim süresinin BZBH bilgi düzey-
lerine etkisinin değerlendirilmesidir.

2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Araştırma Tasarımı ve Etik Konular
Bu çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Bu 
araştırmanın yapılabilmesi için, üniversitenin Tıp 
ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu’na başvuru-
larak araştırma onayı (Proje no: KA17/343) alın-
mıştır. Ankete katılmayı kabul eden öğrencilere 
anket formuna ad, soyad ve kimliklerini belirten 
herhangi bir bilginin yazılmayacağı, araştırmada 
yer alan tüm bilgilerin bilimsel amaçla kullanıla-
cağı, elde edilen tüm bilgilerin gizli tutulacağı, 
başka kişilerle paylaşılmayacağı konularında ge-
rekli açıklama yapılarak ankete katılmayı kabul 
eden öğrencilerin sözel onamları alınmıştır.

2.2. Araştırma Yeri ve Örneklem
Araştırma Ankara’da bir üniversitenin tıp fakül-
tesinde yapılmıştır. Tıp fakültesinin mezuniyet 
öncesi eğitiminde, BZBH ile ilgili teorik ve pratik 
eğitimler Halk Sağlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalı eğitimleri 
ile verilmektedir. Halk Sağlığı Anabilim Dalınca 
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Tıp Fakültesi Dönem 1, Dönem 3 ve Dönem 6 
öğrencilerine, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından ise Dö-
nem 6 öğrencilerine bulaşıcı hastalıklar ve bildiri-
mi zorunlu bulaşıcı hastalıkların takibinin önemi 
ve uygulanması konularında teorik ve pratik ders-
ler verilmektedir.

Araştırmanın evrenini Tıp Fakültesi’nde Dönem 
3 ve Dönem 6’da okuyan toplam 196 öğren-
ci oluşturmaktadır. Bu araştırmada örneklem 
seçilmemiş olup Dönem 3 ve Dönem 6 öğrencile-
rinin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır.
 
2.3. Veri Toplama Aracı ve Araştırma 
Değişkenleri
Veriler, öğrencilere gözlem altında uygulanan 
anket formu ile toplanmıştır. Anket formu, konu 
ile ilgili literatür incelemesi sonucunda öğrencil-
erin BZBH konusundaki bilgi düzeyini belirleye-
cek sorular belirlenerek oluşturulmuştur. Anket 
formunda, öğrencilerin yaş, cinsiyet ve öğren-
im gördüğü sınıf sorularının yanı sıra, BZBH 
konusundaki bilgi düzeylerini ölçmeye yöne-
lik 3 soru bulunmaktadır. Bu üç sorunun ilkine 
32 adet hastalık listelenmiş ve bu hastalıkların 
BZBH olup olmadığı sorgulanmıştır. Gerçekte, 
bu hastalıkların 4’ü BZBH kategorisinde olmayan 
Beşinci Hastalık, El-ayak-ağız Hastalığı, Uyuz ve 
Kızıl, 19’u A grubu BZBH olan HIV enfeksiyonu, 
Botulismus, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, 
Akut Viral Hepatitler, Sıtma, Gonore, Sfiliz, Dift-
eri, Tetanoz, Tüberküloz, Kuduz Riskli Temas, 
Şark Çıbanı, Boğmaca, Suçiçeği, Tifo, Şarbon, 
Bruselloz, Kolera ve Meningokokal Hastalık, 
2’si B grubu hastalık olan Poliomiyelit ve Çiçek 
Hastalığı, 6’sı C grubu hastalık olan İnfluenza, 
Tularemi, Leishmania, Veba, Lejyoner Hastalığı 
ve Epidemik Tifüs ve 5’i D grubu hastalık olan 
Chlamydia Trachomatis, Entamoeba Histolytica, 
Rotavirüs, Enterohemorajik E. Coli ve Giardia 
İntestinalis’tir. Katılımcılara 32 maddelik hastalık 
listesindeki hastalıkların BZBH olup olmadığı 
sorulmuştur. Alınan cevaplar kaydedilmiş ve her 
bir katılımcının 32 hastalığın BZBH olup olmama 
durumuna verdiği doğru cevabın 32’ye bölünüp 
100 ile çarpılmasıyla katılımcının BZBH’ları doğ-
ru bilme yüzdesi hesaplanmıştır.  Diğer iki soruda 

ise Form 014 ve Form 014D’nin kullanımını doğ-
ru bilip bilmediği sorgulanmıştır.

Araştırma verilerinin toplanması amacıyla anket 
uygulaması sonrasında elde edilen veriler ayrı 
ayrı değerlendirildikten sonra BZBH konusunda 
öğrencilerin bilgi düzey ve görüşleri ile ilgili ver-
ilerin karşılaştırması yapılmıştır.

2.4. İstatistik Analizler
Veriler SPSS versiyon 20 programına girilmiş ve 
analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerin sunu-
munda, sayısal değişkenler için; ortalama, stan-
dart sapma, ortanca, en küçük değer, en büyük 
değer, kategorik değişkenler için; frekans ve yüz-
de kullanılmıştır. Sayısal değişkenlerin dağılımını 
değerlendirilmesinde Kolmogorov-Smirnov ve 
Shapiro-Wilk testleri kullanılmıştır. Gruplar ara-
sı karşılaştırmalarda, normal dağılıma uymayan 
sayısal değişkenlerin karşılaştırılmasında Mann 
Whitney U testi kullanılmıştır. Kategorik değiş-
kenler ise, Pearson Ki-kare testi ve Fisher’s Exact 
Test kullanılarak karşılaştırılmıştır. İstatiksel an-
lamlılık düzeyi p<0.05 olarak  kabul edilmiştir.

3. BULGULAR
Çalışmaya alınmak için hedef popülasyon olan 
196 öğrenciden, 88’i dönem 3, 98’i ise dönem 6 
öğrencisi idi. Dönem 3 öğrencilerinden araştır-
maya katılmayı kabul eden 52 öğrenciye (%60,4) 
ve dönem 6 öğrencilerinden ise 92 öğrenciye 
(%83,6) anket uygulanmıştır. Araştırma evreninin 
toplamda %73,4’üne ulaşılmıştır.

Katılımcı öğrencilerin yaklaşık üçte biri 20-21 
yaşlarında (n=49), üçte ikisi ise 23 yaş ve üzerin-
de (n=93) iken, yaş ortalaması 22,7±1,9’dur. Öğ-
rencilerin %70,1’i kadın, %36,1’i üçüncü dönem-
de, %63,9’u altıncı dönemde eğitim almaktadır.

Öğrencilerin 114’ünün (%79,1) BZBH’ı bilme 
yüzdesi %60’ın altındayken, yalnızca 30 öğrenci 
%60 ve üzeri bilgi düzeyine sahiptir. Bununla bir-
likte, BZBH’ın gruplara özel bilgi düzeylerinde 
öğrencilerin %8,3 ile %16,0 arasında değişen dü-
zeyde doğru bildiği saptanmıştır (Tablo 1).
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n %
BZBH hakkındaki önermeleri doğru 

bilme yüzdesi

%20 ve altı 20 13,9
%20-40 arası 31 21,5
%40-60 arası 63 43,8
%60-80 arası 24 16,7
%80 üzeri 6 4,2

Ortalama±SS=44,3±20,6 Ortanca=46,9 En küçük değer=0 En büyük değer=96,9
A grubu BZBH tanımını doğru 

bilme durumu

Doğru bilen 13 9,0
Doğru bilmeyen 131 91,0

B grubu BZBH tanımını doğru 

bilme durumu

Doğru bilen 22 15,3
Doğru bilmeyen 122 84,7

C grubu BZBH tanımını doğru 

bilme durumu

Doğru bilen 12 8,3
Doğru bilmeyen 132 91,7

D grubu BZBH tanımını doğru 

bilme durumu

Doğru bilen 23 16,0
Doğru bilmeyen 121 84,0

Toplam 144 100,0

Katılımcıların %20,8’i (n=30) BZBH hastalıkla-
rın günlük bildiriminde kullanılan Form 014’ün 
kullanımını doğru bilirken, sadece %7,6’sı (n=11) 
laboratuvardan bildirilen BZBH’ın günlük bildi-
riminde kullanılan Form 014D’nin kullanımını 
doğru bilmiştir. Kadınlar ve erkekler arasında 
Form 014’ü bilme durumları arasında fark yok-
ken, dönem 6 öğrencileri dönem 3 öğrencilerine 
göre Form 014’ün kullanımını 4 kat daha fazla 
doğru bilmektedir (p=0,004). Bununla birlikte, 
cinsiyet ve öğrenim görülen sınıf ile Form 014D 

kullanımını doğru bilme durumları arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır 
(Tablo 2).

Kadınlar ve erkekler arasında BZBH bilme yüz-
deleri istatistiksel olarak benzer bulunmuştur. 
Bununla birlikte, dönem 6 öğrencileri dönem 
3 öğrencilerine göre istatistiksel olarak anlamlı 
şekilde BZBH daha fazla bilmektedir (p=0,018) 
(Tablo 3).

Tablo 1. Katılımcıların BZBH hakkında bilgi düzeyleri, Ankara, 2018.

Tablo 2. Katılımcıların bazı özelliklerine göre Form 014 ve Form 014D’yi kullanımını bilme 
durumları, Ankara, 2018.

Form 014 kullanımını 

bilme durumu X2 p

Form 014D 

kullanımını bilme 

durumu
X2 p

Bilen Bilmeyen Bilen Bilmeyen
n % n % n % n %

Cinsiyet Kadın 18 17,8 83 82,1 1,860 0,173* 8 7,9 93 92,1 0,038 >0,999**
Erkek 12 27,9 31 72,1 3 7,0 40 93,0

Sınıf Dönem 3 4 7,7 48 92,3 8,522 0,004* 3 5,8 49 94,2 0,403 0,746**
Dönem 6 26 28,3 66 71,7 8 8,7 84 91,3

Toplam 30 20,8 114 79,2 11 7,6 133 92,4
* Pearson Ki-kare testi kullanılmıştır.
** Fisher’s Exact Test kullanılmıştır.
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BZBH’leri Doğru Bilme Yüzdesi
Ortalama±SS Ortanca 

(EKD-EBD)

U p*

Cinsiyet Kadın 44,80±20,28 46,88 (0,00-96,88) 2100 0,755
Erkek 43,17±21,67 43,75 (0,00-81,25)

Sınıf Dönem 3 39,72±16,71 37,50 (12,50-81,25) 2962 0,018
Dönem 6 46,91±22,24 46,88 (0,00-96,88)

* Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.

4. TARTIŞMA
Tıp Fakültesi Dönem 3 ve Dönem 6 öğrencile-
rinin BZBH’lere ilişkin bilgi düzeylerinin ve tıp 
fakültesi eğitim süresinin BZBH bilgi düzeyle-
rine etkisinin değerlendirildiği bu araştırma, 52 
dönem 3 ve 92 dönem 6 öğrencisi ile yapılmıştır. 
Yaş ortalaması 22,7±1,9 ve %70,1’i kadın olan 
144 öğrencinin, yalnızca 30’u %60 ve üzeri bil-
gi düzeyine sahiptir. Bununla birlikte, BZBH’ın 
gruplara özel bilgi düzeylerinde öğrencilerin 
%8,3 ile %16,0 arasında değişen düzeyde doğ-
ru bildiği saptanmıştır. Katılımcıların yalnızca 
beşte biri Form 014’ün kullanımını doğru bilir-
ken, sadece %7,6’sı Form 014D’nin kullanımını 
doğru bilmiştir. Kadınlar ve erkekler arasında 
BZBH bilme yüzdeleri istatistiksel olarak ben-
zer bulunmuştur. Bununla birlikte, dönem 6 öğ-
rencileri dönem 3 öğrencilerine göre istatistiksel 
olarak anlamlı şekilde BZBH daha fazla bilmek-
tedir. Kadınlar ve erkekler arasında Form 014’ün 
ve Form 014 D’nin kullanımını bilme durumları 
arasında fark yoktur. Dönem 6 öğrencileri dönem 
3 öğrencilerine göre Form 014 kullanımını 4 kat 
daha fazla doğru bilirken, öğrenim görülen sınıf 
ile Form 014 D kullanımını doğru bilme durumla-
rı arasında bir fark yoktur.

Literatür incelemesinde, konu ile ilgili mezuniyet 
öncesi döneme ait kısıtlı kaynak bulunması nede-
ni ile araştırma sonuçları mezun olmuş hekimlerle 
yapılan çalışmalarla da kıyaslanarak tartışılmıştır. 
Bulaşıcı hastalıklarla ilgili vakalarının bildirimi-
nin yapılması bulaşıcı hastalıkların yayılmasını 
önleyerek gerekli koruma ve kontrol önlemlerinin 
alınması ve ilgili programlarının planlanması ve 

değerlendirilmesinde, ortak kaynaklı salgınların 
tespit edilmesinde uygun tanı ve tedavi hizmet-
lerinin uygulanmasında önemlidir. Malta’da ge-
nel pratisyenlerin toplum sağlığının korunması 
konusunda hekimlerin rolünün önemli olduğunu 
bildiklerini, bildirimde bulunmadıkları durum-
larda ise bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığında 
artışlar olduğunu ve bu nedenle de bu konuya iliş-
kin eğitim verilmesini önemli buldukları saptan-
mıştır (13). Chandrasekar ve ark.nın çalışmasın-
da İngiltere’de genel pratisyenlerin, hastanelerde 
çalışan doktorların, laboratuvarlarda çalışan mik-
robiyoloji uzmanlarının bildirimde bulunduğu, 
Sri Lanka’da ise pratisyen hekimlerin bildirimde 
bulunduğu belirtilmiştir (14). Friedman ve ark.
nın çalışmasında halk sağlığı bildirimlerinin acil 
servis personeli (hekim, hemşire, büro personeli) 
tarafından yaklaşık %40, laboratuvar ve enfek-
siyon kontrol komiteleri personeli tarafından da 
%40 oranında zamanında bildirildiği belirtilmiştir 
(15). CDC (Centers for Disease Control and Pre-
vention-Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) 
tarafından belirtilen rapora göre birçok bulaşıcı 
hastalık sürveyans sistemleri öncelikle hekimler-
den ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarından vaka 
raporlarının alınmasına dayanmaktadır (16).

Bildirim süreci farklı bölgelerde değişiklikler 
gösterse de, sistem tasarımında bütünlük ve za-
manındalık oldukça önemli ilkelerdir. Ayrıca bil-
dirim sistemi entegrasyonunun verimli olmasında 
bu konuda yapılacak mevzuat güncellemelerinin 
de en önemli unsur olduğu belirtilmiştir (17). 
Mansuri ve ark.nın çalışmasında birinci basamak 
hekimlerinin bildirim sistemi konusunda bilgile-

Tablo 3. Katılımcıların bazı özelliklerine göre BZBH’lerin doğru bilme yüzdelerinin dağılımı, 
Ankara, 2018.
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rinin eksik olduğu, hekimlerin çoğunlukla zaman 
kısıtlılığı ve bildirim süreçlerinin zorlayıcı ol-
ması gibi nedenlerden ötürü bulaşıcı hastalıklara 
tanı koydukları ancak bildirimde bulunmadıkları 
belirtilmiştir (18). Janati’nin çalışmasında insan 
kaynağındaki eksikliklerin, bildirimden sorum-
lu kişilerin iş yükünün fazla olmasının ve bildi-
rim sistemiyle ilgili görev yapan personelin bilgi 
düzeyleri ve farkındalıklarının düşük olmasının 
bildirim sistemi konusunda sorunlar oluşturduğu 
belirtilmektedir (17). Turnberg ve ark.nın çalış-
masında bildirimlerle ilgili farkındalığın ve bilgi 
düzeyinin artırılması için birinci basamak ve acil 
servislerde çalışan hekim ve hemşirelere eğitimler 
verilmesi gerektiği belirtilmiştir (19). Friedman 
ve ark.nın çalışmasında acil serviste görev yapan 
hekimlerin çoğunluğu bildirimlerin artırılmasında 
BZBH’ler listesinin güncel olmasını, eğitimlerin 
devamlılığının sağlanmasını ve bildirim sistemi 
mekanizmasının kolaylaştırılmasının gerekli ol-
duğunu belirtmişlerdir (15). Krause ve ark.nın ça-
lışmasında BZBH listesinin hekimler tarafından 
iyi bilinmediği ve hekimlere BZBH’lerle ilgili 
sürveyans sistemi hakkında sürekli bilgilendirme-
ler yapılması gerektiği belirtilmiştir (20). Aniwa-
da ve ark.nın çalışmasında bulaşıcı hastalıkların 
hızlı bir şekilde bildirilmesinin yerel, bölgesel 
ve ulusal düzeylerdeki Halk Sağlığı eylemlerinin 
gerçekleştirilmesinde hastalık eğilimlerinin izlen-
mesi açısından gerekli olduğu, sağlık çalışanları-
nın çoğunun bulaşıcı hastalıkların bildirimi konu-
sunda yeterli düzeyde eğitim alamadığı ve motive 
edilemediği belirtilmiştir (21).

Türkiye’de yapılan iki çalışmada, hekimlerin 
%20-%40’ının BZBH’lerin 4 ayrı grupta yer al-
dığını bildikleri ve çok küçük bir kısmının BZBH 
sayısını doğru bildiği saptanmıştır. Bu durum, he-
kimlerin ülkemizde zaman içerisinde güncellenen 
yönetmelikler ve BZBH’ler hakkında bilgi sahibi 
olmadıklarını ve genel olarak BZBH ve bildirim 
sistemi hakkında bilgi düzeylerinin yetersiz oldu-
ğunu düşündürmektedir. Ancak her iki çalışmada 
da BZBH’ler konusunda daha önce eğitim almış 
olanların BZBH gruplarını daha fazla oranda bil-
diği saptanmıştır (4,22). Bizim araştırmamızda 
da, benzer şekilde BZBH konusunda daha fazla 
sayı ve sürede eğitim almış olan dönem 6 öğ-

rencileri dönem 3 öğrencilerine göre istatistiksel 
olarak anlamlı şekilde BZBH’ı daha fazla bildiği 
saptanmıştır, ancak her iki dönemde de BZBH’le-
ri doğru bilme düzeylerinin yetersiz olduğu sap-
tanmıştır. Özellikle bir yıl sonra meslek hayatına 
atılacak olan dönem 6 öğrencilerinin bilgi düzey-
lerinin hala düşük olması gelecekteki mesleksel 
uygulamalarında bildirimleri yetersiz düzeyde 
yapabileceklerini ve buna bağlı olarak Türki-
ye’de bu konudaki verilerin eksik olabileceğini 
düşündürmektedir. Oysa bulaşıcı hastalıklarla et-
kili mücadelenin yürütülmesi konusunda mevcut 
durumunun belirlenmesi, hastalıkların yıllar için-
deki görülme sıklıklarının ve eğilimlerinin doğru 
verilere dayalı olarak bilinmesi mücadelede başa-
rılı olabilmenin temelini oluşturmaktadır (3).

Türkiye’de BZBH’lerin bildiriminden ülke gene-
linde hizmet veren tüm sağlık kurum ve kuruluş-
larında çalışan ve BZBH tanısı koyan hekimler 
sorumlu olup BZBH’lerin bildirimde kullanılan 
form, Form 014’tür. Form 014, bildirimi zorun-
lu bulaşıcı hastalık gruplarından A, B ve C grubu 
BZBH’de yer alan hastalıkların bildiriminde kul-
lanılmaktadır. D grubu BZBH’de yer alan enfeksi-
yöz etkenlerin bildirimi, tanı koyma kapasitesine 
sahip veya sentinel laboratuvarlardan Form 014-
D kullanılarak yapılmaktadır (10). Araştırmamıza 
katılan öğrencilerin büyük kısmı bu iki formun 
kullanımını bilmemekte iken, dönem 6 öğren-
cilerinin kullanımı doğru bilme yüzdesi dönem 
3 öğrencilerine göre daha fazladır. Bunun olası 
nedeni, dönem 6 öğrencilerinin, bu iki formun 
kullanımını dönem 4 ve dönem 6’da yer alan uy-
gulamalı (pratik) eğitimlerde öğrenmeleri, dönem 
3 öğrencilerinin ise sadece önceki ders kurulların-
da konuyla ilgili teorik dersleri işledikleri olduğu 
düşünülmektedir (23). Türkiye’de yapılan bir ça-
lışmada hekimlerin; sadece %29,1’inin BZBH’le-
rin günlük bildiriminde Form 014’ün, %4,9’unun 
ise laboratuvardan bildirilen hastalıklarda Form 
014-D’nin kullanıldığını bildiği, BZBH’lerin ve 
sürveyansın güncellenmesine rağmen bu konu-
lardan haberlerinin olmadığı ve zaman içerisinde 
bilgi düzeylerinin azaldığı saptanmıştır (4).
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Mezun pratisyen hekimlerin yaklaşık bir yıl zo-
runlu hizmet yapması gereken Türkiye gibi ül-
kelerde, tıp eğitimi süresince “tıp öğrencisinin”, 
ülkenin koşullarına, sağlık gereksinimlerine ve 
mezun hekimin yapması beklenen görevlere uy-
gun bilgi ve becerilerle donatılmış olarak yetişmiş 
olmaları gerekmektedir. Bu nedenle de öğrencilik 
yıllarında, daha sonra yapması gereken bilgi ve 
becerilerle donanımlı olarak mezun olmaları hem 
bir hizmet gerekliliği, hem de “tıp eğitim politika-
sında izlenmesi gereken bir strateji” olarak dikka-
te alınması gereken bir husustur. Halk sağlığı yö-
nünden son derece önemli olmasının yanı sıra, tıp 
eğitiminin çeşitli kademelerinde eğitim alan tıp 
öğrencilerinin mezuniyet sonrası mesleki yaşam-
larında da sıkça karşılaşacakları bildirimi zorunlu 
bulaşıcı hastalıklar hakkındaki bilgi düzeylerinin 
yeterli seviyelerde olmadığı ve eğitimin bu konu-
da etkisinin olduğu saptanmıştır. 

BZBH’ye ait bildirimlerin zamanında ve eksiksiz 
bir şekilde yapılması, Halk Sağlığı eylemlerinin 
hızlı gerçekleştirilmesinin yanı sıra, toplumun her 
düzeyinde gerekli önlemlerin önceden alınması 
ve bulaşıcı hastalıkların seyrindeki değişimlerin 
gözlenmesi gibi nedenler açısından gereklidir. 
Bulaşıcı hastalıklar ve bildirim sistemi konusun-
da eğitimlerin verilmesi, bildirimlerinin artması-
na da katkı sağlayacaktır. Hekimlerin BZBH’le-
rin bildirimi konusunda farkındalıklarının artırıl-
ması, esas olarak mezuniyet öncesi tıp fakültesi 
eğitimlerinde bu konuya yer verilmesi temeline 
dayandırılması gerekmektedir.

Tıp fakültesinden mezun olan hekimlerin önemli 
bir bölümünün Birinci Basamak sağlık hizmetle-
rinin yürütülmesinde görev alabileceği göz önüne 
alınarak mezuniyet öncesi tıp fakültesi eğitimle-
rinde, birinci basamakta sunulacak hizmetlerin en 
önemlilerinden biri olan BZBH’ler öncelikli ko-
nular arasında yer almalıdır. Öğrencilerin bulaşıcı 
hastalıklarla mücadele konusunda bilgi düzeyleri 
ve farkındalıkları artırılmalı, BZBH’lerin bildirim 
algoritmaları, bildirim mekanizması gibi konular-
da yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaları sağlanma-
lıdır.

Çıkar çatışması bildirimi
Bu çalışmanın yapılmasında ve makalenin yazı-
mında yazarlar arasında çıkar çatışması olmamış-
tır. Ayrıca bu çalışmanın herhangi bir aşamasında 
hiçbir kişi, kurum veya kuruluştan destek alınma-
mıştır.
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Evaluation of Oral Care Practices and Oral Care Habits in Cancer 
Patients Undergoing Chemotherapy

Kemoterapi Uygulanan Kanser Hastalarında Ağız Bakımı 
Uygulamaları ve Ağız Bakım Alışkanlıklarının 
Değerlendirilmesi
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ABSTRACTÖZ
Objective: The aim of this research was to assess the oral care pra-
ctices and oral care habits of the cancer patients undergoing che-
motherapy.
Method: It is a descriptive cross-sectional study. Th sample consis-
ted of 120 cancer patients. The patients were asked about the prac-
tices used to prevent oral sore formation and to reduce complaints 
when mouth sores. Oral care practices were assessed using the Care 
Practices Assessment Survey for Preventing Oral Sore Formation 
and Reducing Oral Complaints and Oral Hygiene Habits Assess-
ment Survey.
Results: The age of the patients ranged between 19-82 years and 
most of them (23.8%) were diagnosed with breast cancer. The rese-
arch sample reported to have oral complaints that appear on tongue 
and sides, sublingual, palate, cheek, teeth, gums and lips. Cancer 
patients commonly used chloroben, sodium bicarbonate, saline wa-
ter, lemon water and herbal applications for oral care, respectively. 
Most of the sample reported not to brush their teeth at the appropri-
ate frequency using the proper technique. Patients did not prefer the 
right bristled toothbrush and did not change their toothbrushes as 
often as recommended.
Conclusion: The results suggest that cancer patients need training 
for evidence-based oral care practices to protect oral health and 
prevent oral mucositis during chemotherapy.

Amaç: Bu araştırma kemoterapi uygulanan kanser hastalarında 
ağız bakımı uygulamaları ve ağız bakım alışkanlıklarının değerlen-
dirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. 
Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı-kesitsel nitelikte bir araştırmadır. 
Örneklemi kemoterapi uygulanan 120 kanser hastası oluşturdu. 
Ağızda yara oluşumunu önlemeye ve şikayetleri azaltmaya yönelik 
kanser hastalarının kullandıkları yöntemler sorgulandı. Ağız ba-
kım uygulamaları Ağızda Yara Oluşumunu Önlemeye ve Şikayetleri 
Azaltmaya Yönelik Uygulamaları Değerlendirme Formu ve Ağız 
Hijyeni Alışkanlıklarını Değerlendirme Formu kullanılarak değer-
lendirildi
Bulgular: Hastaların yaşları 19-82 arasında değişmektedir ve çoğu 
meme kanseri (%23,8) tanısı almıştır. Çalışma grubunun en sık dil 
üstü ve yanları, dilaltı, damak, yanak içi, diş, diş eti ve dudaklarda 
oral mukoz membran bütünlüğü ile ilgili şikayetler bildirdi. Kanser 
hastaları ağız bakımında sırasıyla en sık kloroben, sodyum bikarbo-
nat, tuzlu su, limonlu su ve bitkisel uygulamalardan yararlanmak-
tadır. Örneklemin çoğu dişlerini uygun sıklıkta ve doğru teknikle 
fırçalamadıklarını bildirdi. Hastaların uygun yumuşaklıkta diş fırça 
seçmedikleri ve diş fırçalarını önerilen sıklıkta değiştirmedikleri be-
lirlendi.  
Sonuç: Sonuçlar kemoterapi süresince kanser hastalarının ağız-diş 
sağlığının korunması ve oral mukozitin önlenmesine yönelik kanıta 
dayalı ağız bakımı uygulamaları konularında eğitime gereksinimi 
olduğunu göstermektedir.
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GİRİŞ

Kemoterapötik ilaçlar tümör hücrelerin bölün-
mesini engelleyerek ölümüne yol açarken aynı 
zamanda vücutta hızla çoğalan mukoza ve hüc-

relerini etkileyerek enflamasyona ve çeşitli yan 
etkilerin ortaya çıkmasına neden olur. Kemotera-
pi ajanları ile ilişkili yan etkilerin önlenememesi 
veya etkin kontrol altına alınmaması durumda te-
davi ertelenebilmekte ve yaşam kalitesi olumsuz 
yönde etkilenebilmektedir. Kemoterapötik ilaçlar 
ile ilişkili sıklıkla karşılaşılan yan etkiler içerisin-
de oral ülserasyon, disfaji, odinofaji, diyare, bu-
lantı, kusma, malabsorbsiyon, anoreksi ve kaşeksi 
önemli yer tutmaktadır (1-3). Oral mukozit gelişi-
mi ve şiddeti bireye uygulanan tedaviye göre de-
ğişiklik göstermektedir. Hastanın yaşı, cinsiyeti, 
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ağız bakım alışkanlıkları, tedavi öncesinde hastada 
var olan ağız ve diş hastalıkları, beslenme bozuk-
luğu ve düşük beden kitle indeksi gibi durumların 
oral mukozit gelişimini kolaylaştırdığı bilinmek-
tedir. Oral mukozite sebep eden tedavi ile ilişkili 
risk faktörlerine tedavi protokolünde yer alan bazı 
kemoterapötik ilaçlar (özellikle alkilleyici ilaçlar 
ve antimetabolitler), ilaç dozları, radyoterapi (uy-
gulanan bölge, doz, tedavi programı, kemoterapi 
ile birlikte uygulanması), lösemide uygulanan in-
düksiyon tedavisi ve hematolojik malignansiler 
örnek olarak sıralanabilir (3,4). 

Oral mukozitin klinik etkileri, psikolojik, sosyal 
ve ekonomik sonuçları nedeniyle kanser tedavi-
si ve bakımı süresince oral mukozitin önlenmesi, 
kanıta dayalı öneriler doğrultusunda oral muko-
zitin tedavisi ve hasta-aile eğitiminde hemşirele-
re önemli sorumluluklar düşmektedir (3,5). Oral 
mukoz membran bütünlüğünün sürdürülmesi sü-
recinde ayrıca bireyin öncesi ve tedavi sırasındaki 
ağız alışkanlıkları, bilgi düzeyi ve ağız bakımına 
ilişkin tutumları büyük rol oynamaktadır. Oral mu-
koz membran bütünlüğünü sürdürmeye yönelik 
verilecek hasta eğitiminde; ağız hijyeni, düzenli 
diş muayenesi ve ağız bakımı uygulamaları konu-
larına yer verilmelidir (3). Bu araştırma kemotera-
pi uygulanan kanser hastalarında tedavi süresince 
ağızda yara oluşumunu önlemeye ağız bakımı uy-
gulamalarının ve ağızda oluşan yaraları gidermeye 
yönelik ağız bakımı uygulamalarının belirlenmesi 
amacıyla gerçekleştirildi.

Araştırma Soruları
1. Kemoterapi uygulanan kanser hastalarında teda-
vi süresince ağızda yara oluşumunu önlemeye ağız 
bakımı uygulamaları nelerdir? 
2. Kemoterapi uygulanan kanser hastalarında teda-
vi süresince ağızda oluşan yaraları ve şikayetleri 
gidermeye yönelik ağız bakımı uygulamaları ne-
lerdir? 
3. Kemoterapi uygulanan kanser hastalarının ağız 
bakım alışkanlıkları nelerdir? 

YÖNTEM
Araştırmanın Yapıldığı Yer
Araştırma İstanbul’da özel bir hastanenin ayaktan 
kemoterapi ünitesi, beş yataklı onkoloji servisi ve 
12 yataklı hematoloji servisinde gerçekleştirildi.

Araştırmanın Tipi
Bu çalışma kesitsel-tanımlayıcı nitelikte bir araş-
tırmadır.

Araştırma Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini İstanbul’da özel bir hasta-
nede ayaktan kemoterapi ünitesi, onkoloji ve he-
matoloji servislerinde kemoterapi tedavisi devam 
eden kanser hastaları oluşturdu. 

Örnekleme alınma kriterleri; 18 yaş veya üzeri, 
Türkçe anlayıp konuşabilen, kemoterapi tedavisi 
devam eden, çalışmaya katılmaya gönüllü olan, 
terminal dönemde olmayan ve genel durumu gö-
rüşme için uygun olan kanser hastaları olarak be-
lirlendi. Örneklemin oluşturulmasında bir yöntem 
kullanılmayıp, örnekleme belirtilen tarihler arasın-
da örnekleme kriterleri karşılayan tüm hastalar da-
hil edildi. Veri toplama tarihlerinde kemoterapi te-
davisine devam eden 120 kanser hastasına ulaşıldı.  

Araştırmanın Etik Yönü 
Araştırmanın yapılabilmesi için etik kurulu onayı 
(Karar no: 01.08.2017-61-10) ve kurum izni alın-
dı. Araştırmaya dahil edilecek kanser hastalarına 
çalışmanın amacı ve verilerin kimseyle paylaşıl-
mayacağı açıklandı. Hastalardan yazılı ve sözlü 
bilgilendirilmiş gönüllü olurları alındı.

Veri Toplama ve Veri Toplama Araçları
Veriler İstanbul’da özel bir hastanenin ayaktan ke-
moterapi ünitesi, hematoloji ve onkoloji ünitelerin-
de elde edildi. Araştırma verileri 15 Ağustos 2017-
31 Aralık 2017 tarihleri arasında anket yöntemiyle 
toplandı. Veri toplama araçları olarak Hasta Bilgi 
Formu, Ağızda Yara Oluşumunu Önlemeye ve Şi-
kayetleri Azaltmaya Yönelik Uygulamaları Değer-
lendirme Formu ve Ağız Hijyeni Alışkanlıklarını 
Değerlendirme Formu kullanıldı.
1. Hasta Bilgi Formu: Hasta Bilgi Formu hastala-
rın kişisel özellikleri, kanser tanısı ve tedaviye iliş-
kin sorular içermektedir. Bu formda ayrıca ECOG 
Skorlama skalası kullanılarak örneklemin fonksi-
yonel performans durumu sorgulandı. ECOG ska-
lasında puan artışı hastaların fonksiyonel perfor-
mans ve aktivite düzeyinin kötüleştiğini gösterir.
2.Ağızda Yara Oluşumunu Önlemeye ve Şikayetleri 
Azaltmaya Yönelik Uygulamaları Değerlendirme 
Formu: Bu formda ağızda yara oluşumunu önle-
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meye uygulamalar ve şikayetleri azaltmaya yöne-
lik uygulamalar sıralanmaktadır. Hastalara ağızda 
yara oluşumunu önlemeye ve şikayetleri azaltma-
ya yönelik sıralanan yöntem veya ürünlerden her-
hangi birisini kullanıp kullanmadığı soruldu. 
3. Ağız Hijyeni Alışkanlıklarını Değerlendirme 
Formu: Bu formda ağız sağlığı, oral mukoza so-
runlarına ve ağız bakımı alışkanlıklarına ilişkin 
sorular bulunmaktadır. Sorular kemoterapi teda-
visi gören hastaların ağız bakım gereksinimlerini 
belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından lite-
ratürden yararlanılarak (6-8) oluşturuldu. 

Verilerin İstatistiksel Analizi
İstatistiksel analizler için NCSS (Number Crun-
cher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, 
USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değer-
lendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların 
(ortalama, standart sapma, medyan, frekans, oran, 
minimum, maksimum) yanı sıra normal dağılım 
gösteren nicel verilerin iki grup karşılaştırmala-
rında Student t-testi, normal dağılım göstermeyen 
verilerin iki grup karşılaştırmalarında ise Mann 
Whitney U testi kullanıldı. Normal dağılım gös-
termeyen üç ve üzeri gruplar Kruskal Wallis testi 
kullanılarak karşılaştırıldı. Nitel verilerin karşılaş-
tırılmasında Pearson Ki-Kare testi, Fisher-Free-
man-Halton testi ve Fisher’s Exact test kullanıldı. 
Değişkenler arası ilişkiler Spearman Korelasyon 
Analiziyle incelendi. Anlamlılık en az p < 0,05 dü-
zeyinde değerlendirildi.

BULGULAR
1.Hastaların Kişisel Özellikleri
Hastaların yaş ortalaması 55,59 ± 13,80 olup çoğu 
meme kanseri (%23,8) tanısı almıştır. Kanser has-
talarının %91,7’si ağız bakımı konusunda eğitim 
aldığını bildirmiştir. Olguların %12’si alkol ve 
%25,8’i sigara kullandığını belirtti. Örneklemin 
%75’i ağzın dil, yanak, diş, diş eti, dudak, yanak 
içi ve dilaltı bölümlerinde aft veya yara, kızarıklık 
veya ağrı gibi şikâyetleri olduğunu bildirdi (Tablo 
1).

2.Ağızda Yara Oluşumunu Önlemeye Ağız 
Bakımı Uygulamaları ve İlişkili Faktörler
Ağızda yara oluşumunu önlemeye yönelik uygula-
malar Tablo 2’de gösterilmektedir. Buna göre ağız-

da yara oluşumunu önlemeye yönelik ilk beş yön-
temin klorheksidin glukonat gargaralar (Kloroben 
vb.) (%68,2), sodyum bikarbonat (%54,2), tuzlu su 
(%09’luk NaCl) (%51,7), bazı çaylar (adaçayı, pa-
patya, rezene çayı) (%46,7) ve limonlu su (%27,5) 
olduğu dikkat çekmektedir. Ağızda yara oluşumu-
nu önlemek amacıyla kanser hastalarının %26,7’si 
karadut pekmezi, %24,2’si bal ve %17,5’i zerdeçal 
kullandığını bildirdi (Tablo 2).

Cinsiyet değişkenine göre klorheksidin glukonat 
türü gargara, sodyum bikarbonat, tuzlu su ve li-
monlu su kullanılarak ağız bakımı uygulama oran-
ları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark be-
lirlenmedi (p > 0,05). Ancak cinsiyet değişkenine 
göre ağız yarasını önlemeye yönelik bitkisel çay 
ile ağız gargarası uygulama oranları arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p = 0,017). 
Kadınlarda ağızda yara oluşumunu önlemeye yö-
nelik bitkisel çay gargarası kullanımı (adaçayı, 
papatya, rezene çayı) oranlarının erkek hastalara 
göre daha yüksek olduğu saptandı (Tablo 3).

Eğitim düzeyi değişkenine göre ağızda yara olu-
şumunu önlemeye yönelik klorheksidin glukonat 
türü gargara, bitkisel çay veya limonlu su ile ağız 
gargarası uygulama oranları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark belirlenmedi (p > 0,05) 
(Tablo 3).

Eğitim düzeyine göre ağızda yara oluşumunu ön-
lemeye yönelik sodyum bikarbonat solüsyonuyla 
ağız bakımı uygulama oranları arasında istatistik-
sel olarak anlamlı fark saptandı (p = 0,032). Lise 
mezunlarında ağızda yara oluşumunu önlemeye 
yönelik sodyum bikarbonat solüsyonu ile ağız ba-
kımı uygulama oranı, üniversite mezunlarına göre 
daha yüksek bulundu (Tablo 3).

Eğitim düzeyi değişkenine göre ağızda yara olu-
şumunu önlemeye yönelik tuzlu suyla ağız bakı-
mı uygulama oranları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark belirlendi (p = 0,014). Ortaokul ve 
lise mezunu olgularda ağızda yara oluşumunu ön-
lemeye yönelik tuzlu su ile ağız bakımı uygulama 
oranları üniversite mezunlarına göre daha yüksek 
bulundu (Tablo 3). 
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Tanımlayıcı özellikler
Yaş Ort±Ss, 
Min-Mak (Medyan) 

55,59 ± 13,80 
(19-82)

57,5

Cinsiyet n %
Kadın 61 50,8
Erkek 59 49,2

Eğitim düzeyi
İlkokul 20 16,7
Ortaokul 38 31,7
Lise 50 41,7
Üniversite ve üzeri 12 10,0

Kanser evresi
Evre 1+2 20 16,7
Evre 3 63 52,5
Evre 4 37 30,8

ECOG performans skoru
Min-Mak (Medyan) 0-3 (1)
Asemptomatik 4 3,3
Semptomatik fakat tamamen yatakta 57 47,5
Semptomatik ( < %50) daha az yatakta 39 32,5
Semptomatik ( > %50) daha fazla yatakta 20 16,7

Ağız bakımı konusunda eğitimi alma durumu
Eğitim aldı 110 91,7
Eğitim almadı 10 8,3

Ağız şikâyeti bildiren hastalar 90 75,0
Ağız şikâyeti bildirmeyen hastalar 30 25,0
Ağız ve diş şikâyetleri

Dudak 60 50,0
Diş eti 44 36,7
Diş 41 34,2
Dil üstü ve yanları 25 20,8
Yanak içi 22 18,3
Damak 5 4,2
Dil altı 3 2,5

Kronik hastalık varlığına göre ağız bakımı uygu-
lama oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark saptanmadı (p > 0,05).

Kanser evresine göre ağızda yara oluşumunu ön-
lemeye yönelik klorheksidin glukonat türü gar-
gara, sodyum bikarbonat, tuzlu su, çay gargarası 
(adaçayı, papatya veya rezene çayı) ve limonlu su 
kullanımı oranları arasında istatistiksel olarak an-
lamlı fark saptanmadı (p > 0,05).

3.Ağızda Mukozasında Oluşan 
Şikâyetleri Azaltmaya Yönelik 
Uygulamalar ve İlişkili Değişken-
ler 
Ağızda yara oluştuğunda şikâyetleri 
azaltmaya yönelik hastaların bakım 
uygulamaları Tablo 2’de gösteril-
mektedir. Buna göre; örneklemin 
ağızda oluşan yaraları azaltmak ve 
şikâyetleri azaltmak amacıyla kul-
landığı ilk beş yöntem incelendi. 
Örneklemin en sık klorheksidin glu-
konat gargara (%38,3), sodyum bi-
karbonat (%37,5), tuzlu su (%31,7), 
çay gargarası (adaçayı, papatya 
veya rezene çayı) (%19,2) ve limon-
lu suyla (%13,3) ağız bakımı yaptı-
ğı dikkat çekmektedir. Hastaların 
%11,7’si ağızda oluşan yaraları ha-
fifletmek amacıyla karadut pekmezi 
kullandığını, %10,8’si dudaklarını 
nemlendirdiğini ve %10,8’i zerde-
çal kullandığını bildirdi. 

Cinsiyet değişkenine göre ağızda 
yara oluştuğunda şikâyetleri azalt-
maya yönelik klorheksidin glukonat 
türü gargara, sodyum bikarbonat, 
tuzlu su ve limonlu su ile ağız ba-
kımı uygulama oranları arasında is-
tatistiksel olarak anlamlı fark belir-
lenmedi (p > 0,05) (Tablo 3).

Kadınlarda ağız mukozası ile ilişkili 
şikâyetleri azaltmak amacıyla bitki-
sel çay uygulama oranları erkekle-
re göre daha yüksek bulundu (p = 
0,014) (Tablo 3).

Eğitim düzeyi değişkenine göre ağızda yara oluş-
tuğunda şikâyetleri hafifletmeye yönelik klorhek-
sidin glukonat türü gargara, sodyum bikarbonat, 
tuzlu su, adaçayı, papatya, rezene çayı ve limonlu 
su ile ağız bakımı uygulama oranları arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı fark belirlenmedi (p > 0,05) 
(Tablo 3).

Tablo 1 Araştırma Grubunun Kişisel Özellikleri (N = 120), 
İstanbul 2017
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YANIT
Kullanıyor Kullanmıyor

Ağızda Yara Oluşumunu Önlemeye Yönelik Uygulamalar n (%) n (%)
1. Klorheksidin glukonat gargara (Kloroben vb.) 83 (69,2) 37 (30,8)
2. Sodyum bikarbonat 65 (54,2) 55 (45,8)
3. Tuzlu su (%09’luk NaCl) 62 (51,7) 58 (48,3)
4. Adaçayı, papatya, rezene çayı 56 (46,7) 64 (53,3)
5. Limonlu su 33 (27,5) 87 (72,5)
6. Karadut Pekmezi 32 (26,7) 88 (73,3)
7. Bal 29 (24,2) 91 (75,8)
8. Zerdeçal 21 (17,5) 99 (82,5)
9. Dudakları nemlendirme 20 (16,7) 100 (83,3)
10. Arı Sütü 5 (4,2) 115 (95,8)
11. Arı tutkalı (Propolis) 5 (4,2) 115 (95,8)
12. Benzidamin içeren ağız gargaraları 5 (4,2) 115 (95,8)
13. Antiseptik maddeler (povidon iyot) 3 (2,5) 117 (97,5)
14. Buz Uygulaması (Kriyoterapi) 2 (1,7) 118 (98,3)

Kullanıyor Kullanmıyor
Ağız Yarası Şikayetlerini Azaltmaya Yönelik Uygulamalar n (%) n (%)
1. Klorheksidin glukonat gargara (Kloroben vb.) 46 (38,3) 74 (61,7)
2. Sodyum bikarbonat 45 (37,5) 75 (62,5)
3. Tuzlu su (%09’luk NaCl) 38 (31,7) 82 (68,3)
4. Adaçayı, papatya, rezene çayı 23 (19,2) 97 (80,8)
5. Limonlu su 16 (13,3) 104 (86,7)
6. Karadut Pekmezi 14 (11,7) 106 (88,3)
7. Dudakları nemlendirme 13 (10,8) 107 (89,2)
8. Zerdeçal 13 (10,8) 107 (89,2)
9. Bal 11 (9,2) 109 (90,8)
10. Arı Sütü 5 (4,2) 115 (95,8)
11. Benzidamin içeren ağız gargaraları 3 (2,5) 117 (97,5)
12. Arı tutkalı (Propolis) 3 (2,5) 117 (97,5)
13. Antiseptik maddeler (hidrojen peroksit, povidon iyot) 2 (1,6) 119 (98,4)
14. Buz Uygulaması (Kriyoterapi) 1 (0,8) 119 (99,2)

Olgularda kronik hastalık değişkenine göre ağız-
da yara oluştuğunda şikâyetleri azaltmaya yöne-
lik klorheksidin glukonat türü gargara, sodyum 
bikarbonat, tuzlu su, çay gargarası (adaçayı, pa-
patya veya rezene çayı) ve limonlu suyla ağız ba-
kımı uygulama oranı arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark saptanmadı (p > 0,05).

Kanser evresi değişkenine göre ağızda yaralarına 
ilişkin şikâyetleri azaltmak amacıyla klorheksidin 
glukonat türü gargara, sodyum bikarbonat, tuzlu 

su ve limonlu suyla ağız bakımı uygulama oranla-
rı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptan-
madı (p > 0,05).

Kanser evresi değişkenine göre ağızda yara oluş-
tuğunda şikâyetleri azaltmaya yönelik çay garga-
rasıyla ağız bakımı uygulama oranları arasında is-
tatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p = 0,027). 
Son evre (kanser evresi 4) kanser hastalarında çay 
gargarası ile ağız bakımı uygulama oranları erken 
evre kanser hastalarına (kanser evresi 1 ve 2) göre 
daha yüksek bulundu.

Kanser Hastalarının Ağızda Yara Oluşumunu Önlemeye Yönelik Kullandıkları Uygulamalar
(N = 120) , İstanbul 2017
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Cinsiyet

Test; p

Eğitim düzeyi

Test; p
Kadın 
(n=61)

Erkek 
(n=59)

İlkokul 
(n=20)

Ortaokul 
(n=38)

Lise
(n=50)

Üniversite 
(n=12)

Önlemeye Yönelik Uygulamalar

Klorheksidin glukonat gargara
Hayır 20 (32,8) 17 (28,8) χ2= 0,222 8 (40,0) 13 (34,2) 11 (22,0) 5 (41,7) χ2= 3,481
Evet 41 (67,2) 42 (71,2) p= 0,638 12 (60,0) 25 (65,8) 39 (78,0) 7 (58,3) ap=0,323

Sodyum bikarbonat
Hayır 24 (39,3) 31 (52,5) χ2= 2,104 10 (50,0) 20 (52,6) 16 (32,0) 9 (75,0) χ2= 8,813
Evet 37 (60,7) 28 (47,5) p= 0,147 10 (50,0) 18 (47,4) 34 (68,0) 3 (25,0) ap= 0,032*

Tuzlu su (%09’luk NaCl)
Hayır 29 (47,5) 29 (49,2) χ2= 0,031 10 (50,0) 15 (39,5) 22 (44,0) 11 (91,7) χ2= 10,616
Evet 32 (52,5) 30 (50,8) p= 0,860 10 (50,0) 23 (60,5) 28 (56,0) 1 (8,3) ap= 0,014*

Adaçayı/papatya/rezene çayı  
Hayır 26 (42,6) 38 (64,4) χ2= 5,718 11 (55,0) 19 (50) 28 (56,0) 6 (50,0) χ2= 0,388
Evet 35 (57,4) 21 (35,6) p= 0,017* 9 (45,0) 19 (50) 22 (44,0) 6 (50,0) ap= 0,943

Limonlu su
Hayır 42 (68,9) 45 (76,3) χ2= 0,828 14 (70,0) 27 (71,1) 37 (74,0) 9 (75,0) χ2= 0,197
Evet 19 (31,1) 14 (23,7) p= 0,363 6 (30,0) 11 (28,9) 13 (26,0) 3 (25,0) ap= 0,978

Semptomları Hafifletmeye Yönelik Uygulamalar

Klorheksidin glukonat gargara 
Hayır 36 (59,0) 38 (64,4) χ2= 0,369 11 (55,0) 25 (65,8) 29 (58,0) 9 (75,0) χ2= 1,836
Evet 25 (41,0) 21 (35,6) p=0,544 9 (45,0) 13 (34,2) 21 (42,0) 3 (25,0) ap=0,607

Sodyum bikarbonat
Hayır 37 (60,7) 38 (64,4) χ2= 0,180 14 (70,0) 25 (65,8) 27 (54,0) 9 (75,0) χ2= 2,997
Evet 24 (39,3) 21 (35,6) p= 0,671 6 (30,0) 13 (34,2) 23 (46,0) 3 (25,0) ap= 0,392

Tuzlu su (%09’luk NaCl)
Hayır 39 (63,9) 43 (72,9) χ2= 1,109 15 (75,0) 27 (71,1) 30 (60,0) 10 (83,3) χ2= 3,393
Evet 22 (36,1) 16 (27,1) p= 0,292 5 (25,0) 11 (28,9) 20 (40,0) 2 (16,7) ap= 0,335

Adaçayı/papatya/rezene çayı  
Hayır 44 (72,1) 53 (89,8) χ2= 6,064 17 (85,0) 33 (86,8) 36 (72,0) 11 (91,7) χ2= 3,908
Evet 17 (27,9) 6 (10,2) p= 0,014* 3 (15,0) 5 (13,2) 14 (28,0) 1 (8,3) bp= 0,271

Limonlu su
Hayır 52 (85,2) 52 (88,1) χ2= 0,217 17 (85,0) 32 (84,2) 43 (86,0) 12 (100) χ2= 1,903
Evet 9 (14,8) 7 (11,9) p= 0,642 3 (15,0) 6 (15,8) 7 (14,0) 0 (0) bp= 0,626

Kanser Evresi

Test; p

Kemoterapi ve 
Radyoterapi

Test; p

Sadece 
Kemoterapi

Test; p
Evre 1+2 
(n=20)

Evre 3
(n=63)

Evre 4
(n=37)

Yok 
(n=45)

Var 
(n=75)

Yok 
(n=79)

Var 
(n=41)

Önlemeye Yönelik Uygulamalar
Klorheksidin 
glukonat gargara 

Hayır 7 (35,0) 16 (25,4) 14 (37,8) χ2= 1,887 11 (24,4) 26 (34,7) χ2= 1,378 26 (32,9) 11 (26,8) χ2= 0,468
Evet 13 (65,0) 47 (74,6) 23 (62,2) p= 0,389 34 (75,6) 49 (65,3) p= 0,240 53 (67,1) 30 (73,2) p= 0,494

Sodyum 
bikarbonat

Hayır 9 (45,0) 32 (50,8) 14 (37,8) χ2= 1,583 24 (53,3) 31 (41,3) χ2= 1,631 32 (40,5) 23 (56,1) χ2= 2,643
Evet 11 (55,0) 31 (49,2) 23 (62,2) p= 0,453 21 (46,7) 44 (58,7) p= 0,202 47 (59,5) 18 (43,9) p= 0,104

Tuzlu su 
(%09’luk NaCl)

Hayır 10 (50,0) 30 (47,6) 18 (48,6) χ2= 0,037 22 (48,9) 36 (48,0) χ2= 0,009 37 (46,8) 21 (51,2) χ2= 0,208
Evet 10 (50,0) 33 (52,4) 19 (51,4) p= 0,982 23 (51,1) 39 (52,0) p= 0,925 42 (53,2) 20 (48,8) p= 0,649

Adaçayı/papatya/
rezene çayı  

Hayır 10 (50,0) 37 (58,7) 17 (45,9) χ2= 1,628 23 (51,1) 41 (54,7) χ2= 0,143 45 (57,0) 19 (46,3) χ2= 1,223
Evet 10 (50,0) 26 (41,3) 20 (54,1) p= 0,441 22 (48,9) 34 (45,3) p= 0,705 34 (43,0) 22 (53,7) p= 0,269

Limonlu su Hayır 14 (70,0) 46 (73,0) 27 (73,0) χ2= 0,075 30 (66,7) 57 (76,0) χ2= 1,229 59 (74,7) 28 (68,3) χ2= 0,553
Evet 6 (30,0) 17 (27,0) 10 (27,0) p= 0,963 15 (33,3) 18 (24,0) p= 0,268 20 (25,3) 13 (31,7) p= 0,457

Semptomları Hafifletmeye Yönelik Uygulamalar
Klorheksidin 
glukonat gargara 

Hayır 15 (75,0) 40 (63,5) 19 (51,4) χ2= 3,258 32 (71,1) 42 (56,0) χ2= 2,717 43 (54,4) 31 (75,6) χ2= 5,122
Evet 5 (25,0) 23 (36,5) 18 (48,6) p= 0,196 13 (28,9) 33 (44,0) p=0,099 36 (45,6) 10 (24,4) p=0,024*

Sodyum 
bikarbonat

Hayır 13 (65,0) 43 (68,3) 19 (51,4) χ2= 2,905 34 (75,6) 41 (54,7) χ2= 5,236 42 (53,2) 33 (80,5) χ2= 8,598
Evet 7 (35,0) 20 (31,7) 18 (48,6) p= 0,234 11 (24,4) 34 (45,3) p= 0,022* 37 (46,8) 8 (19,5) p=0,003**

Tuzlu su 
(%09’luk NaCl)

Hayır 15 (75,0) 45 (71,4) 22 (59,5) χ2= 2,036 36 (80,0) 46 (61,3) χ2= 4,529 47 (59,5) 35 (85,4) χ2= 8,350
Evet 5 (25,0) 18 (28,6) 15 (40,5) p= 0,361 9 (20,0) 29 (38,7) p= 0,033* 32 (40,5) 6 (14,6) p= 0,004**

Adaçayı/apatya/
rezene çayı  

Hayır 19 (95,0) 53 (84,1) 25 (67,6) χ2= 7,235 41 (91,1) 56 (74,7) χ2= 4,909 60 (75,9) 37 (90,2) χ2= 3,560
Evet 1 (5,0) 10 (15,9) 12 (32,4) p= 0,027* 4 (8,9) 19 (25,3) p= 0,027* 19 (24,1) 4 (9,8) p= 0,059

Limonlu su Hayır 17 (85,0) 57 (90,5) 30 (81,1) χ2= 2,001 40 (88,9) 64 (85,3) χ2= 0,308 66 (83,5) 38 (92,7) χ2= 1,951
Evet 3 (15,0) 6 (9,5) 7 (18,9) +p= 0,359 5 (11,1) 11 (14,7) p= 0,579 13 (16,5) 3 (7,3) p= 0,163

Tablo 3 Cinsiyete ve Eğitim Düzeyine Göre Ağızda Yara Oluşumunu Önlemeye ve Oluştuğunda 
Şikayetleri Azaltmaya Yönelik Uygulamalar, İstanbul 2017

Tablo 4 Kanser Evresine ve Tedavi Türüne Göre Ağızda Yara Oluşumunu Önlemeye ve Oluştuğunda 
Şikâyetleri Azaltmaya Yönelik Uygulamalar, İstanbul 2017

*p < 0,05        aPearson Ki-kare testi   bFisher-Freeman-Halton Test

Pearson Ki-kare testi +Fisher-Freeman-Halton Test *p < 0,05           **p < 0,01
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Tablo 5 Araştırma Grubunun Ağız Hijyeni 
Alışkanlıkları (N = 120) , İstanbul 2017

n %
Kemoterapiye başlamadan önce diş 
muayenesi yaptırma durumu

“Gitmedim” 69 57,5
“Gittim, tedavimi yaptırdım” 31 25,8

“Rutin kontrol yaptırdım” 20 16,7
Kemoterapi öncesi diş muayenesi 
hakkında bilgilendirilme

“Evet, diş muayenesine gittim” 37 30,8
“Evet, ama gitmedim” 75 62,5
“Bilgilendirilmedim ve gitmedim” 8 6,7

Dişlerin fırçalanma sayısı 
1 kez/gün 44 36,7
2 kez/gün 44 36,7
3 kez/gün 3 2,5
Diğer (haftada 2-3 kez)  29 24,2

Diş fırçası değiştirme sıklığı
Ayda 1 kez 6 5,0
Altı ayda 1 kez 44 36,7
Yılda 1 kez 26 21,7
Diğer (2-3 ayda 1 kez) 44 36,7

Diş fırçası tipi
Yumuşak kıllı 45 37,5
Orta yumuşaklıkta 67 55,8
Sert kıllı 8 6,7

Ağız hijyeni amacıyla kullanılan ajanlar
Tuzlu su, karbonatlı su 52 43,3
Gargara 42 35,0
Diğer (hiçbir şey kullanmıyor) 15 12,5
Misvak, diş ipi, kürdan 11 9,2

Ağız ve diş görünümünü değerlendirme 
sıklığı

Her hafta iki defa 12 10,0
Ayda bir defa 17 14,2
Ağrı, sızlama hissedildiği zaman 91 75,8

Diş hekimine başvurma zamanı
En son 1 ay önce 9 7,5
En son 6 ay önce 12 10,0
En son 1 yıl önce 32 26,7
Bir yıldan daha uzun süre önce 67 55,8

Diş hekimine başvurma nedenleri
Rutin kontrol amacıyla 13 10,8
Protez, takma diş veya implant tedavisi 
amacıyla

44 36,7

Diş ve diş eti sorunlarının tedavisi 
amacıyla

60 50,0

Diğer (gitmedi, vb.) 3 2,5

Verilerin elde edildiği tarihlerde uygulanan kan-
ser tedavisine türüne göre olguların ağızda yara 
oluştuğunda şikayetleri azaltmaya yönelik klor-
heksidin glukonat türü gargara uygulama durum-
ları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark sap-
tandı (p = 0,024). Sadece kemoterapi uygulanan 
olgularda klorheksidin glukonat türü gargara uy-
gulama oranı eş zamanlı kemoterapi ve radyotera-
pi uygulanan hastalara göre daha düşük bulundu 
(Tablo 4).

Verilerin elde edildiği tarihlerde uygulanan kanser 
tedavisi türüne göre olguların ağızda yara oluştu-
ğunda şikâyetleri azaltmaya yönelik sodyum bi-
karbonat ile ağız bakımı uygulama durumları ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p 
= 0,003). Sadece kemoterapi uygulanan olguların 
sodyum bikarbonat ile ağız bakımı uygulama ora-
nı, eş zamanlı kemoterapi ve radyoterapi uygula-
nan hastalara göre daha düşük bulundu (Tablo 4).

Verilerin elde edildiği tarihlerde uygulanan kan-
ser tedavisine durumuna göre kanser hastalarının 
ağızda yara oluştuğunda şikayetleri azaltmaya yö-
nelik tuzlu su kullanılarak ağız bakımı uygulama 
oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
saptandı (p = 0,004). Sadece kemoterapi uygula-
nan olgularda tuzlu su kullanılarak ağız bakımı 
uygulama oranı, eş zamanlı kemoterapi ve radyo-
terapi uygulanan hastaların oranlarına daha düşük 
bulundu (p > 0,05) (Tablo 4).

4.Ağız Hijyeni Alışkanlıklarına İlişkin Bulgu-
lar
Olguların %30,8’i hekim/hemşire tarafından ke-
moterapi öncesi diş hekimine gitmesi konusunda 
yönlendirdiğini bildirdi. Grubun %62,5’i diş he-
kimine gitmesi konusunda diş hekimine gitmesi 
konusunda bilgilendirildiğini ancak gitmediğini 
bildirdi. Araştırma örnekleminin %25,8’i kemo-
terapiye başlamadan önce diş hekimine gittiğini 
ve diş tedavisini yaptırdığını, %16,7’si rutin diş 
kontrolü yaptırdığını bildirdi (Tablo 5). 

Örneklemin %36,7’si dişlerini günde 1 kez, 
%36,7’si günde 2 kez ve %24,2’si haftada 2-3 
kez fırçaladığını bildirdi. Araştırma grubunun 
%36,7’si diş fırçasını 6 ayda 1 kez ve %36,7’si ise 
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2-3 ayda 1 kez değiştirdiğini bildirdi. Olguların 
%37,5’i yumuşak kıllı diş fırçası, %55,8’i ise orta 
yumuşaklıkta fırça kullandığını belirtti (Tablo 5).
Hastaların %43,3’ü ağız ve diş sağlığı için diş 
fırçası dışında tuzlu su veya karbonatlı su, %35’i 
gargara kullandığını ve %12,5’i ise hiçbir şey kul-
lanmadığını bildirdi. Örneklemin %76,7’si ağız 
bakımı amacıyla sadece dişlerini fırçaladığını, 
%10’u dişlerini fırçalarken ayrıca dilini temiz-
lediğini, %10,8’i dişlerini ve dilini fırçaladığını 
sonra gargara ile ağzını çalkaladığını ve %2,5’i 
ağız bakımı için ayrıca hiçbir şey kullanmadığını 
bildirdi. 

Örneklemin %75,8’i ise sadece ağız ve dilinin 
değişik yerlerinde ağrı veya sızlama hissettiği za-
man diş hekimine gittiğini bildirdi. Kanser has-
talarının %55,8’i en son diş hekimine en son diş 
hekimine 1 yıldan daha uzun süre önce gittiğini, 
%26,7’si en son diş hekimine geçen yıl gittiğini 
bildirdi. Grubun %50’si en son diş hekimine diş 
ve diş eti sorunları, %36,7’si protez, takma diş 
veya implant tedavisi için ve %10,8’i diş hekimi-
ne rutin kontrol için gittiğini bildirdi (Tablo 5).

TARTIŞMA
Kemoterapi uygulanan kanser hastalarında oral 
mukozitin önlenmesi, semptomların hafifletilme-
si ve hastaların yaşam kalitesinin arttırılmasına 
yönelik çeşitli farmakolojik ve nonfarmakolojik 
yaklaşımlar mevcuttur. Bu çalışmada kemoterapi 
uygulanan kanser hastalarında ağız bakım yöne-
lik uygulamalarının değerlendirilmesi ve eğitim 
gereksinimlerinin belirlenmesi hedeflendi. Bu ça-
lışmada kanser hastalarının çoğunda (%75) oral 
mukozit ile ilişkili aft veya yara, kızarıklık veya 
ağrı gibi şikâyetler geliştiği görülmektedir. Bu so-
nuç hemşirelerin oral mukozit riski yüksek has-
taları erken dönemde saptamaları, oral mukozitin 
önlenmesi ve ağız bakım gereksinimleri doğrultu-
sunda kanıta dayalı öneriler konusunda eğitim ve-
rilmelerinin önemli olduğuna dikkat çekmektedir.

Kemoterapiye bağlı gelişen oral mukozit yöneti-
mine ilişkin kanıta dayalı uygulamalara ilişkin ve-
rilerin hızla arttığı dikkat çekmektedir.  MASCC/
ISOO kanıta dayalı 2014 önerilerine göre özel-
likle bolüs 5-Fluorouracil uygulanması yapılan, 

baş boyun ışınlaması ve hematopoietik kök hücre 
tedavisi gören hastalarda oral mukoziti önlemeye 
yönelik kanıt değeri yüksek ağız bakım uygula-
malarının kullanılması önerilmektedir (6). 

Bu çalışmada ilk olarak kanser hastalarında oral 
mukozit gelişimini önlemeye yönelik ağız bakı-
mı uygulamaları değerlendirildi. Kanser hastala-
rı kemoterapi süresince ağızda yara oluşumunu 
önlemeye yönelik sırasıyla en sık klorheksidin 
glukonat gargaralar (%68,2), sodyum bikarbonat 
(%54,2), tuzlu su (%51,7), adaçayı, papatya, reze-
ne çayı (%46,7) ve limonlu su (%27,5) kullandık-
ları belirlendi. Bu çalışmada ayrıca ağızda yara 
oluşumunu önlemek amacıyla kanser hastalarının 
değişen oranlarda karadut pekmezi (%26,7), bal 
(%24,2) ve zerdeçal (%17,5) gibi maddeler kul-
landıkları da dikkat çekmektedir. 

Bu çalışmada ikinci olarak oral mukozit ile iliş-
kili şikayetleri azaltmaya yönelik ağız bakımı 
uygulamaları sorgulandı. Kanser hastalarının 
oral mukozit ile ilişkili deneyimlenen şikayetleri 
azaltmaya yönelik en sık klorheksidin glukonat 
gargara (%38,3), sodyum bikarbonat (%37,5), 
tuzlu su (%31,7), adaçayı, papatya, rezene çayı 
(%19,2) ve limonlu su (%13,3), karadut pekmezi 
(%11,7) ve zerdeçal kullandıkları (%10,8) dikkat 
çekmektedir. Bu sonuçlar, kanser hastalar arasın-
da klorheksidin glukonat gargara, sodyum bikar-
bonat solüsyonu ve tuzlu suyu daha çok koruyucu 
amaçla kullandıkları görülmekle birlikte, yine de 
bu oranların oldukça düşük olduğu söylenebilir. 

Benzer şekilde başka çalışmalarda kanser hastala-
rının ağız bakımında çeşitli ürünler kullandıkları 
görülmektedir. Örneğin Tavşan’ın (2015) çalış-
masında hastalar oral mukozayı korumaya yöne-
lik gargara ile ağız çalkalama, tuzlu su ile çalka-
lama, sodyum bikarbonat ile çalkalama, karadut 
ve sirkeli su ile çalkalama gibi uygulamalar yap-
tıklarını bildirmiştir (7). Erden’in (2013) yaptığı 
çalışmada ağız bakımı amacıyla oral klorheksidin 
kullanan hastalarda oral beslenmeye geçiş süre-
sinin hızlandığı bildirilmiştir (8). Çubukçu’nun 
(2012) çalışmasında karadut şurubunun oral mu-
kozayı daha çok nemlendirdiği bildirilmiştir (9). 
Çetin’in çalışmasında (2014) kemoterapi ile iliş-
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kili oral mukozitin yönetiminde hastalar arasında 
bitkisel ürün kullanımının arttığı gözlemlenmiştir 
(10). Araştırmalarla paralel olarak, bu çalışmada 
ağızda yara oluşumunu önlemeye yönelik kanıta 
dayalı uygulamaların arttığı ancak bu yöntemleri 
kullanan hasta sayısının düşük olduğu dikkat çek-
mektedir. Sonuçlar kanser hastaları arasında oral 
mukozit oluşumunu önlemeye yönelik kanıta da-
yalı ağız bakımı uygulamaları konusunda eğitime 
gereksinimleri olduğunu düşündürmektedir.

Bu çalışmada üniversite mezunlarında ağızda yara 
oluşumunu önlemeye yönelik sodyum bikarbonat 
solüsyonu ve tuzlu su ile ağız bakımı uygulama 
oranları lise ve ortaokul mezunlarına göre düşük 
bulundu. Bu sonuçlar, eğitim düzeyi yüksek olan 
hastaların ağızda yara oluşumunu önlemeye yö-
nelik ağız bakımı uygulamaları konusunda daha 
fazla bilgi ve desteğe gereksinimi olduğunu gös-
termektedir.

Bu araştırmada kanser evresi 4 olan olgularda 
oral şikayetleri azaltmaya yönelik adaçayı, pa-
patya veya rezene çayı kullanılarak ağız bakımı 
uygulama oranları kanser evresi 1 ve 2 olan has-
ta grubuna göre daha yüksek bulundu. Bu sonuç 
özellikle ileri evrede olan kanser hastalarının oral 
mukozitlerin önlenmesi konusunda daha fazla 
desteğe gereksinim olduğunu düşündürmektedir.
Bu çalışmada araştırmanın yapıldığı tarihlerde 
sadece kemoterapi uygulanan kanser hastaların-
da klorheksidin glukonat türü gargara uygulama 
oranı eş zamanlı kemoterapi ve radyoterapi uy-
gulanan hastalara göre daha düşük bulundu. Bu 
araştırma bulgusu kemoterapi uygulanan kanser 
hastalarının klorheksidin glukonat türü gargara 
ile ağız bakımı uygulamasının etkinliği konusun-
da bilgilendirilmesine gereksinim olduğunu gös-
termektedir.

Bu çalışmada araştırmanın yapıldığı tarihlerde 
sadece kemoterapi uygulanan kanser hastalarında 
sodyum bikarbonat ile ağız bakımı uygulama ora-
nı eş zamanlı kemoterapi ve radyoterapi uygula-
nan olgulara göre daha düşük bulundu. Yine araş-
tırmanın yapıldığı tarihlerde sadece kemoterapi 
uygulanan kanser hastalarında tuzlu suyla ağız 
bakımı uygulama oranı, eş zamanlı kemoterapi 

ve radyoterapi uygulanan hastalardan daha düşük 
bulundu. Bu sonuç kemoterapi uygulanan hasta-
ların sodyum bikarbonat ve tuzlu ile ağız bakımı 
uygulamasının etkinliği konusunda bilgilendiril-
mesine gereksinim olduğunu göstermektedir.

Oral mukozitin yönetiminde kanser tedavisi ön-
cesi risk faktörlerinin ortadan kaldırılması önem 
taşımaktadır. Tedavi öncesi ağız-diş sağlığının 
değerlendirilmesi, beslenmesinin düzenlemesi, 
mevcut peridontal hastalıkların tedavi edilmesi 
ve hastanın günlük rutin ağız bakımı konusunda 
bilgilendirilmesi gerekmektedir (4). Bu çalış-
mada kemoterapi süresince kanser hastalarının 
%24,2’si dişlerini her gün fırçalamadığı belirlen-
di. Doğan’ın (2014) çalışmasında kanser hastala-
rının sadece %36,8’inin dişlerini düzenli fırçala-
dıklarını bildirmiştir (11). Bu çalışmada elde edi-
len sonuç Doğan’ın (2014) çalışmasıyla benzerlik 
göstermektedir. Sonuçlar kemoterapi hastalarının 
dişlerini düzenli fırçalamadıkları ve ağız hijyenin 
sürdürülmesi konusunda desteğe gereksinimleri 
olduğunu göstermektedir.

Diş ve diş etlerinin zarar görmemesi ve muko-
zit oluşma riskini azaltması için yumuşak kıllı 
diş fırçası kullanımı önerilir (3). Bu çalışmada 
kanser hastalarının sadece %37,5’inin yumuşak 
fırça, %55,8’inin ise orta yumuşaklıkta diş fırça 
ve %6,7’sinin sert kılı diş fırçası kullandığını gö-
rülmektedir. Bu sonuç doğrultusunda kemoterapi 
süresince kanser hastalarının diş fırçası seçimi 
konusunda bilgilendirilmesine gereksinim oldu-
ğuna söylenebilir.

Olguların yaklaşık üçte biri kemoterapi öncesi 
doktor/hemşire tarafından diş hekimine gitmesi 
konusunda yönlendirildiğini, üçte ikisi bilgilen-
dirildikleri halde kemoterapi öncesi diş hekimine 
gitmediklerini bildirdi. Araştırma grubunun sade-
ce dörtte birisinin kemoterapiye başlamadan önce 
diş hekimine gittiğini ve diş tedavisini yaptırdığı-
nı bildi.

Özetle bu çalışmada kemoterapi sürecince kanser 
hastalarının çoğu dişlerini uygun sıklıkta ve doğ-
ru teknikte fırçalamadıklarını, doğru yumuşaklık-
ta fırça kullanmadıkları ve diş fırçalarını önerilen 
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sıklıkta değiştirmediklerini bildirdi. Ağız hijyeni 
alışkanlıklarının uygun olmadığı ve/veya yetersiz 
olduğu görülmektedir. Hastaların ağız içini sadece 
ağız ve dilinde ağrı veya sızlama hissettiği zaman 
kontrol ettiğini bildirmesi oldukça anlamlıdır. Bu 
doğrultuda hastaların kemoterapi süresince oral 
mukoz membranların düzenli ve sık kontrol edil-
mesi, sık diş hekimine gitmesi konusunda eğitil-
mesi gerektiğine işaret etmektedir.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu araştırmada ağız bakımı amacıyla kullandık-
ları yöntemlere ilişkin veriler hastaların öz bil-
dirimlerine dayalıdır. Elde edilen veriler sadece 
bu örnekleme genellenebilir. Burada sadece ağız 
bakımı amacıyla kullanılan yöntemlerin adı sor-
gulanmış olup ağız bakım uygulamalarına ilişkin 
ayrıntılı veriler daha kapsamlı araştırmalarla elde 
edilebilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışma sonuçları kemoterapi süresince muko-
zitin önlenmesi ve tedavisine yönelik kanıt te-
melli ağız bakımı uygulama oranlarının düşük 
olduğunu göstermektedir.  Bu sonuca mukozitin 
önlenmesinde ve tedavisinde kanıta dayalı uygu-
lamaların kullanılması konusunda hasta ve ailesi-
nin bilgilendirilmesinin, eğitim verilmesinin oral 
mukozit ile ilişkili ağrı gibi semptomların hafifle-
tilmesinde etkili olacağı düşünülmektedir. Kanser 
hastalarına kemoterapi süresince ağız hijyeni ve 
ağız bakım gereksinimleri değerlendirilmeli, yan-
lış ve eksik uygulamalar fark edildiğinde hasta,  
kanıta dayalı ağzı bakım uygulamaları konusunda 
bilgilendirilerek eğitimler verilmelidir.
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Determine the Health-Promoting Lifestyle in Patients With Type 2 
Diabetes.

Tip 2 Diyabet Hastalarının Sağlığı Geliştirici Davranışlarının 
Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Esin KAVURAN1 , Esra YILDIZ2

ABSTRACTÖZ
The aim of the this study was to determine the health-promoting 
lifestyle in patients with type 2 diabetes.The data were collected  
between October 2017-February 2018.The Type 2 Diabetes and He-
alth Promotion Scale (T2DHPS) and a demographic questionnaire 
were administered to 295 participants with type 2 diabetes who had 
follow up appointments in the diabetic polyclinics of the three major 
hospitals in Erzurum  were chosen without probability. The partici-
pants of the study were older than 18 years, diagnosed with diabetes 
at least 1 year previously, not pregnant, and were able to understand 
Turkish.  The data were collected through the face-to-face inter-
view method. The software SPSS 12.0 were used to assess the data. 
Descriptive statistics, Cronbach Alpha, independent sample t test, 
one way ANOVA, MannWhitney U test and Kruskal Wallis test were 
used in the assess of the data.In the study, 58.2% of the participants 
were female and 30.5% were not educated at all and 42.6% were in 
education level at primary school level. The mean age was 58.35 
± 13.30 and the duration of diabetes diagnosis was 10.39 ± 8.22. 
The difference between the groups was found to be statistically sig-
nificant when physical activity, risk reduction, stress management, 
health responsibilities and healthy diet subscales were compared 
with the total  score averages. when the mean scores of enjoyment 
subscale scores of the scale were compared, the difference between 
the groups was statistically insignificant

Bu araştırma tip 2 diyabetli hastaların sağlığı geliştirici davranış-
larının değerlendirilmesi amacı ile Ekim 2017-Şubat 2018  tarihleri 
arasında yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Erzurum’da 3 büyük 
hastanenin diyabet polikliniklerinde takip edilen ve olasılıksız ola-
rak seçilen 18 yaşından büyük, en az 1 yıldır diyabet tanısı olan, 
gebe olmayan, psikiyatrik sorunu olmayan ve Türkçe anlayabilen 
249 Tip 2 Diyabetli hasta oluşturmuştur. Veriler yüz yüze görüşme 
yöntemi ile görüşme Formu ve Tip 2 Diyabet Hastalarının Sağlığı 
Geliştirici Davranışları Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler SPSS 12.0 
paket programında analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesin-
de tanımlayıcı istatistikler, Cronbach Alpha, bağımsız örneklemde t 
testi, tek yönlü ANOVA kullanılmıştır.  Çalışmaya katılan Tip 2 Di-
yabetli hastaların %58.2’si kadın ve hiç eğitim almayanlar %30.5 
iken ilkokul düzeyinde eğitim seviyesine sahip olanlar %42.6 olarak 
çoğunluktadır. Yaş ortalaması 58.35±13.30, diyabet tanısı konma sü-
releri 10.39±8.22’dir. Fiziksel aktivite, risk azaltma, stres yönetimi, 
sağlık sorumluluğu ve sağlıklı diyet alt boyutları ile toplam puan or-
talamaları karşılaştırıldığında gruplar arasındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Ölçeğin yaşamdan zevk alma 
alt boyut puan ortalamaları karşılaştırıldığında gruplar arasındaki 
fark istatistiksel olarak anlamsızdır.

Keywords: Type 2 Diabetes, Health Promoting Behaviors, NurseAnahtar Kelimeler: Tip 2 Diyabet, Sağlığı Geliştirici Davranışlar, 
Hemşire
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GİRİŞ
Günümüzde sağlığı koruma ve geliştirme üzerine 
odaklanan sağlık anlayışı ile ilgili  yapılan birçok 
çalışma, yıllık mortalitenin yaklaşık %50’sinin 
bireylerin sağlıksız yaşam biçimi davranışları ile 
ilişkili olduğunu belirtmiştir (1,2). Sağlıklı yaşam 
biçimi, bireylerin sağlıklarını etkileyebilecek bü-

tün davranışları kontrol etmesi ve günlük aktivite-
lerini planlamada sağlık durumlarına uygun olanı 
seçerek düzenlemesi biçiminde tanımlanmaktadır 
(3). 

Sağlığı geliştirme ise, bireyin sağlığını koruyup, 
geliştireceğine inandığı ve hastalıkları önleme-
ye yardımcı olacak her türlü tutum ve davranışı 
içeren, bireylerin kendi sağlıkları üzerinde kont-
rollerini artırmayı ve geliştirmeyi sağlayan bir sü-
reçtir. Bireylere olumlu sağlık davranışı kazandır-
mak için, bireyin bir davranışı yapıp yapmadığı 
ve etkileyen faktörlerin tanınması gerekmektedir 
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(4-6) Nola Pender tarafından geliştirilen sağlığı 
geliştirme modeli, sadece herhangi bir hastalık 
veya bozukluğu önlemeye yönelik olmayıp, aynı 
zamanda sağlığın geliştirilmesini, bireyin genel 
sağlık ve iyilik durumunu iyileştirmesini amaçla-
maktadır (7). Sağlığın geliştirilmesi, sadece has-
talıkların önlemesi ile ilgili değildir aynı zamanda 
sağlığın geliştirilmesi bireyin uzun  ve yüksek ka-
liteli bir hayat için sergilediği davranışları niteler 
(8). 

Dünyada sıklığı artan ve ölümlere sebep olan di-
yabet, insülin hormonun yeterli miktarda salgıla-
namaması ya da etkili bir şekilde kullanılamama-
sı durumunda, hastada fizyolojik semptomların 
yanı sıra psikolojik, emosyonel ve sosyal sorun-
ların gelişmesine neden olan kronik bir hastalık-
tır(9,10). 2014 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veri-
lerine göre dünyada 422 milyon yetişkinin (%8.5) 
diyabet tanısı aldığı tahmin edilmektedir. Bu oran 
Türkiye için %13.7 olarak belirtilmektedir(11). 
Diyabette ortaya çıkan komplikasyonların önle-
nebilmesi için; bireyin beslenme şekli ve fiziksel 
aktivitesini diyabete göre düzenlemesi, ilaç teda-
visini doğru uygulaması ve kendi kendini izleme-
si beklenmektedir(12).

Tip 2 diyabetli hastalar, sağlıklı yaşam tarzı dav-
ranışlarını benimseyerek diyabetin neden ola-
cağı komplikasyonlardan uzak kalacak, yaşam 
kaliteleri artacak ve yaşam süreleri uzayacaktır. 
Bütün dünya da olduğu gibi Türkiye’de de Tip 
2 diyabet görülme oranı artar durumda olduğuna 
için Tip 2 diyabetli bireylerin sağlığı geliştirme 
davranışlarının değerlendirilmesi gereklidir(13). 
Hemşire, diyabet hizmetlerinin sunumunda, diya-
betli bireylerde sağlığı geliştirme ve yaşam kali-
tesini arttırma da önemli bir yere sahiptir. Sağlı-
ğın geliştirilmesi, bireyin uzun süreli ve yüksek 
standartlı bir hayat için sergilediği davranışları 
niteler. Bireye ve ailesine bütüncül bir yaklaşımla 
terapötik etkileşime giren hemşire, hem bireyde 
sağlıklı yaşam hissini uyandırarak kişinin enerji-
sini yükseltir hem de bireyi sosyal problemlerden 
uzaklaştırmış olur. Bu çalışma; Tip 2 Diyabetli 
hastalarının sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını 
değerlendirmek amacı ile yapıldı.

MATERYAL VE METHOD
Tanımlayıcı tipte planlanan araştırmanın evrenini 
Erzurum’da 3 büyük hastanenin diyabet polikli-
niklerinde takip edilen ve olasılıksız olarak seçi-
len 249,  tip 2 diyabetli oluşturdu. Çalışmaya 18 
yaşından büyük en az 1 yıldır diyabet tanısı olan,  
gebe olmayan, psikiyatrik sorunu olmayan ve 
Türkçe anlayabilen diyabetliler alındı ve veriler 
Ekim 2017- Şubat 2018 tarihleri arasında toplan-
dı. Veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. 
Verilerin toplanması ortalama 15-20 dakika sür-
dü.

Veri Toplama Araçları 
Çalışmada veri toplama aracı olarak “ Görüşme 
Formu” ve “Tip 2 Diyabet Ve Sağlığı Geliştirme 
Ölçeği (T2DSGÖ)” kullanılmıştır. 

Görüşme Formu; araştırmacılar tarafından hazır-
lanmış olup, bu form diyabetlilerin sosyo-demog-
rafik özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve 
medeni hali), ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. 

Tip 2 Diyabet ve Sağlığı Geliştirme Ölçeği 
(T2DSGÖ): Chen ve arkadaşları (2013) tarafın-
dan geliştirilen Tip 2 diyabet ve sağlığı geliştirme 
ölçeği (T2DSGÖ) diyabet hastalarının diyabetik 
kontrolünün belirleyicilerini değerlendirmede 
kullanılan bir ölçme aracıdır (14). Ölçeğin ge-
çerlilik güvenirlilik çalışması Yıldız ve Kavuran 
tarafından yapılmıştır. Bu ölçek primer sağlık ba-
kım alanlarındaki tip 2 diyabetli hastaların sağlık-
lı ya da sağlıksız yaşam tarzlarının değerlendiril-
mesini sağlayan bir araçtır. Ölçek 28 maddeden 
ve 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar;  fiziksel 
aktivite (1-7), risk azaltma davranışı (8-14), stres 
yönetimi (15-19), hayattan zevk alma (20-22), 
sağlık sorumluluğu (23-25) ve sağlıklı beslenme-
dir (26-28). Ölçeğin derecelendirmesi 5’li likert 
tipte olup, asla 1, nadiren 2, bazen 3, genellikle 4, 
her zaman 5 puanlanmaktadır. Ölçeğin Cronbach 
alfa güvenirlik katsayısı toplam ölçek için 0.89 
olup, altı alt faktörler için 0.63 -0.86. arasında 
değişim göstermektedir. Ölçekten alınan puanın 
artması, bireyin sağlığını geliştirme için sağlıklı 
yaşam tarzını, puanın azalması ise sağlıksız ya-
şam tarzını  göstermektedir 
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Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizler 
Veriler SPSS 12.0 paket programında analiz edil-
miştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı 
istatistikler (frekans, yüzde dağılımı, ortalama 
±standart sapma), Cronbach Alpha, bağımsız ör-
neklemde t testi, tek yönlü ANOVA, MannWhit-
ney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. 
Veriler %5 yanılma düzeyinde, p<0.05 değeri is-
tatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Araştırma Sınırlılıkları:  Araştırmanın Erzurum 
ili olmak üzere tek bir bölgede üç hastanede 
yapılmış olması ve çalışmaya dahil edilen Tip 2 
diyabetli hastaların yaş aralığının geniş olması bu 
çalışmanın sınırlılığı olarak söylenebilir. 

Etik Konular 
Çalışmanın etik ilkelere uygunluğu Erzurum 
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kuru-
lu tarafından değerlendirilmiş ve etik onam alın-
mıştır. Çalışmanın yürütülebilmesi için ilgili ku-
rumların yöneticilerinden yazılı izin alındı. Veri 
toplama aşamasında, diyabetlilerden sözlü onam 
alınmış, çalışmaya katılmayı kabul eden hasta-
ların soruları yanıtlanmıştır.

BULGULAR 
Tip 2 Diyabetli hastalarının sağlıklı yaşam biçimi 
davranışlarını değerlendirmek amacı ile yapılan 
bu çalışmada;  katılımcıların %58.2’si kadındı 
ve hiç eğitim almayanlar (%30.5) ve ilkokul dü-
zeyinde eğitim seviyesine sahip olanlar(%42.6) 
çoğunluktaydı. Yaş ortalamasının 58.35±13.30, 
diyabet tanısı konma sürelerinin de  10.39±8.22 
olduğu görülmektedir.

Çalışmaya katılan Tip 2 diyabetli hastaların eği-
tim durumlar ve cinsiyetleri ile Tip 2 Diyabet ve 
Sağlığı Geliştirme Ölçeği (T2DSGÖ)  alt boyutla-
rı toplan puanlarının karşılaştırılması Tablo 2’ de 
verilmiştir. 

Ölçek alt boyutlar ile eğitim durumu karşılaştırıl-
dığında  fiziksel aktivite alt boyutunda lise me-
zunu olanlar en yüsek puanı alırken (18.91±6.43) 
eğitimi olmayanlar ise en düşük puanı almıştır 
(13.14±7.05);  risk azaltma alt boyutunda, üni-
versite mezunları  24.82±4.75 puan alarak en 

yüksek puanı almıştır ve eğitimi olmayanlar ise 
18.34±4.28 olarak en düşük puanı almıştır.  Stres 
yönetimi alt boyutunda üniversite mezunları 
24.82±4.75 alırken katılımcılardan eğitimi olma-
yanlar 13.74±3.40 puan almıştır. Yaşamdan zevk 
alma alt boyutunda lise mezunları 11.17±2.42 
puan ile en düşük puanı alan grup olurken ve  
11.53±2.08 puan ile ilkokul mezunları en yüksek 
puanı almıştır. Üniversite mezunları 8.11±3.15 
puan ile sağlık sorumluluğu alma alt boyutunda 
en düşük puanı almıştır, orta okul mezunları ise 
10.14±3.28 puan alarak bu alt boyuttaki en yük-
sek  puanı alan gruptur. Sağlıklı diyet alt boyu-
tuna baktığımızda ise lise mezunları 11.86±3.44 
puan alarak en yüksek puan ve ilkokul mezunları 
9.84±3.33 puan alarak en düşük puanı almıştır.

Tablo 1. Katılımcıların cinsiyet, eğitim durumu, 
yaş ve diyabet süreleri, (Erzurum-2017-2018)
 n %

Cinsiyet
Kadın 145 58.2
Erkek 104 41.8
Total 249 100.0

Eğitim

Eğitimi Yok 76 30.5
İlkokul 106 42.6
Ortaokul 27 10.8
Lise 23 9.2
Üniversite 17 6.8
Total 249 100.0

 Min.-Max X ± SD
Yaş 18.00-88.00 58.35±13.30
Diyabet Süresi 1.00-41.00 10.39±8.22

SD: Standart Deviation

Fiziksel aktivite, risk azaltma, stres yönetimi, 
sağlık sorumluluğu ve sağlıklı diyet alt boyutla-
rı ile toplam puan ortalamaları karşılaştırıldığın-
da gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu saptanmıştır. Ölçeğin yaşamdan 
zevk alma alt boyut puan ortalamaları karşılaş-
tırıldığında gruplar arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamsızdır. Yapılan LSD ileri analizi ile 
eğitimi olmayan hastaların fiziksel aktivite, risk 
azaltma, sağlık sorumluluğu ve sağlıklı beslenme 
puan ortalamalarının diğer eğitim grupları arasın



67

Tip 2 Diyabet Hastalarının Sağlığı Geliştirici Davranışlarının Değerlendirilmesi

Tablo 2. Diyabetli Hastaların Eğitim Durumu ve Cinsiyetine Göre T2DSGÖ Puan Ortalamaları, 
(Erzurum-2017-2018)

Fiziksel 
aktivite

Risk 
Azaltma

Stres 
Yönetimi

Yaşamdan Zevk 
Alma

Sağlık 
Sorumluluğu

Sağlıklı 
Diyet Toplam

Eğitim durumu

Eğitimi yok 13.14±7.05 18.34±4.28 13.74±3.40 11.40±1.90 8.38±3.52 9.84±3.33 75.86±15.30

İlkokul 16.42±7.99 22.53±4.99 15.38±3.54 11.53±2.08 9.83±3.18 10.92±2.86 86.65±16.45
Ortaokul 18.74±7.99 22.51±4.38 17.59±3.82 11.44±2.87 10.14±3.28 11.77±2.73 92.22±16.87
Lise 18.91±6.43 22.78±5.18 17.73±3.63 11.17±2.42 10.00±3.55 11.86±3.44 91.47±17.04
Üniversite 17.52±6.29 24.82±4.75 18.00±3.46 11.52±2.85 8.11±3.15 9.94±3.34 89.94±14.14

p<.0001 p<.0001 p<.0001 p>.05 p<.05 p<.05 p<.0001
Cinsiyet
Kadın 14.73±7.41 21.18±5.01 15.01±3.75 11.44±2.06 9.43±3.34 10.64±3.01 82.46±16.82
Erkek 17.65±7.82 21.91±5.33 16.29±3.83 11.46±2.41 9.18±3.51 10.59±3.35 87.02±17.66

p<.001 p>.05 p<.05 p>.05 p>.05 p>.05 p<.05

da farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu sap-
tanmıştır. Stres yönetimi alt boyutunda gruplar 
arasındaki farkın hiç eğim almayanlar ile ilkokul 
mezunlarından kaynaklandığı saptanmıştır. Top-
lam puan ortalamalarında da yine gruplar arasın-
daki farkın hiç eğitim almayanlardan kaynaklan-
dığı saptanmıştır. Ölçek alt boyutlar ile cinsiyet 
karşılaştırıldığında erkeklerin fiziksel aktivite, 
risk azaltma, stres yönetimi ve sağlık sorumlulu-
ğu lat boyutlarında kadınlara oranla daha yüksek 
puan aldığı belirlenmiştir. 

TARTIŞMA
Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının mortalite ve 
morbidite yanında, yaşam kalitesi üzerine olum-
lu etkilerde bulunmaktadır (15). Dünya Sağlık 
Örgütü bireylerin sağlık kalitelerinin %60’ının 
davranış ve yaşam tarzına bağlı olduğuna işaret 
etmektedir (16).

Diyabet, yaşam boyu devam eden kronik bir has-
talık olması sebebiyle, bireyin hastalığa uyumu 
için pek çok etkenle baş etmesi gerekmektedir. Bu 
etmenlerle baş etmede, hastanın diyabete uyum 
yönetiminde sağlıklı yaşam biçimi davranışları-
nın etkili olduğu bilinmektedir(17).

Tip 2 diyabet hastalarının sağlığı geliştirici davra-
nışlarını belirlemek için yaptığımız bu çalışmada, 
eğitim durumunun yaşamdan zevk alma hariç di-
ğer alt boyutlarda ve ölçek toplam puan ortala-
malarında istatstiksel olarak fark oluşturduğu ve 

gruplar arasında en düşük puanın eğitimi olma-
yanlarda olduğu saptandı. 

Fiziksel aktivite alt boyutunun cinsiyetten etki-
lendiği ve kadın cinsiyette daha düşük puan orta-
laması olduğu saptandı. Nelson ve arkadaşlarının 
ABD’de yaptıkları çalışmalarında kadın cinsiye-
tin ve eğitim seviyesi lisenin altında olan diyabet-
lilerin egzersiz yapma davranışlarının daha düşük 
olduğunu saptamışlardır(18). Saffari ve arkadaş-
larının İran’da T2DSGÖ’ni kullanarak yaptıkla-
rı çalışmalarında fiziksel aktivite alt boyut puan 
ortalamalarının erkek cinsiyette daha yüksek ol-
duğunu saptamışlardır (19). Bu bulgu bizim çalış-
mamızın bulgusunu destekler niteliktedir. Ancak 
aynı çalışmada eğitim seviyesinin fiziksel aktivite 
alt boyutuna etki etmediğini saptamıştır. Gale ve 
Gillespie kadınların diyabete daha yatkın olduk-
larını vurgulamış olmalarına rağmen, kadınların 
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını benimseme-
leri ile aradaki farkın azaldığı vurgulanmıştır(20). 
Bizim sonuçlarımız araştırmamızın yapıldığı ilde 
henüz kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranış-
larını geliştiremediklerini söyleyebiliriz. Fiziksel 
aktivite kadınlarda daha düşüktür. Risk alma alt 
boyut puan ortalamalarının cinsiyetten etkilen-
mediği, ancak eğitim durumundan etkilendiği 
saptandı. Eğitimi olmayan bireylerin risk azaltma 
puan ortalamaları daha düşüktü. Saffari ve arka-
daşları yapmış oldukları çalışmada da cinsiyetin 
risk azaltma puanlarına etki etmediği, eğitim se-
viyesinin düşük olmasının puanlara etki ettiğini 
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belirlemişlerdir. Bu bulgu bizim çalışmamızın 
bulgusunu destekler niteliktedir(19). Stres yöneti-
mi alt boyutuna hem cinsiyetin hem eğitim duru-
munun etki ettiği saptandı. Saffari ve arkadaşları 
çalışmalarında cinsiyetin stres yönetimi puan or-
talamalarına etki etmediği ancak eğitim durumu-
nu düşük olan diyabetli hastaların stres yönetimi 
puan ortalamalarının düşük olduğunu saptamış-
lardır. Bu bulgu bizim araştırmamızı destekler 
niteliktedir. Zhang ve arkadaşları yaptıkları çalış-
malarında cinsiyetin ve eğitim durumunun diya-
betli hastaların stresle baş etme stillerinde etkili 
olmadığını saptamışlar (21). Bizim çalışmamızda 
kadın cinsiyetin stres yönetiminde erkek cinsiyete 
göre daha başarısız olduğunu düşündürmektedir. 
Yaşamdan zevk alma alt boyutunda eğitim du-
rumu ve cinsiyetin fark oluşturmadığı saptandı. 
Saffari ve arkadaşları çalışmalarında cinsiyetin 
yaşamdan zevk alma alt boyutuna etki etmediğini 
saptamışlar. Ancak eğitim düzeyi düşük olan di-
yabetli hastaların yaşamdan zevk alma puan orta-
lamalarının daha düşük olduğunu saptamışlardır. 
Al-Aboudi ve arkadaşları diyabetli g-hastaların 
yaşam kalitelerini değerlendirdikleri çalışmala-
rında cinsiyetin yaşam kalitesine etki etmediği 
sonucuna ulaşmışlardır. Bu sonuç bu çalışmanın 
bulgusunu destekler niteliktedir. Ancak çalışma-
larında eğitimin yaşam kalitesine etki ettiği sonu-
cuna ulaşmışlardır (22).

Sağlık sorumluluğu alt boyutunda eğitimi olma-
yan diyabetli hastaların puan ortalamalarının dü-
şük olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistik-
sel olarak anlamlı olduğu ancak cinsiyetin istatis-
tiksel olarak fark oluşturmadığı saptandı. Saffari 
ve arkadaşları cinsiyetin yaşamdan sağlık sorum-
luluğu alt boyutunda etkili olmadığını saptamış-
tır. Ancak düşük eğitim düzeyinin yaşamdan zevk 
alma alt boyutunda etkili olduğu saptanmıştır.

Sağlıklı diyet alt boyutunda cinsiyetin puan orta-
lamalarına etki etmediği ancak eğitimi olmayan 
hastaların puanlarının daha düşük olduğu saptan-
dı. Saffari ve arkadaşları eğitimin ve cinsiyetin 
sağlıklı diyet alt boyutu üzerine etkili olmadığı 
sonucuna ulaşmışlardır (19). 

Ölçeğin toplam puanları incelendiğinde ise eğitim 
durumu düşük ve kadın cinsiyetin puan ortalama-
larının daha düşük olduğu saptandı. Bu bulgular 
diyabetli hastalarda sağlığı geliştirme için düşük 
eğitimli ve kadınların hedef kitle oluşturduğunu 
düşündürmektedir. Softa ve arkadaşlarının yaşlı 
bireylerde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını 
değerlendirdikleri çalışmalarında cinsiyet ve eği-
tim durumunun sağlıklı yaşam biçimi davranışla-
rına etki ettiğini saptamışlar. Bu bulgu bu çalış-
manın bulgusunu destekler niteliktedir.

Yapılan korelasyon analizinde yaş ve diyabet sü-
resinin T2DSGÖ puan ortalamaları arasında ne-
gatif yönde ilişki saptanmıştır. Bu bulgu yaş ve 
hastalık süresi arttıkça sağlığı geliştirici davranış-
ların azaldığını ifade etmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
 Tip 2 diyabet, yaşam süren kronik hastalıklardan 
biri olması nedeniyle, bireyin hastalığa uyumu 
için birçok etkenle baş etmesi gerekmektedir ve 
bu baş etme sürecinde özellikle hastanın, sağlıklı 
yaşam biçimi davranışlarının hastanın diyabete 
uyum yönetiminde etkili olduğu bilinmektedir. 
Tip 2 diyabetli bireylerin diyet, tedavi, stres ve 
egzersiz uyumunu içeren sağlıklı yaşam tarzına 
kavuşmasında etkili olacak bakım ve eğitimin 
verilmesinin olumlu etkileri olacağı düşünülmek-
tedir. 

Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular ışığında 
diyabetli hastaların sağlığı geliştirici davranışla-
rının cinsiyet ve eğitim ile ilişki olduğu saptandı. 
Eğitimi olmayan ve kadın cinsiyetteki diyabetli 
hastaların sağlığı geliştirici davranışlar için has-
sas konumda olduğu ve diyabetli hastaların sağ-
lığı geliştirici eğitim programlarına ihtiyaç vardır. 
Ayrıca alana ilişkin randomize kontrollü çalışma-
ların yapılmasının da kanıt oluşturma açısından 
mesleğimize ve kanıt tabanlı bakım alanımıza 
katkı verecektir. 
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The Prevalence And Causality Of Lifetime And Chronic Low Back Pain in 
Women Aged 18-64 Years in Manisa Sehzadeler District

Manisa Şehzadeler Bölgesi’nde Yaşayan Erişkin 18-64 Yaş 
Arası Kadınlarda Yaşam Boyu Kronik Bel Ağrısı Prevalansı  ve 
Nedenselliği

ARAŞTIRMA / Research Articles

Çağlar SÖGÜT1, Erhan ESER2

ABSTRACTÖZ
The aim of this study is to evaluate the prevalence and causality 
of lifetime episod of low back pain(LLBP) and chronic low back 
pain(CLBP) in women aged 18-64 years in a family health center 
in Manisa. This cross-sectional study was conducted in 2018. The 
sample size was 230 and 238 women participated in the study. The 
participation rate was 88.1%. Multi-stage cluster sampling method 
was used in the sample selection. People were visited at home and 
a questionnaire was administered by face-to-face interview. Inde-
pendent variables were sociodemographic characteristics, health 
status/habits, pregnancy history, low back ergonomics features; de-
pendent variables were questions evaluating LBP. The LLBP(at least 
once) and CLBP prevalence were 66.0% and 23.5%. It was found ol-
der age[6.2(CI:2.9-13.2)]  and not doing exercises[1.9(CI:1.0-3.6)] 
increase the risk of LLBP;  older age[4.9(CI:2.0-11.6)] increases 
the risk of CLBP. People should be informed about risky situations 
and behaviors, exercising correctly and regularly to maintain lum-
bar health. 

Manisa’da bir aile sağlığı merkezi bölgesinde yürütülen bu çalış-
mada amaç 18-64 yaş arası kadınlarda yaşam boyu ve kronik bel 
ağrısı prevalansını ve nedenselliğini değerlendirmektir. Kesitsel tip-
teki araştırma 2018 yılında yapılmıştır. Örnek büyüklüğü 230 kişi 
olarak belirlenmiş ve 238 kadın çalışmaya katılmıştır. Katılım oranı 
%88.1’dir. Örnek seçiminde çok aşamalı küme örneklem yöntemi 
kullanılmıştır. Kişiler evlerinde ziyaret edilerek yüz yüze görüşme 
yöntemiyle anket uygulanmıştır. Bağımsız değişkenler, sosyode-
mografik özellikler, sağlık durumu-alışkanlıklar, gebelik öyküsü, 
bel ergonomisiyle ilgili özellikler; bağımlı değişkenler bel ağrısı-
nı değerlendiren sorulardır. Sırasıyla yaşam boyu en az bir kez ve 
kronik bel ağrısı prevalansı %66.0 ve %23.5 bulunmuştur. İleri yaş 
[6.2(GA:2.9-13.2)] ve egzersiz yapmamanın  [1.9(GA:1.0-3.6)] ya-
şam boyu bel ağrısı riskini;  ileri yaş [4.5(GA:1.6-12.1)] ve sağlık 
durumundan hoşnut olmamanın [5.6(GA: 2.2-14.0)] ise kronik ağrı 
riskini arttırdığı saptanmıştır. Kişilerin bel ağrısı açısından riskli 
durum ve davranışlar ile bel sağlığının korunabilmesi için doğru ve 
düzenli bir şekilde egzersiz yapılması konularında bilinçlendirilme-
leri gerekmektedir.

Keywords: low back pain, low back pain in women, prevalence Anahtar Kelimeler: bel ağrısı, kadınlarda bel ağrısı, prevalans
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GİRİŞ

Bel ağrısı, 12. kaburga kemiği alt sınırı ile uyluk 
proksimalindeki alt gluteal kıvrım arasındaki böl-
gede lokalize, bacak ağrısıyla beraber ya da bacak 
ağrısı olmaksızın görülen ağrı, kas gerginliği ve 
katılık şeklinde tanımlanmaktadır (1,2). Bel ağrısı 
hareketliliği kısıtlayan, günlük normal fonksiyon-
ları engelleyen ve yaşam boyu ağrı ve kalıcı sa-
katlıklara neden olabilen bir sağlık sorunudur (3). 
Çoğu zaman hayatı tehdit eden bir sorun olma-

masına rağmen, gelişmiş ve özellikle endüstrileş-
miş toplumlarda iş gücü kaybına ek olarak tanısal 
yaklaşımların ve tedavi prosedürlerinin maliyeti 
açısından da önemli bir sağlık problemidir. Dok-
tora başvuru sebepleri içinde 2., yatarak tedavi 
edilen hastalıklar içinde 5., ameliyat edilen has-
talıklar arasında ise 3. sırada yer almaktadır (4). 

Bel ağrıları semptom sürelerine göre değerlendi-
rildiğinde, 1 aydan kısa süren olgular akut, 1-3 ay 
arasında devam edenler subakut, 3 aydan fazla 
süren olgular kronik olarak isimlendirilmektedir. 
Olguların büyük çoğunluğunda (%95) mekanik 
nedenler ön plandadır (4). Mekanik bel ağrısı fi-
ziksel aktivite ile artıp istirahat ile hafifleyen ve 
çoğunlukla bölgesel mekanik bir bozukluktan 
kaynaklanan bel ağrısıdır. Bel ağrısını mekanik 
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olarak niteleyebilmek için enfeksiyöz, yangısal, 
tümöral ve metabolik nedenler ile kırık ve iç or-
ganlardan yansıyan ağrılar gibi nedenler dışlan-
malıdır (5,6). 

20 yaş üzerindeki nüfusun %14’ü yaşamlarında 
en az bir kez ve iki hafta süre ile yatmayı gerekti-
recek şiddette bel ağrısı yaşamaktadır. 50 yaşına 
gelenlerin %85’i yaşamlarının herhangi bir döne-
minde mutlaka bel ağrısı çekmektedir (7). Dünya-
da yetişkin nüfustaki bel ağrısı sıklığının incelen-
mesi amacıyla 54 ülkeden 165 çalışmanın taran-
dığı geniş çaplı bir derlemede, bel ağrısının dünya 
genelinde önemli bir sorun olduğu ve prevalansın 
40-80 yaş kadınlar arasında en yüksek olduğu sap-
tanmıştır. Aynı araştırmada 1 günden fazla süren, 
aktiviteyi sınırlayan bel ağrısı nokta prevalansı  
%11.9±2.0,  aylık %23.2±2.9, yıllık %38.0±19.4 
ve yaşam boyu %38.9±24.3 olduğu belirtilmiştir 
(8). Ülkemizde yapılmış çalışmalarda ise yaşam 
boyu en az bir kez bel ağrısı yaşama prevalansı-
nın kentsel bölgelerde %47, kırsal bölgelerde ise 
%80’e ulaştığı saptanmıştır (9-12). Afyon’da ge-
niş bir saha taraması ile yapılan araştırmada, bel 
ağrısı yaşama sıklığı kadınlarda erkeklerde göre 
daha yüksek bulunmuş, meslek grupları içinde ise 
en fazla ev kadınlarında görüldüğü saptanmıştır 
(13). Ayrıca 28 çalışmanın incelendiği bir derle-
mede de, kronik bel ağrısı prevalansının yaşamın 
üçüncü on yılından 60 yaşa kadar kadınlarda daha 
sık görülerek arttığı bildirilmiştir (14). Bel ağrısı 
yaşama şikayetinin cinsiyetler arası farkını araş-
tıran ve kadınlarda daha fazla saptandığını ortaya 
koyan bir çok çalışma daha vardır (15-21).  İnsan 
ömrünün giderek uzadığı ve nüfusun yaşlandığı 
göz önüne alındığında, bu hastalığın önümüzdeki 
yıllarda küresel olarak daha da artacağı düşünül-
mektedir (7,8). 

Bu çalışma; Manisa ili Şehzadeler İlçesi’ndeki bir 
aile sağlığı merkezi bölgesinde yaşayan 18-64 yaş 
arası kadınlarda yaşam boyu bel ağrısı (YBBA) 
ve kronik bel ağrısı (KBA) sıklığını  ve ilişkili 
faktörleri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Manisa İli Şehzadeler İlçesi’nde bulunan 5 No’lu 
Aile Sağlığı Merkezi’ndeki iki Aile Hekimliği 

Birimi’nde, 2018 yılı Temmuz ayında yürütülen 
kesitsel tipteki çalışmanın evreni bu iki Aile He-
kimliği Birimi’ne kayıtlı 18-64 yaş arası 2400 ka-
dından oluşmaktadır. Epi-info programı ile bekle-
nen prevalans  %79.2 (10) alınarak  %95 güven, 
%5 sapma ile örnek büyüklüğü 230 kişi olarak 
hesaplanmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü’ne kayıtlı bu 
bölgeye ait adres listelerinden çok aşamalı küme 
örneklem yöntemi ile  rastgele seçilmiş 23 küme 
başı hane adresi, 4 tane de yedek küme başı hane 
adresi belirlenmiştir. Her bir küme başı hane ad-
resinden başlanıp ikişer hane atlanarak  bir küme 
10 haneye tamamlanmıştır. Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Etik Kurulu’ndan 
çalışma için gerekli izinler alınmıştır.

Veriler kırsal hekimlik stajı yapmakta olan intörn 
doktorlar tarafından, yüz yüze görüşme yönte-
miyle, kişiler evlerinde ziyaret edilerek çalışma 
hakkında bilgilendirilip onamları alındıktan sonra 
bir anket formu kullanılarak toplanmıştır. Evde 
birden fazla uygun kriteri karşılayan kişi old-
uğunda doğum günü  veri toplanan günün tarihine 
en yakın olan kişi seçilmiştir. Toplamda 238 ka-
dın ile çalışma tamamlanmıştır. Katılım oranı % 
88.1’dir. 

Araştırmanın bağımlı değişkenleri kronik bel ağ-
rısı (KBA) ve yaşam boyu en az bir kez bel ağrısı 
(YBBA) yaşama durumudur. KBA katılımcılara 
yöneltilen ‘Son 1 sene içinde 3 aydan uzun sü-
ren, bazen bacaklara yayılabilen, hareketleriniz-
de kısıtlılığa yol açabilen bel ağrınız oldu mu?’ 
sorusu ile; YBBA ise ‘Hayatınızın herhangi bir 
bölümünde hiç tedavi gerektiren, bazen bacaklara 
yayılabilen, hareketlerinizde kısıtlılığa yol açabi-
len bel ağrısı yaşadınız mı?’ sorusu ile değerlen-
dirilmiştir. 

Bağımsız değişkenler; sosyodemografik özellik-
ler, sağlık  durumu ve alışkanlıklar, gebelik öy-
küsü ve ergonomi başlıkları altında değerlendiril-
miştir. Sosyodemografik özellikler başlığı altında; 
yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, çalışıyor ise 
ne iş yaptığı, medeni durumu, eş yaşı,  eşin eğitim 
durumu, ailenin sosyal sınıfı, sağlık güvencesi, 
gelir algısı, aile tipi ve göç durumu sorgulanmıştır. 
Sosyal sınıf sorgulaması ailede en çok gelir geti-
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ren kişi olan aile reisinin işine göre yapılmıştır. 
İş sorgulanırken Korkut Boratav kentsel sosyal 
sınıf şemasına (22) göre sorgulanarak, tanımlayı-
cı ve çözümleyici istatistiklerde alt ve üst sosyal 
sınıf olmak üzere iki kategoriye indirgenmiştir. 
Üst sosyal sınıf  ‘işveren, yüksek eğitimli, yük-
sek eğitimli (ücretli), memur-büro çalışanı (beyaz 
yakalı), küçük esnaf - zanaatkar’ olarak tanım-
lanırken, alt sosyal sınıf ‘iş buldukça çalışanlar, 
sanayi işçisi (mavi yakalı), niteliksiz işlerde çalı-
şanlar ve işsiz’ olarak tanımlanmıştır. Sağlık  du-
rumu ve alışkanlıklar başlığı altında; sürekli ilaç 
kullanımını gerektiren kronik bir hastalık varlığı 
ve hastalığın ne olduğu, kişinin boyu ve kilosu, 
en az yarım saat süren, iç çamaşırları terletecek 
kadar egzersiz yapma durumu ve yapıyorsa kaç 
gün olduğu, sigara-alkol kullanımı, uyku kalitesi 
öz değerlendirmesi, günlük uğraşlarını yapabilme 
becerisinden hoşnutluk durumu sorgulanmıştır. 
Ayrıca duygudurum değerlendirmesi için WHO-5 
iyilik durumu indeksi kullanılmıştır. Bu indekste 
son 2 hafta içerisinde kişinin ne sıklıkta; kendisini 
neşeli ve keyifli, sakin ve gevşemiş, aktif ve dinç 
hissettiği, sabahları kendini taze ve dinlenmiş his-
sederek uyandığı ve günlük yaşantısının ne kadar 
onu ilgilendiren şeylerle dolu olduğu soruları yer 
almaktadır. İndeksin kesme noktası 13 olarak be-
lirlenmiş olduğundan alınan puanlar toplanarak  
iyi duygudurum (13 ve üzeri) veya kötü duygudu-
rum (12 ve altı) olarak dikotomize edilmiştir. 
Gebelik öyküsü ile ilgili olarak gebelik sayısı ve 
parite, şuan ki gebelik durumu sorgulanmıştır. 
Ergonomi başlığı altında; yatağının rahatlığından 
memnunluğu, ağır eşya taşırken/kaldırırken bel 
sağlığına ne kadar dikkat ettiği, yüksekteki bir 
cismi alırken ne şekilde aldığı, bir cismi taşırken 
ne şekilde taşıdığı, yerden bir şey alırken/eğil-
irken olan hareket biçimi, günlük yaşantısında-
ki bel sağlığı açısından riskli davranışlarının ne 
derece farkında olduğu sorulmuştur. 

Tanımlayıcı analizlerde sayı, yüzde, ortalama ve 
standart sapma kullanılmıştır. Bağımlı ve bağım-
sız değişkenlerin tek değişkenli analizinde kate-
gorik verilerde  Ki-kare ve  sürekli verilerde ba-
ğımsız gruplarda T Testi; çok değişkenli analizde 
ise Lojistik regresyon Backward: Wald yöntemi 
kullanılmıştır. İleri analiz öncesinde, tek değiş-

kenli analizlerde istatistiksel olarak anlamlı bulu-
nup, kolineer (birlikte değişim gösteren) olduğu 
tespit edilen değişkenlerden birisi modele alın-
mıştır. İstatistiksel analizler için p<0.05 anlamlı-
lık düzeyi olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 
Araştırmaya katılanların yaş ortalamaları 
38.9±12.4’tür. Kadınların %42.9’u ilkokul ve or-
taokul   mezunu; %71.4’ü ev kadını ve çalışanların 
%47.1’i beyaz yakalıdır. Katılımcıların %72.7’si 
evlidir. Eşlerinin yaş ortalaması 43.3±11.4’tür ve 
%56.6’sı ilkokul ve ortaokul mezunudur. Kadın-
ların %89.5’i üst sosyal sınıftadır ve %96.2’sinin 
sağlık güvencesi vardır. Araştırmaya katılan ka-
dınların %73.5’i çekirdek ailede yaşamakta ve 
%49.2’si Manisa’ya göçle gelmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Araştırma Grubunun Sosyodemogra-
fik Özellikleri, Manisa, 2018
Değişken Sayı 

(n)
Yüzde 

(%)
Yaş 
(ort±ss)

38.9±12.4

Yaş 
(kategorik)

≤  30
31-45 arası
> 45

78
82
78

32.7
34.5
32.7

Eğitim 
Durumu

Eğitimsiz
İlkokul ve ortaokul
Lise ve üzeri

46
102
90

19.3
42.9
37.8

Çalışma 
Durumu

Ev kadını
Çalışıyor 

170
68

71.4
26.8

Çalışma  
Şekli

Beyaz Yakalı
Mavi Yakalı
Temizlik/Hizmet İşleri

32
15
21

47.1
22.1
30.9

Medeni 
Durum

Evli/Evli gibi
Bekar/Eşi ölmüş/Yalnız

173
65

72.7
27.3

Eş yaşı 
(ort±ss)

43.3±11.4

Eş yaşı 
(kategorik)

≤  30
31-45 arası
> 45

26
75
72

15.0
43.4
41.6

Eş Eğitim 
Durumu

Eğitimsiz
İlkokul ve ortaokul
Lise ve üstü

9
98
66

5.2
56.6
38.2
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Sosyal Sınıf Alt Sosyal Sınıf
Orta-Üst Sosyal Sınıf

25
213

10.5
89.5

Sağlık 
Güvencesi

Var 
Yok 

229
9

96.2
3.8

Gelir Algısı Gelir > gider
Gelir = gider
Gelir < gider

37
98
103

15.5
41.2
43.3

Aile Tipi Çekirdek Aile
Geniş Aile
Parçalanmış Aile

175
54
9

73.5
22.7
3.8

Manisa’ya 
Göç İle 
Gelme 
Durumu 

Evet
Hayır 

117
121

49.2
50.8

Göç Süresi ≤ 10 yıl
> 10 yıl

45
72

38.8
61.2

Değişken Sayı (n) Yüzde (%)
Kronik Hastalık Varlığı Var

Yok
124
114

52.1
47.9

Komorbidite 1 hastalık
2 hastalık
≥ 3 hastalık

72
33
19

30.3
13.9
8.0

WHO-5 İyi Duygudurum
Kötü Duygudurum

147
91

61.8
38.2

Egzersiz Durumu Evet
Hayır 

57
181

23.9
76.1

Sigara Kullanma Durumu Evet 
Hayır 

61
177

25.6
74.4

Alkol Kullanma Durumu Evet
Hayır 

21
217

8.8
91.2

Uyku Kalitesi Öz Değerlendirmesi İyi
Orta
Kötü

116
69
53

48.7
29.0
22.3

Günlük Uğraşlarını Yapabilme 
Becerisinden Hoşnutluk

Çok Hoşnut
Orta Hoşnut
Az Hoşnut

153
46
39

64.3
19.3
16.4

Parite 0
1-2
3 ve üzeri

52
81
105

21.8
34.0
44.1

Şuanki Gebelik Durumu Evet 
Hayır

5
233

2.1
97.9

Araştırma grubundaki kadınların %52.1’inin sü-
rekli ilaç kullanmasını gerektiren en az bir kro-
nik hastalığı bulunmaktadır. Çalışmaya katılan 
kadınların %23.9’u egzersiz yapmakta, %25.6’sı 
sigara ve %8.8’i alkol kullanmaktadır. Kadınların 
%48.7’si uyku kalitesini ‘iyi’ olarak değerlendir-
miş, %64.3’ü günlük uğraşlarını yapabilme bece-
risinden ‘çok hoşnut’ olduğunu belirtmiştir. Ka-
dınların %44.1’i 3 ve daha fazla pariteye sahiptir. 
Şuanda gebe olanlar %2.1’dir (Tablo 2).

Ergonomi ile ilgili değişkenler incelendiğinde, 
araştırmaya katılan kadınların %19.3’ü yatağı-
nın rahatlığından memnum olmadığını belirt-
miştir. Kadınların %33.4’ünün ağır eşya taşır-
ken/kaldırırken bel sağlığına dikkat etmedikle-
ri, %32.4’ünün ise günlük yaşantılarındaki bel 
sağlığı açısından 

Tablo 2. Araştırma Grubunun Sağlık Durumu, Sağlık Algısı, Alışkanlıkları ile Gebelik Öyküsü, 
Manisa, 2018
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Değişken Sayı (n) Yüzde (%)
Yatağın Rahatlığından 
Memnuniyet Durumu

İyi 
Orta 
Kötü

109
83
46

45.8
34.9
19.3

Ağır Eşya Taşırken/
Kaldırırken Bel Sağlığına 
Dikkat Etme Durumu

Dikkat Etme
Dikkat Etmeme

158
80

66.4
33.4

Yüksekteki Bir Cismi Alma 
Şekli

Doğru Davranış
Yükselti Koyarak Alma

 Yanlış Davranış
Yükselti Koymadan Alma

98

140

41.2  

58.8

Bir Cismi Taşıma Şekli Doğru Davranış
Bel Seviyesinin Üzerinde

Yanlış Davranış
Bel Seviyesinin Altında/ Dikkat Etmeme

66  

172

27.7  

72.3 

Yerden Bir Şey Alırken/
Eğilirken Olan Hareket 
Biçimi

Doğru Davranış
Dizlerini Bükerek Eğilme

Yanlış Davranış
Dizlerini Bükmeden, Belden Eğilme/  Dikkat etmeme

61    

177

25.6      

74.4

Günlük Yaşantıdaki Bel 
Sağlığı Açısından Riskli 
Davranışlardan Farkındalık 
Derecesi

Farkında
Çok/Epeyce/Orta

Hayır 
Az/Hiç

161

77

67.6     

32.4

riskli davranışların farkında olmadığı bulunmuş-
tur. Araştırma grubundaki kadınların %58.8’inin 
yüksekteki bir cismi alma esnasında; %72.3’ünün 
ağır bir cismi taşıma anında ve %74.4’ünün 
yerden bir şey alma/eğilme esnasında bel sağlığı 
açısından yanlış davranışta bulundukları saptan-
mıştır (Tablo 3). 
 
Araştırmamızda 18-64 yaş arası kadınlarda yaşam 
boyu bel ağrısı sıklığı %66.0, kronik bel ağrısı 
sıklığı ise %23.5 olarak bulunmuştur (Tablo 4).

Tablo 4. Yaşam Boyu ve Kronik Bel Ağrısı Sık-
lığı, Manisa, 2018

Sayı (n) Yüzde (%)
Yaşam Boyu Bel Ağrısı* 157 66.0
Kronik Bel Ağrısı** 56 23.5

*: ‘Hayatınızın herhangi bir bölümünde hiç tedavi ge-
rektiren, bazen bacaklara yayılabilen, hareketlerinizde 
kısıtlılığa yol açabilen bel ağrısı yaşadınız mı?’ sorusu 
ile değerlendirilmiştir.
**: ‘Son 1 sene içinde 3 aydan uzun süren, bazen ba-
caklara yayılabilen, hareketlerinizde kısıtlılığa yol 
açabilen bel ağrınız oldu mu?’ sorusu ile değerlendi-
rilmiştir.

Tablo 3. Araştırma Grubunun Ergonomi İle İlgili Değişkenlere Verdikleri Cevapların Dağılımı, 
Manisa, 2018
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Tek değişkenli analizler sonucunda KBA yaşama 
sıklığını istatistiksel olarak arttırdığı bulunan 
değişkenler kadının ve eşinin ileri yaşta ve düşük 
eğitim düzeyinde olması, artan parite sayısı, 
beden kitle indeksinin yüksek olması, sağlık 
durumundan ve günlük uğraşlarını yapabilme 
becerisinden hoşnut olmama, kötü uyku kalitesi 
öz değerlendirmesi ve bel ağrısı için sağlık 
kuruluşuna

Değişken KBA var KBA yok p değeri
Yaş ≤  30

31-45 arası
> 45 

8 (%10.3)
20 (%24.4)
28 (%35.9)

70 (%89.7)
62 (%75.6)
50 (%64.1)

<0.001*

Eğitim Durumu Eğitimsiz
İlkokul ve ortaokul
Lise ve üzeri

16 (%34.8)
27 (%26.5)
13 (%14.4)

30 (%65.2)
75 (%73.5)
77 (%85.6)

0.005*

Eş Yaşı ≤  30
31-45 arası
> 45

0 (%0.0)
14 (%18.7)
28 (%38.9)

26 (%100.0)
61 (%81.3)
44 (%61.1)

<0.001*

Eş Eğitim Durumu Eğitimsiz
İlkokul ve ortaokul
Lise ve üzeri

5 (%55.6)
27 (%27.6)
10 (%15.2)

4 (%44.4)
71 (%72.4)
56 (%84.8)

0.006*

Parite Sayısı 0
1-2
≥ 3

7 (%13.5)
18 (%22.2)
31 (%29.5)

45 (%86.5)
63 (%77.8)
74 (%70.5)

0.024*

Beden Kitle İndeksi Zayıf ve Normal Kilolu
Fazla Kilolu
Obez

19 (%19.4)
16 (%20.0)
21 (%35.0)

79 (%80.6)
64 (%80.0)
39 (%65.0)

0.037*

Sağlık Durumundan 
Hoşnutluk

Çok Hoşnut
Orta Hoşnut
Az Hoşnut 

16 (%12.1)
24 (%35.8)
16 (%41.0)

116 (%87.9)
43 (%64.2)
23 (%59.0)

<0.001*

Günlük Uğraşlarını Yapabilme 
Becerisinden Hoşnutluk

Çok Hoşnut
Orta Hoşnut
Az Hoşnut

27 (%17.6)
15 (%32.6)
14 (%35.9)

126 (%82.4)
31 (%67.4)
25 (%64.1)

0.006*

Uyku Kalitesi Öz 
Değerlendirmesi 

İyi 
Orta 
Kötü 

15 (%12.9) 
19 (%27.5) 
22 (%41.5)

101 (%87.1)
50 (%72.5)
31 (%58.5)

<0.001*

Bel Ağrısı İçin Sağlık 
Kuruluşuna Başvuru

Başvuru var
Başvuru yok 

49 (%41.5) 
7 (%5.8) 

69 (%58.5) 113 
(%94.2) <0.001*

*: Ki-kare testi 

 

başvurma durumlarıdır (p<0.05, Tablo 5). 
Kadınların çalışma durumu, aile tipi, gelir algısı 
gibi sosyodemografik değişkenler, kronik hastalık 
varlığı, WHO-5 iyilik durumu indeksi, egzersiz 
yapma durumu, sigara-alkol kullanımı, bel 
ergonomisi değişkenleri ve diğer tüm bağımsız 
değişkenler ile KBA yaşama durumu ilişkisiz 
bulunmuştur (p>0.05). 

Tablo 5. Kronik Bel Ağrısı ile İlişkili Bulunan Değişkenler (Tek Değişkenli Analizler) , 
Manisa, 2018
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Çok değişkenli analiz sonucu indirgenmiş son 
modelde kronik bel ağrısı riskini ileri yaşın 4.9 
kat (GA: 2.0 -11.6) artırdığı bulunmuştur (Tablo 
6). 

Tablo 6. Kronik Bel Ağrısı İle İlişkili Değişken-
ler, Basamaklı Lojistik Regresyon İndirgenmiş 
Son Modeli*, Manisa, 2018

Kronik Bel Ağrısı**
p OR*** %95 GA

Yaş
≤ 30 (ref)
31-45 
> 45

0.022
<0.001

1
2.8
4.9

1.1-6.8
2.0-11.6

*Backward Wald
**Modele Dahil Edilen Değişkenler: Yaş, eğitim duru-
mu, parite sayısı, beden kitle indeksi 
***Odds Oranı

Değişken YBBA var YBBA yok p değeri
Yaş ≤  30

31-45 arası
> 45 

34 (%43.6)
58 (%70.7)
65 (%83.3)

44 (%56.4)
24 (%29.3)
13 (%16.7)

<0.001*

Eğitim Durumu Eğitimsiz
İlkokul ve ortaokul
Lise ve üzeri

34 (%73.9)
75 (%73.5)
48 (%53.3)

12 (%26.1)
27 (%26.5)
42 (%46.7)

0.001*

Eş Yaşı ≤  30
31-45 arası
> 45

11 (%42.3)
43 (%57.3)
62 (%86.1)

15 (%57.7)
32 (%42.7)
10 (%13.9)

<0.001*

Parite Sayısı 0
1-2
≥ 3

23 (%44.2)
56 (%69.1)
78 (%74.3)

29 (%55.8)
25 (%30.9)
27 (%25.7)

0.001*

Egzersiz Durumu Evet 
Hayır 

30 (%52.6)
127 (%70.2)

27 (%47.4)
54 (%29.8) 0.003*

Sigara Kullanma Durumu Evet 
Hayır 

32 (%52.5) 
125 (%70.6) 

29 (%47.5)
52 (%29.4) 0.002*

Alkol Kullanma Durumu Evet 
Hayır

12 (%57.1) 
145 (%66.8) 

9 (%42.9)
72 (%33.2) 0.001*

Bir Cismi Taşıma Şekli Doğru Davranış
Bel Seviyesinin Üzerinde
Yanlış Davranış
Bel Seviyesinin Altında/ Dikkat Etmeme

35 (%53.0)

122 (%70.9)

31 (%47.0) 

50 (%29.1) 
<0.001*

Yerden Bir Şey Alırken/
Eğilirken Olan Hareket 
Biçimi

Doğru Davranış
Dizlerini Bükerek Eğilme
Yanlış Davranış
Dizlerini Bükmeden, Belden Eğilme/  Dikkat etmeme

49 (%58.3)

108 (%70.1)

35 (%41.7)     

46 (%29.9)
<0.001*

*: Ki-kare testi 

Tek değişkenli analizler sonucunda YBBA yaşa-
ma sıklığını istatistiksel olarak arttırdığı bulunan 
değişkenler ileri yaş, düşük eğitim durumu, ileri 
eş yaşı, artan parite sayısı , egzersiz yapmama, si-
gara ve alkol kullanmama, yerden cisim alırken 
ve cismi taşırken bel ergonomisine dikkat etme-
me durumlarıdır (p<0.05, Tablo 7). Kadınların 
çalışma durumu, aile tipi, kronik hastalık varlığı, 
beden kitle indeksi, WHO-5 iyilik durumu indek-
si, diğer bel ergonomisi değişkenleri (ağır eşya ta-
şıma, yatak memnuniyeti, günlük yaşamdaki bel 
sağlığı açısından riskli davranış farkındalığı) ve 
diğer tüm bağımsız değişkenler ile YBBA yaşama 
durumu ilişkisiz bulunmuştur (p>0.05).

Tablo 7. Yaşam Boyu En Az Bir Kez Bel Ağrısı Yaşama İle İlişkili Bulunan Değişkenler 
(Tek Değişkenli Analizler) , Manisa, 2018
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Çok değişkenli analiz sonucu indirgenmiş son 
modelde yaşam boyu bel ağrısı yaşama riskini 
ileri yaşın 6.2 kat (GA: 2.9-13.2), egzersiz yap-
mamanın ise 1.9 kat (GA: 1.0-3.6) artırdığı bulun-
muştur (Tablo 8).

 Tablo 8. Yaşam Boyu Bel Ağrısı Yaşama İle 
İlişkili Değişkenler, Basamaklı Lojistik Reg-
resyon İndirgenmiş Son Modeli*, Manisa, 2018

Yaşam Boyu Bel Ağrısı 
Yaşama**

p OR*** %95 GA
Yaş
≤ 30 (ref)
31-45 
> 45

0.001
<0.001

1
2.9
6.2

1.5-5.7
2.9-13.2

Egzersiz Durumu
Egzersiz Yapma (ref) 1
Egzersiz Yapmama 0.04 1.9 1.0-3.6

*Backward Wald
**Modele Dahil Edilen Değişkenler: Yaş, eğitim du-
rumu, parite sayısı, egzersiz durumu, sigara kullanma 
durumu, yerden bir şey alırken/eğilirken olan hareket 
biçimi.
***Odds Oranı

TARTIŞMA 
Manisa ili Şehzadeler İlçesi’ndeki bir aile sağlığı 
merkezi bölgesinde yaşayan 18-64 yaş arası ka-
dınlar ile yürütülen bu araştırmada yaşam boyu 
bel ağrısı (yaşamı süresince en az bir kez bel 
ağrısı yaşama)  prevalansı % 66.0 olarak bulun-
muştur. Dündar ve arkadaşları tarafından Mani-
sa’da kadınlar üzerinde yapılmış bir çalışmada ise 
yaşam boyu bel ağrısı prevalansı %79.2 bulun-
muştur (10). Aradaki bu fark, aynı ilde yapılmış 
çalışmalar olmalarına rağmen sözü edilen çalış-
manın kırsal bölgede yaşayan kadınlar üzerinde 
yapılmış olması nedeniyle, kadınların daha fazla 
beden gücü gerektirecek çalışma ve yaşam ko-
şullarına sahip olmalarından kaynaklanmış ola-
bilir. Antalya’da Gilgil ve arkadaşları tarafından 
çalışmamıza benzer şekilde toplum tabanlı ya-
pılmış bir çalışmada, kadınlarda yaşam boyu bel 
ağrısı prevalansı bizim bulgumuza benzer şekilde 
%67.3 olarak bulunmuştur (9). Araştırmamız-
da kronik bel ağrısı prevalansı ise %23.5 olarak 

saptanmıştır. Afyon’da il merkezi ve ilçelerinde 
18 yaş üstü bireylerde yapılan geniş kapsamlı bir 
saha çalışmasında, kadınlarda kronik bel ağrısı 
sıklığı %20.1 bulunmuştur (13). Dünya çapında 
çeşitli ülkelerde yapılmış kadınlarda kronik bel 
ağrısı sıklığının araştırıldığı çalışmalarda preva-
lansın %8.0 ile %26.3 arasında değiştiği bulun-
muştur (20,21,23-25). Bel ağrısı sıklığının böyle 
geniş bir aralıkta dağılmasının muhtemel sebep-
leri ‘kronik bel ağrısı’ tanımlaması için belirlenen 
süre kriterinin ve araştırmaların gerçekleştirildiği 
yaş gruplarının çalışmalar arasında değişkenlik 
göstermesi olabilir.  

Çalışmamızda kadınların yaşı ile yaşam boyu ve 
kronik bel ağrısı sıklıkları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bulguları-
mıza göre, yaş arttıkça bel ağrısı sıklığı artmak-
tadır. Bu bulgu literatür ile uyumludur. Dündar 
ve arkadaşlarının Manisa’da kadınlarla yaptığı 
çalışmada, Ankara’da İlhan ve arkadaşları tara-
fından birinci basamak sağlık kurumuna başvu-
ran kişilerde yapılmış olan bir başka çalışmada, 
Denizli’de sağlık çalışanlarında yürütülmüş olan 
ve Malatya il merkezinde ise toplum tabanlı ger-
çekleştirilen çalışmalarda da ileri yaşın bel ağ-
rısı riskini artıran bir faktör olduğu saptanmıştır 
(10,15-17). Bu durum ilerleyen yaşlarda omurga 
dejenerasyonuna eklenen postür bozukluğu nede-
niyle bel ağrısı şikayetinde artışlar olması gerçe-
ğini destekler niteliktedir. 

Bu araştırmada kadınların eğitim düzeyi azaldık-
ça daha fazla bel ağrısı sorunu yaşadıkları ortaya 
koyulmuştur. Aynı şekilde Dündar ve arkadaşla-
rının çalışmasında, Ayvat ve arkadaşlarının Ay-
dın’da yürüttüğü çalışmada,  Uçar ve arkadaş-
larının Diyarbakır’da ev kadınlarında yürüttüğü 
araştırmada, İlhan ve arkadaşlarının çalışmasında 
ve  Malatya’da yapılmış çalışmada da eğitim dü-
zeyi yüksek olan kişiler ile kıyaslandığında düşük 
eğitim düzeyindeki bireylerin daha fazla bel ağrı-
sı riski taşıdıkları bulunmuştur (10,15,17,26,27). 
Brezilya’da 2002 ve 2010 yıllarında 20 yaş ve 
üzeri popülasyonda gerçekleştirilmiş iki kesit-
sel çalışma sonuçlarında da eğitim düzeyi düşük 
bireylerde kronik bel ağrısı prevalansının daha 
fazla olduğu saptanmıştır (21).  Bu durum, düşük 
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eğitim düzeyindeki kişilerin bel sağlığını koruma 
konusunda yeterince bilinçli davranmamaları, 
çalışma hayatında ergonomik olarak uygun ol-
mayan ortamlarda çalışmaları ve ev kadınlarında 
ev işlerinin (yer silme vs) hatalı yapılış biçimi ile 
açıklanabilir. 

Araştırmada tek değişkenli analizde yaşam boyu 
bel ağrısı ile ilişkili bulunan başka bir faktör ka-
dınların parite sayısıdır. Araştırmamıza katılan 
kadınlardan 3 ve daha fazla sayıda doğum yapmış 
olanların hiç doğum yapmamış veya 1-2 doğum 
yapmış olanlara göre bel ağrısı prevalansı anlamlı 
olarak daha yüksek bulunmuştur. Bu durum lite-
ratür ile uyumludur (10,13). Ülkemizde yapılmış 
bir başka kesitsel çalışmada da Türkiye’deki her 2 
kadından 1’inde gebeliğin herhangi bir aşamasın-
da hamileliğe bağlı bel ağrısı olduğu gösterilmiş-
tir (28). Gebelik süresince olan mekanik baskı ve 
ağırlık merkezindeki değişim gibi faktörlerin bel 
ağrısına sebep olması nedeniyle, yaşam boyu bel 
ağrısı prevalansı yüksek olan kadınların gebelik 
sayısı ortalamalarının bu sorunu yaşamayan ka-
dınlardan daha fazla olması muhtemeldir.

Çok değişkenli analizde de istatistiksel açıdan 
önemini koruyan, bel ağrısı ile ilişkili bir diğer 
değişken egzersiz yapma durumudur. Çalışma-
mızda egzersiz yapmayanların egzersiz yapanla-
ra göre daha fazla bel ağrısı şikayeti yaşadıkları 
görülmüştür. Ankara’da birinci basamak sağlık 
kurumuna başvuran kişilerde yapılmış olan  ça-
lışmada da haftada en az 1 saat spor yapanlarda 
yaşam boyu bel ağrısı riskinin daha düşük olduğu 
belirlenmiştir (15). Benzer şekilde Denizli’de ya-
pılmış çalışmada da düzenli egzersiz alışkanlığı-
nın olmaması bel ağrısı riskini artıran bir faktör 
olarak  saptanmıştır (16). Sırt ve bel kaslarını güç-
lendirecek şekilde bilinçli olarak ve düzenli bir 
program içerisinde egzersiz yapılması bel ağrısı 
riskini azaltacağından düzenli egzersizlerin özen-
dirilmesi gerekmektedir. 

Araştırmamızdaki bir diğer önemli bulgu, kişile-
rin beden kitle indeksi arttıkça kronik bel ağrısı 
yaşama sıklığının da artmasıdır. Literatüre göre 
bu bulguyu destekleyen çok sayıda çalışma bu-
lunmaktadır (13,15-18,21,25,29). Bu durumun, 

beden kitle indeksinin artması ile fazlalaşan me-
kanik bası etkisi sonucunda eklemlerde, belde ve 
sırtta taşınan yükün artışı ve yıpranma mekaniz-
ması nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir (18). 

Çalışmamızda incelediğimiz bir diğer değişken 
olan sigara kullanma durumu ile bel ağrısı sıklığı 
arasındaki ilişki çalışmalar arasında değişkenlik 
göstermektedir. Önceki çalışmalarda, sigaranın 
kemik mineral yoğunluğunu azaltarak osteoporo-
za zemin hazırladığı, vertebral gövdeye kan akı-
mını azaltıp disklerin metabolizmasını bozduğu, 
sigara nedeniyle öksürmenin bel ağrısı için risk 
faktörü oluşturduğu ileri sürülmüştür (30,31). 
Literatürde sigara kullanımı ile artmış bel ağrısı 
prevalansı ilişkisini gösteren çalışmalar mevcut 
olduğu gibi (18,26,32,33), sigara ile bel ağrısı 
sıklığı arasında herhangi bir ilişki gösterilemeyen 
araştırmalar da bulunmaktadır (13,17,34). Bizim 
çalışmamızda ise  sigara kullanmayanların daha 
fazla bel ağrısı şikayeti yaşadıkları bulunmuştur. 
Bu durum bulgularımızda yer almamasına rağ-
men yapılan ek  analiz sonucunda sigara kullan-
mayanların daha ileri yaşta olduklarının saptan-
ması ile açıklanabilmektedir.  

Araştırmamızda bel ağrısı ile ilişkili bulunan bir 
diğer değişken bireyin sağlık durumundan hoş-
nut olmamasıdır. Ankara’da sağlık çalışanları ile 
gerçekleştirilen bel ağrısı sıklığı ve nedenselliğini 
araştıran bir çalışmada da sağlığını kötü olarak 
değerlendirenlerde bel ağrısı riskinin daha fazla 
olduğu saptanmıştır (33). Ancak bu çalışmaların 
kesitsel tipte olmasından dolayı, sağlık hoşnutlu-
ğunun  neden ya da sonuç olarak değerlendirilme-
si zordur.

Sonuç olarak, Manisa ili Şehzadeler İlçesi’ndeki 
bir aile sağlığı merkezi bölgesinde yaşayan 18-64 
yaş grubu kadınlar ile toplum tabanlı olarak yaptı-
ğımız bu çalışmada, kadınların yarısından fazlası 
(%66.0) hayatının herhangi bir bölümünde; yak-
laşık olarak 1/4’ü ise (%23.5) kronik olarak teda-
vi gerektiren, hareketlerinde kısıtlılığa yol açabi-
len bel ağrısı yaşadığını ifade etmiştir. Toplumda 
yüksek sıklıkta görülen bu durum önemli bir halk 
sağlığı sorunu olması nedeniyle, tüm toplumun, 
özellikle de bel ağrısı şikayetini daha fazla yaşa-
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dığı çalışmalarla ortaya konmuş olan kadınların 
bel ağrısı açısından riskli durum ve davranışlar 
ile bel sağlığının korunabilmesi için doğru ve dü-
zenli bir şekilde egzersiz yapılması konularında 
bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Bu konuda bi-
rinci basamak sağlık kurumlarında bel sağlığına 
yönelik sağlık eğitimleri ve müdahale projeleri 
planlanması önerilir. 

YAZAR NOTU: Bu çalışmanın bir bölümü 13-
17 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya’da dü-
zenlenen 2. Uluslararası ve 20. Ulusal Halk Sağlı-
ğı Kongresi’nde sözel bildiri olarak kabul edilmiş 
ve sunulmuştur. 

TEŞEKKÜR: Çalışmamıza olan katkılarından 
dolayı Dönem 6 Kırsal Hekimlik Stajı öğrencile-
rine teşekkür ederiz. 
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Comparison of Two Different Catheterization Methods Applied After 
Cardiovascular Surgery For Patients’Anxiety, Comfort, Satisfaction and 
Pain Perceptions

Kardiyovasküler Cerrahi Sonrası Uygulanan İki Farklı 
Kateterizasyon Yönteminin Hastaların Kaygı, Konfor, 
Memnuniyet ve Ağrı Algıları Yönünden Karşılaştırılması

ARAŞTIRMA/ Research Articles

Elif GEZGİNCİ1, Sonay GÖKTAŞ2, Kübra GÜNEŞ3

ABSTRACTÖZ
Objective: The aim of this study was to compare two different central 
venous catheterization in terms of anxiety, comfort, satisfaction and 
pain levels of patients after cardiovascular surgery.
Method: This descriptive study was conducted with 90 patients with 
a jugular (n=45) or femoral (n=45) venous catheter. The data were 
collected with Questionnaire Regarding Central Venous Catheter, 
State Anxiety Scale and Visual Analogue Scale. The comfort, satis-
faction and pain levels with Visual Analogue Scale were measured 
between 1-5 days following catheter insertion. The state anxiety le-
vel was evaluated on the first day after catheter insertion.
Results: Compared to the femoral catheter group in the jugular 
catheter group, the comfort, satisfaction and pain scores measured 
within the first five days after cardiovascular surgery were found 
to be significantly higher, while the anxiety score was found to be 
significantly lower (p<0.05).
Conclusion: To provide short-term central venous access, a jugular 
catheter compared to the femoral catheter may be recommended to 
be inserted to patients to both increase satisfaction and comfort and 
reduce anxiety.

Amaç: Bu çalışmada kardiyovasküler cerrahi sonrası uygulanan 
iki farklı santral venöz kateterizasyon yönteminin hastaların kay-
gı, konfor, memnuniyet ve ağrı algıları yönünden karşılaştırılması 
amaçlandı. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte bir araştırmadır. Juguler 
(n=45) veya femoral (n=45) venöz kateteri bulunan 90 hasta ile 
gerçekleştirildi. Veriler Santral Venöz Katetere İlişkin Soru Formu, 
Durumluk Kaygı Ölçeği ve Görsel Analog Skalası ile elde edildi. 
Görsel Analog Skalası ile konfor, memnuniyet ve ağrı düzeyleri ka-
teter takılmasını takiben 1-5. günler arasında ölçüldü. Durumluk 
kaygı düzeyi ise kateter takılmasını takiben 1. günde değerlendirildi.
Bulgular: Juguler kateter grubunda femoral kateter grubuna göre 
kardiyovasküler cerrahi sonrası ilk beş gün içinde ölçülen konfor, 
memnuniyet ve ağrı puanları anlamlı düzeyde daha yüksek bulunur-
ken, kaygı puanı ise anlamlı düzeyde daha düşük bulundu (p<0.05).
Sonuç: Kısa süreli santral venöz erişim sağlamak için hem hasta 
memnuniyetini ve konforunu artırmak hem de kaygıyı azaltmak için 
femoral katetere kıyasla hastalara juguler kateterin takılması öne-
rilebilir.

Keywords: Anxiety, Central Venous Catheter, Comfort, Pain, Sa-
tisfaction

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Kaygı, Santral Venöz Kateter, Konfor, 
Memnuniyet
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GİRİŞ

Santral venöz kateterizasyon kardiyovasküler 
cerrahi hastalarında tedavi ve izlem amacıy-
la uygulanan önemli girişimlerden biridir (1,2).              
Aubaniac tarafından 1952 yılında ilk kez tanım-
lanan santral venöz kateterizasyon genellikle hızlı 

sıvı replasmanı, parenteral beslenme, ilaç uygu-
laması ve hemodinamik monitorizasyon amacıyla 
uygulanmaktadır (3-5). Kardiyovasküler cerrahi 
sonrası bu kateter aracılığıyla santral venöz ba-
sınç ölçümü yapılarak hastaların hipervolemi ve 
hipovolemi açısından takibinde son derece önem-
lidir (6).

Santral venöz kateterizasyon uygulaması için in-
ternal juguler ven, subklavyen ven, femoral ven, 
eksternal juguler ven, sefalik ve bazilik venler 
kullanılmaktadır (2,7). Santral venöz kateterizas-
yon hayati önem taşımasının yanı sıra hastalarda 
birçok komplikasyona da neden olabilmektedir 
(2,8). Kateterizasyon esnasında ya da erken dö-
nemde arteryel yaralanma, venöz yaralanma, arit-
mi, pnömotoraks, hemotoraks, hemopnömotoraks 
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ve hava embolisi gibi komplikasyonlar görüle-
bilmektedir. Geç dönemde görülebilen kompli-
kasyonlar arasında ise kateter kırılması, kateter 
migrasyonu, kateter disfonksiyonu, venöz stenoz 
ve tromboz yer almaktadır (9-11). Kateter ilişki-
li enfeksiyona bağlı komplikasyonların görülme 
oranı %5-26, mekanik komplikasyonların %5-19 
ve tromboembolik komplikasyonların ise %2-26 
olarak belirtilmektedir (9). Günümüzde kateter 
ilişkili enfeksiyona bağlı gelişen komplikasyon-
lara daha fazla odaklanılmasına rağmen, işlem 
esnasında ortaya çıkan mekanik komplikasyon-
ların da büyük oranda morbidite ve mortaliteye 
neden olduğu unutulmamalıdır. Komplikasyon 
gelişiminde rol oynayan faktörler arasında hasta-
nın tıbbi durumu, seçilen venöz yol ve uygulama-
yı yapan sağlık ekibi üyesinin bilgi ve deneyimi 
önemli rol oynar. Santral venöz kateterlere bağlı 
gelişen komplikasyonlar hastanede kalış süresini, 
maliyet oranını, morbidite ve mortaliteyi artırdı-
ğından önemini korumaya devam etmektedir (9-
11).

Katetere bağlı gelişen komplikasyonlar dışında 
bir diğer önemli konu ise santral venöz katete-
rizasyon sonrası hastaların yaşadığı memnuni-
yetsizlik, kaygı, konfor kaybı ve ağrı/rahatsızlık 
hissidir. Ameliyat sonrası dönemde deneyimlenen 
fiziksel ve psikolojik problemler kontrol altına 
alınmaz ise hastaların solunum hızını, derin so-
lunum ve öksürme egzersizlerini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu durum ise hastanın hemodina-
misinin bozulmasına yol açabilmektedir (5,12-
14). Bu bağlamda santral venöz kateterizasyonun 
neden olduğu enfeksiyon, mekanik ve tromboem-
bolik komplikasyonların dışında, hasta deneyimi-
ne bağlı görülen memnuniyetsizlik, kaygı, konfor 
kaybı ve ağrı/rahatsızlık hissi hemşirelik bakımı 
kapsamında son derece önemlidir. Literatür ince-
lendiğinde, juguler ve femoral santral venöz ka-
teterizasyon uygulanan hastaların katetere ilişkin 
kaygı, konfor, memnuniyet ve ağrı düzeyi üzerine 
etkisini araştıran herhangi bir çalışmaya rastlan-
mamıştır. Bu nedenle, çalışmada kardiyovaskü-
ler cerrahi sonrası uygulanan internal juguler ve 
femoral venöz kateterizasyonun hastaların kaygı, 
konfor, memnuniyet ve ağrı algıları yönünden 
karşılaştırılması amaçlandı. Bu çalışmadan elde 
edilen sonuçlar, kardiyovasküler cerrahi sonrası 
juguler ve femoral kateterizasyon uygulanan has-
taların katetere bağlı kaygı, konfor, memnuniyet 
ve ağrı düzeylerine yönelik uygun bakımın plan-

lanmasına rehber olacağı düşünülmektedir.

Araştırma Soruları
1. Juguler ve femoral venöz kateterizasyon uygu-
lanan hastalar arasında kaygı, konfor, memnuni-
yet ve ağrı puan ortalamaları açısından anlamlı 
fark var mıdır?
2. Juguler ve femoral venöz kateterizasyon uygu-
lanan hastaların grup içi tekrarlı konfor, memnu-
niyet ve ağrı ölçümleri arasında anlamlı fark var 
mıdır?

YÖNTEM
Araştırmanın Tipi ve Yeri
Bu araştırma tanımlayıcı niteliktedir. Araştırma 
Temmuz 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında 
Bursa’daki bir üniversite hastanesinin (24 yataklı) 
kalp ve damar cerrahisi kliniğinde gerçekleştirildi. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Temmuz 2019-Ocak 2020 
tarihleri arasında Bursa’daki bir üniversite has-
tanesinin kalp ve damar cerrahisi kliniğine baş-
vuran hastalar oluşturdu. Araştırma örneklemini 
ise, aynı tarihler arasında ilgili kuruma başvuran, 
kardiyovasküler cerrahi geçiren, internal juguler 
veya femoral venöz kateteri bulunan ve araştır-
maya dahil olma kriterlerini kapsayan toplam 90 
hasta (juguler= 45, femoral= 45) oluşturdu. Araş-
tırmanın örneklem sayısını belirlemek üzere güç 
(power) analizi yapıldı. Testin gücü, G*Power 
3.1 programı ile hesaplandı. İlgili literatürde daha 
önce yapılmış araştırmaya rastlanılmadığından; 
çalışmanın gücünün belirlenmesinde %95 değe-
rini geçmesi için, %5 anlamlılık düzeyinde ve 0.8 
etki büyüklüğünde gruplarda 35 kişi olmak üze-
re toplam en az 70 kişiye ulaşılması hedeflendi 
(df=68; t=1,668). 

Araştırmaya dahil edilme kriterleri; kardiyovas-
küler cerrahi (kapak ameliyatı, koroner arter by-
pass greft cerrahisi veya karotid endarterektomi) 
geçirmiş olmak, internal juguler veya femoral ve-
nöz kateteri bulunmak ve araştırmaya katılmayı 
kabul etmek olarak belirlendi. Subklavyen santral 
venöz kateteri olan, santral venöz katetere ilişkin 
komplikasyonu (arteryal ponksiyon, hemotoraks, 
pnömotoraks ve enfeksiyon) olan, iletişim yeter-
sizliği ve mental güçlüğü olan hastalar çalışmadan 
dışlandı. 
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Araştırmanın Etik Boyutu
Araştırmaya başlamadan önce Sağlık Bilimle-
ri Üniversitesi Hamidiye Girişimsel Olmayan 
Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik onay (Tarih: 
28.06.2019, No: 46418926) ve araştırmanın yü-
rütüldüğü ilgili kurumdan izin alındı. Katılımcı-
lardan yazılı ve sözlü bilgilendirilmiş olur alındı.

Verilerin Toplanması
Veriler toplanmadan önce katılımcılara araştırma-
nın amacı hakkında bilgi verildi. Hastalar örnek-
leme dahil edilme kriterleri açısından değerlen-
dirildi. Örnekleme alınma kriterlerine karşılayan 
hastalar araştırmaya dahil edildi. Katılımcılardan 
yazılı ve sözlü onay alındıktan sonra, araştırmacı 
hemşire tarafından veriler toplandı. Bu çalışma-
da Kişisel Bilgi Formu, Santral Venöz Katetere 
İlişkin Soru Formu ve Durumluk Kaygı Ölçeği 
kateter takılmasını takiben 1. günde (1 kez) uygu-
landı. Görsel Analog Skalası ise hastaların santral 
venöz katetere ilişkin konfor, memnuniyet ve ağrı 
düzeylerini ölçmek için kateter takılmasını taki-
ben 1-5. günler arasında (5 kez) uygulandı. 

Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, 
Santral Venöz Katetere İlişkin Soru Formu, Du-
rumluk Kaygı Ölçeği ve santral venöz kateteri-
zasyonun giriş yerine ait konfor, memnuniyet ve 
ağrı düzeylerinin değerlendirilmesi için Görsel 
Analog Skalası kullanıldı.

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından 
hazırlanan bu formda hastaların yaş, cinsiyet, me-
deni durum, öğrenim durumu, meslek, gelir du-
rum algısı, kronik hastalıklar, kullandığı ilaçlar, 
sigara, alkol ve madde kullanım durumu, beden 
kitle indeksi durumunu içeren 12 adet soru yer 
almaktadır.

Santral Venöz Katetere İlişkin Soru Formu: 
Araştırmacılar tarafından hazırlanan bu formda 
kateterin tipi, yeri, kalış süresi, kullanım ve çıka-
rılma nedeni, bakım yapılma sıklığı ile kullanılan 
pansuman materyali, kateterde gelişen kompli-
kasyon ve hastanede yatış süresine ait 9 adet soru 
yer almaktadır (2,5,15).

Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği: Durum-
luk-Sürekli Kaygı Ölçeği Spielberg ve arkadaşla-
rı tarafından bireylerin durumluk ve sürekli kaygı 

düzeylerinin birbirlerinden ayrı olarak ölçülme-
si amacıyla geliştirilmiştir (16). Ölçek Öner ve 
Le Compte tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. 
Dörtlü likert tipindeki ölçek, 20 maddelik Sü-
rekli Kaygı Ölçeği ve 20 maddelik Durumluk 
Kaygı Ölçeği olmak üzere toplam 40 maddeden 
oluşmaktadır. Durumluk Kaygı Ölçeği, bireyin 
belirli bir zamanda ve belirli koşullarda kendisini 
nasıl hissettiğini, Sürekli Kaygı Ölçeği ise bireyin 
kendisini genellikle nasıl hissettiğini değerlen-
dirmektedir. Durumluk Kaygı Ölçeğinde her bir 
madde ‟hiç”, ‟biraz”, ‟oldukça”, ‟tamamen” şek-
linde, Sürekli Kaygı Ölçeğinde ise ‟hemen hiçbir 
zaman”, ‟bazen”, ‟çoğu zaman”, ‟her zaman” 
şeklinde 4 seçenekli olarak puanlanmaktadır (17).  
Bu çalışmada Durumluk Kaygı Ölçeği’nin cron-
bach alfa katsayısı 0.94 olarak bulundu.

Görsel Analog Skalası (Vizüel Analog Ska-
la-VAS): Bu ölçek, kardiyovasküler cerrahi 
sonrası santral venöz kateter takılan hastalarda 
konfor, memnuniyet ve ağrı değerlendirilmesi 
amacıyla kullanıldı. Yatay veya dikey çizgiden 
oluşan 10 cm (100 mm) uzunluğundaki ölçek, 
bu çalışmada yatay şekilde kullanıldı. Konfor 
değerlendirilmesinde skalada görülen 0 puanı 
kateter yerinin hiç konforlu olmadığını, 10 puanı 
ise mükemmel derecede konforlu olduğunu ifade 
etmektedir. Memnuniyet değerlendirilmesinde 
skalada görülen 0 puanı kateter yerine ilişkin hiç 
memnun olmadığını, 10 puanı ise mükemmel de-
recede memnun olduğunu ifade etmektedir. Ağrı 
değerlendirilmesinde skalada görülen 0 puanı hiç 
ağrının olmadığını, 10 puanı ise dayanılmaz/çok 
şiddetli ağrının olduğunu ifade etmektedir (18). 

Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) for Windows 22.0 
programı kullanılarak analiz edildi. Normal 
dağılıma uygunluk Kolmogorov Smirnov testi 
ile değerlendirildi. Tanımlayıcı veriler için 
sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, ortanca, 
minimum ve maksimum değerleri kullanıldı. 
Kategorik değişkenlerin karşılaştırılması ki-
kare testi ile analiz edildi. İki grup arasındaki 
nonparametrik değişkenlerin karşılaştırılması 
için Mann-Whitney U testi kullanıldı. Üç ve 
daha fazla tekrarlı ölçümün karşılaştırılmasında, 
normal dağılıma uymayan veriler için Friedman 
testi kullanıldı. Bu ölçümler sonucunda farkın 
hangi gruplar arasında anlamlı olduğunu 
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belirlemek için Post Hoc test olarak Bonferroni 
düzeltmeli Wilcoxon testi kullanıldı. P <0,05 
değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR
Katılımcıların tanıtıcı özelliklerinin karşılaştı-
rılması Tablo 1’de yer almaktadır.  Araştırma-
ya katılanların %64.5’ü ise erkek, %87.7’si evli 

ve %48.8’i ilkokul mezunudur. Juguler kateter 
takılan hastaların yaş ortalaması 59.62±9.79 
iken, femoral kateter takılanların yaş ortalaması 
63.24±9.07 olarak bulundu. Bu hastaların tama-
mında kateter kalış süresinin 4-5 gün arasında ol-
duğu ve hastalarda katetere bağlı komplikasyon 
gelişmediği saptandı.

Özellikler Juguler kateter (n=45) Femoral kateter 
(n=45)

İstatistiksel 
analiz

P değeri

Cinsiyet n (%) n (%)

Kadın 15 (33.3) 17 (37.8) 0.826* 0.41Erkek 30 (66.7) 28 (62.2)
Yaş

Med (Min-Maks) 61 (40-78) 65 (40-78) 814.500** 0.11Ort (SS) 59.62 (9.79) 63.24 (9.07)
Beden Kitle İndeksi

Med (Min-Maks) 26.07 (20.19-38.73) 26.99 (22.69-33.59) 838.500** 0.16Ort (SS) 26.70 (3.36) 27.38 (2.44)
Medeni Durum

Bekar 6 (13.3) 5 (11.1) 0.104* 0.75Evli 39 (86.7) 40 (88.9)
Eğitim Durumu

İlkokul 20 (44.4) 24 (53.3)

0.814* 0.61Ortaokul 15 (33.3) 10 (22.2)
Lise 7 (15.6) 9 (20.0)
Üniversite ve üstü 3 (6.7) 2 (4.4)
Gelir Durumu

Gelir giderden az 4 (8.9) 12 (26.7)
8.229* 0.02Gelir gidere denk 37 (82.2) 33 (73.3)

Gelir giderden fazla 4 (8.9) 0 (0)
Kateterin Tipi
İki lümenli 22 (48.9) 29 (64.4) 2.217* 0.14Üç lümenli 23 (51.1) 16 (35.6)
Kateter bakımının sıklığı

Günde 1 kez 42 (93.3) 37 (82.2)
2.916* 0.233 günde 1 kez 3 (6.7) 7 (15.6)

5 günde 1 kez 0 (0) 1 (2.2)
Kullanılan pansuman 
materyali
Steril gazlı bez ve elastik 
sabitleme bandı

16 (35.6) 19 (42.2)

3.984* 0.14
Steril gazlı bez ve drep 26 (57.8) 18 (40.0)
Koruyucu şeffaf örtü 3 (6.7) 8 (17.8)

*Ki-kare testi, **Mann-Whitney U testi

Tablo 1. Katılımcıların tanıtıcı özelliklerinin karşılaştırılması (n=90)
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Ölçümler Juguler kateter 

(n=45)

Femoral kateter 

(n=45)

İstatistiksel 
analiz*

P değeri

Med (Min-Maks) Med (Min-Maks)
Kaygı Düzeyi 36 (28-65) 58 (37-66) 267.500 <0.001
Konfor Düzeyi
1. gün 7 (4-9) 2 (0-6) 11.500 <0.001
2. gün 7 (2-9) 2 (0-6) 30.000 <0.001
3. gün 7 (2-9) 2 (0-6) 28.500 <0.001
4. gün 7 (2-9) 2 (0-6) 29.500 <0.001
5. gün 7 (2-9) 2 (0-6) 29.500 <0.001
Memnuniyet Düzeyi
1. gün 7 (4-9) 2 (1-7) 19.000 <0.001
2. gün 7 (4-9) 2 (1-7) 18.000 <0.001
3. gün 7 (4-9) 2 (1-7) 17.000 <0.001
4. gün 7 (4-9) 2 (1-7) 17.500 <0.001
5. gün 7 (4-9) 2 (1-7) 17.500 <0.001
Ağrı Düzeyi
1. gün 0 (0-2) 0 (0-2) 748.000 0.009
2. gün 0 (0-2) 0 (0-2) 765.000 0.018
3. gün 1 (0-3) 0 (0-2) 757.000 0.021
4. gün 1 (0-3) 0 (0-3) 772.500 0.031
5. gün 1 (0-3) 0 (0-3) 772.500 0.031

*Mann-Whitney U testi

Juguler kateter ve femoral kateter grupları ara-
sındaki durumluk kaygı, konfor, memnuniyet 
ve ağrı düzeylerinin karşılaştırılması Tablo 2’de 
gösterilmektedir. Juguler kateter ve femoral ka-
teter grupları arasında kaygı, konfor, memnuni-
yet ve ağrı düzeyleri açısından istatistiksel olarak 
anlamlı fark saptandı (p<0.05). Juguler kateter 
grubunda femoral kateter grubuna göre kardiyo-
vasküler cerrahi sonrası ilk beş gün içinde ölçülen 
konfor, memnuniyet ve ağrı puanları anlamlı dü-
zeyde daha yüksek, kaygı puanı ise anlamlı dü-
zeyde daha düşük bulundu (p<0.05).

Tablo 3’te grup içi tekrarlı ölçümler arası kon-
for, memnuniyet ve ağrı puanlarının karşılaştı-
rılması yer almaktadır. Juguler kateter ve femo-
ral kateter gruplarında tekrarlı konfor ölçümleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulun-
madı (p>0.05). Juguler kateter grubunda tekrarlı 
memnuniyet ölçümleri arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı fark saptanmazken (p>0.05), femoral 
kateter grubunda tekrarlı memnuniyet ölçümleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulun-
du (p<0.05). Femoral kateter grubunda bu farkın 
hangi gruplar arasında anlamlı olduğunu belirle-
mek için yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda 
ise 1. gün ölçülen memnuniyet puanının 4. ve 5. 
gün ölçümlerinden daha yüksek düzeyde olduğu 
saptandı (p<0.05).  Her iki grupta da tekrarlı ağrı 
ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulundu (p<0.05) ve ikili ölçümlerin karşılaştırıl-
ması sonucunda 3., 4. ve 5. günlerde ölçülen ağrı 
puanlarının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 
saptandı (p<0.05).  

Tablo 2. Juguler ve femoral kateter grupları arasındaki konfor, memnuniyet, ağrı ve durumluk 
kaygı düzeylerinin karşılaştırılması (n=90)
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Tablo 3. Grup içi tekrarlı ölçümler arası kon-
for, memnuniyet ve ağrı puanlarının karşılaş-
tırılması (n=90)
Ölçümler Juguler 

kateter 
(n=45)

Femoral 
kateter
(n=45)

Med (Min-
Maks)

Med (Min-
Maks)

Konfor Düzeyi

1. gün 7 (4-9) 2 (0-6)
2. gün 7 (2-9) 2 (0-6)

3. gün 7 (2-9) 2 (0-6)

4. gün 7 (2-9) 2 (0-6)

5. gün 7 (2-9) 2 (0-6)

İstatistiksel analiz* 1.667 3.059

P değeri 0.797 0.548
Memnuniyet Düzeyi

1. gün 7 (4-9) 2 (1-7)
2. gün 7 (4-9) 2 (1-7)

3. gün 7 (4-9) 2 (1-7)

4. gün 7 (4-9) 2 (1-7)

5. gün 7 (4-9) 2 (1-7)

İstatistiksel analiz* 3.000 12.000

P değeri 0.558 0.017

Post Hoc** 1>4, 1>5

Ağrı Düzeyi

1. gün 0 (0-2) 0 (0-2)
2. gün 0 (0-2) 0 (0-2)
3. gün 1 (0-3) 0 (0-2)
4. gün 1 (0-3) 0 (0-3)
5. gün 1 (0-3) 0 (0-3)
İstatistiksel analiz* 22.942 35.628
P değeri <0.001 <0.001
Post Hoc**

1<3, 1<4, 1<5, 
2<3, 2<4, 2<5

1<3, 1<4, 
1<5, 2<3, 
2<4, 2<5

*Friedman testi, **Bonferroni düzeltmeli Wilcoxon testi

TARTIŞMA
Santral venöz kateter uygulaması açık kalp ve 
aort ameliyatlarında, kronik böbrek yetmezliği 
olan hastalarda, anestezi ve yoğun bakım ünite-
lerinde en sık uygulanan invaziv girişimlerden bi-
ridir ve hastalarda önemli düzeyde ağrı ve rahat-
sızlık hissine neden olabilmektedir (6,19). Santral 
venöz kateterizasyonun en sık uygulandığı bölge-
ler internal juguler, femoral ve subklavyen venler 
olmasına rağmen, uygulanan bölgenin anatomik 
yerleşimine göre çeşitli komplikasyonların gelişi-
mine neden olabilmektedir (6).

Günümüzde hastalarda santral venöz erişim elde 
etmek için periferik hattan yerleştirilen santral 
kateterler yaygın olarak kullanılmaktadır. Perife-
rik hattan yerleştirilen santral kateter güvenli ve 
minimal invaziv olması, hasta yatağında yapı-
labilir olması, hemotoraks ve pnömotoraks gibi 
komplikasyonlara neden olmaması ve bakımının 
kolay olması sebebiyle daha fazla tercih edilmek-
tedir. Baş, boyun ve üst ekstremite ödemi, ne-
fes darlığı ve baş ağrısı gibi belirtiler varlığında 
mümkün olduğu kadar venöz giriş yolu olarak 
üst ekstremite venleri, eksternal juguler venler ve 
subklavyen venlerin kullanımından kaçınılması 
gerekmektedir. Bu gibi durumlarda infüzyon için 
alt ekstremite venlerinin kullanılması daha güve-
nilirdir (20).

Subklavyen venöz kateterizasyonun internal ju-
guler ve femoral venöz kateterizasyona göre ka-
teter ilişkili enfeksiyon riski ve venöz trombotik 
olay insidansı daha düşük, hasta konforu ise daha 
yüksektir. Bunların yanı sıra kateter ile ilişkili kan 
dolaşımı enfeksiyonu, tromboz, büyük damarla-
rın ve miyokardın delinmesi, arteriyel delinme, 
hematom, pnömotoraks ve kateter ucunun yanlış 
yerleştirilmesi gibi komplikasyonları da olabil-
mektedir (21). Parienti ve ark (2015)’nın santral 
venöz kateterizasyonun yerleşim yeri ile ilgili int-
ravasküler komplikasyonların incelendiği çalış-
masında, subklavyen venöz kateterizasyonunda 
juguler veya femoral ven kateterizasyonuna göre 
kan dolaşımı enfeksiyonu ve semptomatik trom-
boz riskinin daha düşük, pnömotoraks riskinin ise 
daha yüksek olduğu bulunmuştur (22).

Kardiyovasküler cerrahi sonrası santral venöz eri-
şim elde etmek için yerleştirilen juguler ve femo-
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ral venöz kateterler hastalar tarafından ağrı, kay-
gı, hareket kısıtlılığı ve memnuniyetsizliğe neden 
olabilmektedir. İnternal juguler ve femoral venöz 
kateterizasyon yöntemlerini enfeksiyon (kateter 
ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu, kateter kolo-
nizasyonu), kateter kalış süresi veya çıkarılma 
zamanı gibi faktörler yönünden karşılaştıran ça-
lışmalar bulunmasına rağmen (23,24), bu çalışma 
internal juguler ve femoral venöz kateterizasyon 
uygulanan hastaların kaygı, konfor, memnuniyet 
ve ağrı düzeylerini karşılaştıran ilk çalışmadır. 
Zhang ve ark. (2017)’nın çalışmasında farklı çıkış 
bölgeleri aracılığıyla femoral olarak yerleştirilen 
venöz kateteri olan hastaların konforu, kateter ka-
lış süresi ve komplikasyon insidansı incelenmiş-
tir. Bu çalışmada superior vena kava sendromu 
olan akciğer kanserli 114 hasta iki gruba ayrılmış-
tır. Yeni yöntem grubunda (n=59) femoral katete-
rin çıkış yeri uyluğun ortasındayken, geleneksel 
yöntem grubunda (n=55) kasık bölgesindedir. 
Yeni yöntem ve geleneksel grup arasında hasta 
konfor skorları (4.20±0.87, 1.35±0.91) ve ağrı 
skorları (1.64±0.91, 2.42±1.08) açısından anlamlı 
fark bulunmuştur. Kasık bölgesindeki femoral 
kateter takılan hastaların yeni yöntem grubuna 
göre konforunun daha düşük, ağrı düzeylerinin 
de daha yüksek olduğu belirlenmiştir (25). Sant-
ral venöz kateterlerin yerleşim yerine ilişkin ya-
pılan bir başka çalışmada, subklavyen ve juguler 
venöz kateter yerleştirilen hastalar arasında ağrı 
ve konfor düzeyleri açısından anlamlı fark bulun-
mamıştır. Subklavyen kateter grubundaki hastala-
rın memnuniyet algılarının anlamlı düzeyde daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir (26). Bu çalışmada 
ise juguler ve femoral kateterizasyon uygulamala-
rı arasında hastaların kaygı, konfor, memnuniyet 
ve ağrı düzeyleri açısından anlamlı fark olduğu 
bulundu. Juguler kateterizasyon uygulanan hasta-
larda femoral kateterizasyon uygulananlara göre, 
kardiyovasküler cerrahi sonrası ilk beş gün için-
de ölçülen konfor, memnuniyet ve ağrı puanları 
anlamlı düzeyde daha yüksek, kaygı puanı ise 
anlamlı düzeyde daha düşüktü. Bu çalışmada fe-
moral venöz kateter, hastaların kasık bölgesine 
yerleştirilmiş olup, bu nedenle kateterin yerleşim 
yerine bağlı olarak femoral kateter takılan hasta-
larda konfor ve memnuniyetin daha düşük olduğu 
düşünülmektedir. Femoral kateter takılı hastaların 
katetere bağlı konfor ve memnuniyet düzeyleri-
nin daha düşük olması, kaygı düzeylerini daha 

fazla artırmış olabilir. İnternal juguler kateterin 
yerleşim yeri ise hastaların boyun bölgesindedir. 
Bu bölgenin kasık bölgesine göre daha hassas ol-
ması ve her boyun hareketi sırasında hassasiyetin 
artması, hastaların ağrı düzeylerini arttırabileceği 
düşünülmektedir.

Bu çalışmada, femoral venöz kateter takılı hasta-
ların katetere ilişkin tekrarlı memnuniyet ölçüm-
leri arasında anlamlı fark bulundu ve 1. gün ölçü-
len memnuniyet puanının 4. ve 5. gün ölçülen pu-
anlardan daha yüksek düzeyde olduğu saptandı. 
Her iki grupta da 1-5. günler arasında ölçülen ağrı 
puanları arasında anlamlı fark bulundu ve kardi-
yovasküler cerrahi sonrası 3., 4. ve 5. günlerde 
ölçülen ağrı puanlarının anlamlı düzeyde daha 
yüksek olduğu belirlendi. Bu çalışmadan elde 
edilen sonuçlara göre, femoral kateter takılı has-
taların ilk güne kıyasla 4. ve 5. günlerde katetere 
bağlı memnuniyet düzeylerinin anlamlı düzeyde 
azaldığı ve kateter kalış süresi arttıkça (3. günden 
sonra) hastaların ciddi anlamda rahatsız olduğu 
görülmektedir. Ayrıca kateter tipi ne olursa olsun 
(juguler veya femoral) 2. günden sonra hastalarda 
daha fazla ağrıya sebep olmaktadır.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar juguler ve fe-
moral venöz kateter takılan tüm hastalara genel-
lenemez. Ağrı, konfor ve memnuniyetin subjektif 
bir deneyim olması ve objektif olarak değerlen-
dirilmesinin zor olması çalışmanın sınırlılıkları 
arasındadır.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Kardiyovasküler cerrahi sırasında uygulanan 
santral venöz kateterizasyonun yeri, hastaların 
katetere bağlı kaygı, konfor, memnuniyet ve ağrı 
düzeylerini etkilemektedir. Bu çalışmaya göre 
kardiyovasküler cerrahi sonrası juguler venöz 
kateterizasyonun hastaların konfor, memnuniyet 
ve kaygı düzeyleri üzerinde olumlu etkileri bulu-
nurken, hastalarda daha fazla ağrı ve rahatsızlığa 
neden olduğu sonucuna varıldı. Juguler kateter 
femoral katetere göre hastalarda daha fazla ağrıya 
neden olmasına rağmen, 2. günden sonra her iki 
kateter yerleşim yerinde de ağrı şiddeti giderek 
artmaktadır. Bu yüzden mümkün olduğunca sant-
ral venöz kateterlerin erken çıkarılması öneril-
mektedir. Kardiyovasküler cerrahi girişimlerde 
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kısa süreli santral venöz erişim sağlamak için hem 
hasta memnuniyetini ve konforunu artırmak hem 
de kaygıyı azaltmak için femoral katetere kıyasla 
hastalara juguler kateterin takılması önerilebilir. 
Böylelikle bakımın kalitesi de artmış olacaktır. 
Ayrıca juguler ve femoral kateterizasyon uy-
gulanan hastaların katetere bağlı kaygı, konfor, 
memnuniyet ve ağrı düzeylerine yönelik gerekli 
hemşirelik girişimlerinin planlanması ve bu ko-
nuda kanıta dayalı veri oluşturacak çalışmaların 
artırılması önerilmektedir.
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Effect of Colorectal Cancer-Related Health Beliefs of the Individuals Who 
Attend Primary Care on Fecal Occult Blood Test

Birinci Basamağa Başvuran Bireylerin Kolorektal Kansere 
Yönelik Sağlık İnançlarının Gaitada Gizli Kan Testi Yaptırma 
Durumlarına Etkisi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Zeynep GENÇ1, Hasret YALÇINÖZ BAYSAL2

ABSTRACTÖZ
Aim: This study was carried out to determine the effect of health 
beliefs of individuals on Fecal Occult Blood Test.
Methods: The population of descriptive study consisted of indivi-
duals aged 50 -70, who were registered to the Kavakkapı Family 
Health Center located in the city center of Erzurum. The sample 
consisted of 384 people. The data of the study were collected using 
personal information form and Champion’s Health Belief Model. 
Results: 20.6% of the participants had the fecal occult blood test 
rate. On the status of participants in the fecal occult blood test; fe-
male gender (OR=0.36), the presence of a family history of bowel 
cancer (OR =5.30) were found to be effective in sociodemograp-
hic characteristics, confidence-benefit perception (OR=1.11) and 
susceptibility perception (OR=1.09) were found to be significant in 
health beliefs.
Conclusion: Consequently, it was found that health beliefs were ef-
fective in participating in the colorectal cancer screenings. During 
the trainings, nurses should take into account the health beliefs of 
individuals.

Amaç: Bu araştırma bireylerin bu konudaki sağlık inançlarının Ga-
itada Gizli Kan Testi yaptırma durumlarına etkisinin belirlenmesi 
amacı ile yapılmıştır.
Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı türde olup evrenini Erzurum il 
merkezinde bulunan Kavakkapı Aile Sağlığı Merkezi’ne bağlı 50-70 
yaş arası bireyler oluşturmuştur. Örneklemini 384 kişi oluşturmuş-
tur. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu ve Kolorektal Kanser-
den Korunmaya Yönelik Sağlık İnanç Modeli Ölçeği kullanılarak 
toplanmıştır.
Bulgular: Katılımcıların hayatında en az bir kez gaitada gizli kan 
testi yaptırma oranı % 20,6 olarak bulunmuştur. Katılımcıların ga-
itada gizli kan testi yaptırma durumu üzerinde; sosyo-demografik 
özelliklerden kadın cinsiyet (OR=0.36), ailesinde bağırsak kanseri 
öyküsü varlığı (OR=5.30) etkili bulunurken, sağlık inançlarından 
güven-yarar algısı (OR=1.11) ve duyarlılık algısı (OR=1.09) önemli 
bulunmuştur. 
Sonuç: Sonuç olarak kolorektal kanser taramalarına katılmada 
sağlık inançlarının etkili olduğu bulunmuştur. Hemşireler eğitimler 
sırasında bireylerin sağlık inançlarını dikkate almalıdırlar.

Keywords: Colorectal cancer, fecal occult blood test, health beliefs.Anahtar Kelimeler: Gaitada gizli kan testi, kolorektal kanser, sağlık 
inançları.
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GİRİŞ

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede, in-
sidans farklılıkları gösteren kolorektal kanser 
(KRK), ciddi oranlarda mortalite ve morbiditeye 
neden olurken, Türkiye’de en sık görülen on kan-
ser türünden birisidir (1, 2). 2014 yılı verilerine 
göre Kolorektal kanserler hem kadınlarda hem 
de erkeklerde en sık görülen kanser türleri içinde 
üçüncü sırada yer almaktadır (2). KRK risk fak-
törü tam olarak bilinmemekle beraber; 50 yaş ve 

üzerinde olmak, kolon veya rektumun iç duvarın-
da polip varlığı, ailede KRK öyküsü bulunması, 
ülseratif kolit veya Chron hastalığı, genetik bo-
zukluklar, sigara ve alkol kullanımı, kırmızı etten 
zengin beslenme ve obezite olarak sıralanabilir 
(1). Yirmi birinci yüzyılda kanser konusunda en 
önemli kontrol stratejisinin korunma ve erken teş-
his olduğu bilinmektedir (2). KRK taramalarında 
kullanılan yöntemler Gaitada Gizli Kan Testleri 
(GGK), Fekal DNA Testi, Sigmoidoskopi, Kolo-
noskopi, Bilgisayarlı Tomografi ve Kolonografi 
ve Kapsül Endoskopiden oluşmaktadır (1).

KRK’nın yavaş ilerlemesi tanı ve tedaviye za-
man tanımaktadır (3). Erken evrede tespit edilen 
KRK’nın tedavi maliyetini düşürmesi bu sayede 
ülke ekonomisine yüksek oranda katkı sağla-
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yacağı bilinen bir gerçektir (9). Sayılan tarama 
yöntemlerinden ülkemizin altyapısı, olanakları 
ve bölgesel farklılıklara rağmen her bölgede uy-
gulanabilir olması göz önüne alındığında en ideal 
yöntem, iki yılda bir uygulanacak olan GGK ve 
10 yılda bir yapılacak olan kolonoskopi yöntem-
leridir (1,2).  Bunlardan GGK birinci basamakta 
basit ve uygulanabilir olması nedeniyle kolaylıkla 
uygulanabilir bir yöntemdir. 

İnsan sağlığı, sağlık tutumu ve sağlık inançları 
ile yakından ilişkilidir. Bu etkilenme nedeniyle 
kuramcılar çeşitli modeller geliştirmişlerdir. Bu 
modellerden birisi de Sağlık İnanç Modeli’dir 
(SİM). Yapılan çalışmalarda kolorektal kanser ta-
ramaları üzerinde sağlık inançlarının etkisi araş-
tırılmıştır. Yalçınöz Baysal ve Türkoğlu’nun aynı 
ilde yürüttüğü bir çalışmada, çalışmaya katılan 
bireylerin sadece %8,8’inin taramalara katıldığı 
ve katılım oranlarının düşük olmasında bireylerin 
sağlık inançlarının yetersiz olduğu saptanmıştır 
(5). Türk ve Özmen’in çalışmasında sağlık inanç-
larından güven-yarar ve duyarlılık algılarının 
bireylerin GGK testi yaptırmaları üzerinde etki-
li olduğu bulunmuştur (6). Nar ve Esin’in çalış-
masında kolorektal kanser tarama davranışının ve 
bu davranışı sergilemelerini destekleyen sağlık 
inançlarının yetersiz düzeyde olduğu saptanmış-
tır (7). Yılmaz ve arkadaşlarının çalışmasında ise 
sağlık inançları GGK testi yaptırma davranışını 
etkilememiştir (8). 

KRK tarama programları batı toplumlarında yay-
gın olarak kullanılmasına rağmen Türkiye’de 
taramaya katılım oranı düşüktür. KRK ile ilgili 
bilgi eksikliğinin olması, yanlış inanç ve tutum-
lar bireylerin sağlık inançlarının incelenmesini 
öngörmektedir. KRK’nın önlenmesinde bireyle-
rin farkındalık sahibi olması ve KRK hakkındaki 
sağlık inançlarının bilinerek, risk, engel ve yarar 
gibi sağlık algılarının değiştirilmesinde, hemşire-
ler büyük rol üstlenmektedir (5, 9). Bu rolü yerine 
getirmek için de halk sağlığı hemşirelerinin tara-
ma programları ve sağlık inançları ile ilgili bilgi 
sahibi olması gereklidir. Bu görüşten hareketle 
bireylerin sağlık inançlarının onların GGK testi 
yaptırmalarında etkili olup olmadığı belirlenerek 
tarama yaptıran bireylerin sayısı artırılmak isten-
mektedir. 

Bu araştırma bireylerin sağlık inançlarının GGK 
testi yaptırma durumlarına etkisinin incelenmesi 
amacı ile yapılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu araştırma tanımlayıcı türde olup Erzurum il 
merkezinde bulunan Kavakkapı Aile Sağlığı Mer-
kezi’nde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini bu 
merkeze bağlı 50-70 yaş aralığındaki tüm bireyler 
oluşturmaktadır. Bu ASM’ye bağlı araştırma kri-
terlerine uygun 50-70 yaş arası nüfusla ilgili veri 
sağlanamamıştır. Bu nedenle örneklem büyüklü-
ğünü saptamak için evreni belli olmayan grupta 
örneklem hesaplama formülünden yararlanarak 
en az 384 kişi belirlenmiştir. Örneklem hacmine 
ulaşmak için Ağustos 2017-Kasım 2017 tarihleri 
arasında araştırma kriterlerine uyan bu ASM’ye 
başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden bi-
reyler çalışmaya alınmıştır. 

Örnekleme dahil edilme kriteri: Araştırmaya 50-
70 yaş olan, aktif olarak KRK tedavisi görmeyen 
ve iletişim problemi olmayan bireyler dahil edil-
miştir.

Araştırma verileri Kişisel Bilgi Formu ve 
KRK’dan korunmaya yönelik SİM ölçeği kulla-
nılarak toplanmıştır.

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından lite-
ratür doğrultusunda hazırlanan kişisel bilgi for-
mu; bireylerin cinsiyeti, yaşı, boyu, kilosu, sigara 
ve alkol kullanım durumu gaitada gizli kan tetkiki 
yaptırma durumlarını içeren toplam 18 sorudan 
oluşmaktadır (5,7).

Kolorektal Kanserden Korunmaya Yönelik Sağlık 
İnanç Modeli Ölçeği: Kolon kanserine yönelik 
Özsoy ve ark. tarafından 2007 yılında Türkçe ge-
çerlilik ve güvenilirliği yapılan Kolorektal Kan-
serden Korunmaya Yönelik Sağlık İnanç Modeli 
Ölçeği’nde bireyin hastalığa karşı duyarlılığını, 
hastalığın nedenleri ve korunmada neler yapılma-
sı gerekliliği konusundaki bilgisini ve hastalığın 
önemi ile ilgili algısını ölçmeye olanak sağlayan 
33 soru yer almaktadır (10). Ölçeğin 5 alt boyu-
tu (Duyarlılık, Ciddiyet, Engel, Sağlık Motivas-
yonu, Güven-Yarar) bulunmaktadır ve 5 dereceli 
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Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin alt boyutları bir-
birinden bağımsız olarak değerlendirilmektedir, 
toplam puan yoktur. Her bir madde için cevapla-
ma seçenekleri; “Tamamen Katılıyorum” 5 puan, 
“Katılıyorum” 4 puan, “Orta Derecede Katılıyo-
rum” 3 puan, “Katılmıyorum” 2 puan, “Kesinlikle 
Katılmıyorum” 1 puan olarak belirlenmiştir (10).  
Puanların artması; güven-yarar, duyarlılık, sağlık 
motivasyonu ve ciddiyet algılarının arttığı, engel 
algısının ise azaldığı anlamına gelmektedir. Bu 
ölçeğin Croncbach Alpha katsayıları güven-yarar 
algısı alt boyutu için 0,88, duyarlılık algısı alt bo-
yutu için 0,76, sağlık motivasyonu algısı alt bo-
yutu için 0,54, engel algısı alt boyutu için 0,60, 
ciddiyet algısı alt boyutu için 0,58 bulunmuştur. 
Bu çalışma için hesaplanan Croncbach Alpha kat-
sayıları ise güven-yarar algısı alt boyutu için 0,82, 
duyarlılık algısı alt boyutu için 0,81, sağlık moti-
vasyonu algısı alt boyutu için 0,44, engel algısı 
alt boyutu için 0,84, ciddiyet algısı alt boyutu için 
0,70’tir. Sağlık motivasyonu alt boyutunun 0,44 
çıkması nedeniyle bu çalışmada incelenmemiştir. 
Veriler araştırmacı tarafından Ağustos 2017-Ka-
sım 2017 tarihleri arasında sağlık merkezine baş-
vuran bireylerden araştırmanın amacı açıklanarak 
ve gönüllülükleri dikkate alınarak aile sağlığı 
merkezinin izni dahilinde anketler dağıtılarak ye-
terli sürenin (20-25 dakika) sonunda toplanmıştır. 
Verilerin istatistiksel analizi SPSS 20,0 istatistik 
paket programında yapılmıştır.  Verilerin analizin-

de kullanılan analizler şunlardır: Frekans, yüzde, 
t testi, lojistik regresyon analizidir. İstatistiksel 
önemlilik düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.
Araştırmanın tek bir ASM’de yapılmış olması ve 
sağlık motivasyonu algısının değerlendirileme-
miş olması bu araştırmanın sınırlılığıdır. 

Araştırmanın yapılabilmesi için etik kurul izni ve 
araştırmanın yapılacağı kurumdan resmi izinler 
alınmıştır. Araştırmaya katılım gönüllülük esası-
na dayanmaktadır. 

BULGULAR
Araştırmaya katılan bireylerin %64,1’i kadın,  
%53,9’u kilolu, %77,3’ü evli, % 36,7’si ilko-
kul mezunu, %89,6’sının sağlık güvencesi var, 
%61,5’inin geliri giderine denk, %78,1’i sigara 
kullanmıyor, %98,7’si alkol kullanmıyor, %71,4’ü 
günde yarım saatten az yürüyüş yapıyor, %1,3’ü 
bağırsak kanseri tanısı almış, %5’inin ailesinde 
bağırsak kanseri tanısı alan var, %47,3’ünün am-
ca-dayı-teyze bağırsak kanseri tanısı almış, araş-
tırmaya katılanların yaş ortalaması 59,64±6,51 ve 
BKİ ortalaması 28,57±3,8’dir.
Araştırmaya katılanların %20,6’sı daha önce 
GGK testi yaptırmış, %49,3’ü doktor istediği için 
GGK testi yaptırmış, %57,7’si yaptırmakla ilgili 
bilgi sahibi olmadığı için GGK testi yaptırmamış 
%60,9’unun GGK testi yaptırmayı düşünüyor ol-
duğu görülmektedir (Tablo 1). 

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların GGK Testi Yaptırma Durumları ile İlgili Bulgular (n=384),
Erzurum, 2017

S %

Daha önce GGK yaptırma durumu Evet 79 20,6
Hayır 305 79,4

GGK testini yaptırma nedeni

Doktor istemiyle    39  49,3
Genel kontrol amacıyla 32 40,5
Ailede barsak kanserli birey olduğu için 7 8,8
Şikayetleri başladığı için 1 1,2

GGK testini yaptırmama nedeni

Yaptırmakla ilgili bilgi sahibi olmadığım için 176 57,7
Rahatsız olacağımı düşündüğüm için 23 7,5
Olumsuz sonuç çıkacağını düşündüğüm için 10 3,3
Diğer* 96 31,5

Gelecekte GGK testi yaptırmayı 
düşünme durumu

Evet 234 60,9
Hayır 150 39,0

*Diğer: önemsememe, zaman yokluğu, ücretli olduğunu düşünme
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GGK testi
yaptırma durumu N X Ss t p

Güven Yarar Algısı Boyutu Evet 79 47,81 5,08 6,208 <0,001 Hayır 305 42,52 7,11

Duyarlılık Algısı Boyutu Evet 79 12,70 4,24 4,682 <0,001Hayır 305 10,56 3,45

Engel Algısı Boyutu Evet 79 21,33 5,79 -3,906 <0,001Hayır 305 18,50 5,48

Ciddiyet Algısı Boyutu Evet 79 17,12 4,08 1,782 >0,05Hayır 305 16,22 3,98

Tablo incelendiğinde, araştırmaya katılanların 
GGK testi yaptırma durumlarına göre KRK’dan 
korunmaya yönelik SİM ölçeğinin ciddiyet algısı 
boyutu puanları açısından fark anlamsız (p>0,05) 
iken tablodaki diğer alt boyutlar açısından fark 
anlamlı bulunmuştur (p<0,001). GGK testi yaptı-
ranların yaptırmayanlara göre güven yarar algısı, 
duyarlılık algısı ve engel algısı puan ortalamala-
rının daha yüksek olduğu görülmüştür (Tablo 2). 

Araştırmaya katılanların sosyo-demografik özel-
liklerinin gaitada gizli kan testi yaptırma durum-
larını yordama gücünü anlamak amacıyla sadece 
önemli fark çıkan (p<0,05) değişkenlere lojistik 
regresyon analizi uygulanmıştır (Tablo 3).

Değişken B
Standart 

Hata
Wald df p Exp(B)

%95 Güven 
aralığı

Cinsiyet (Referans: erkek) -1,000 0,380 6,945 1 0,008 0,368 0,175-0,774
Sağlık güvencesi 1,266 0,841 2,265 1 0,132 3,547 0,682-18,453
Yürüyüş yapma -0,379 0,354 1,149 1 0,284 0,684 0,342-0,369
Bağırsak kanseri 2,466 1,278 3,720 1 0,054 11,774 0,961-114,251
Ailede bağırsak kanseri (yok) 1,669 0,622 7,209 1 0,007 5,306 1,569-17,940
Güven Yarar Algısı Boyutu 0,112 0,031 12,774 1 0,000 1,119 1,052-1,190
Duyarlılık Boyutu 0,086 0,040 4,575 1 0,032 1,090 1,007-1,180
Engel Algısı Boyutu -,045 0,027 2,782 1 0,095 0,956 0,906-1,008
Sabit -9,013 1,774 25,816 1 0,000 0,000

Yapılan lojistik regresyon analizi sonucunda cin-
siyet, ailede bağırsak kanseri öyküsü ve ölçek alt 
boyutlarından sadece güven-yarar algısı, duyarlı-
lık algısı alt boyutu değişkenlerinin gaitada gizli 
kan testi yaptırma durumu üzerinde önemli oldu 
ğu belirlenirken diğer değişkenlerin gaitada giz-
li kan testi yaptırma durumu üzerinde etkilerinin 
önemli olmadığı saptanmıştır (Tablo 3). GGK tes-
ti yaptırma davranışını, kadın cinsiyet (OR=0.36) 
ve ailede kanser öyküsü varlığının (OR=5,30) art-
tırdığı, ölçek alt boyutlarından ise güven yarar al-
gısı (OR=1,11) ve duyarlılık algısının (OR=1,09) 
davranışı arttırdığı saptanmıştır. 

Tablo 2. Araştırmaya Katılanların GGK Testi Yaptırma Durumlarına Göre KRK’dan Korunmaya 
Yönelik SİM Ölçeği Puanlarının Karşılaştırılması, Erzurum, 2017

Tablo 3. Araştırmaya Katılanların Bazı Özelliklerinin GGK Testi Yaptırma Durumunu Yordamasına 
İlişkin Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları,  Erzurum, 2017
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TARTIŞMA
Çalışmamızda KRK’dan korunmak amacıyla 
GGK testi yaptırarak tarama programına katı-
lan bireylerin oranı %20,6 olarak belirlenmiştir. 
KRK çeşitli tarama yöntemleri ile erken evrede 
tanılanabilen kanserler arasında yer almaktadır.  
Ülkemizde Ulusal Tarama Standartları gelişti-
rilmiş olmasına ve bu konuda çalışmalar yürü-
tülmesine rağmen tarama programlarına katılan 
bireylerin sayısı istenilen düzeyde değildir. Aynı 
bölgede 2013 yılında yapılan başka bir çalışmada 
tarama yaptıran bireylerin yüzdesi %8,8 olarak 
saptanmıştır (5). Ülkemizde 2011 yılında Vaizoğ-
lu ve ark.’ın yaptığı çalışmada, çalışmaya katılan 
bireylerin %10’undan daha azının KRK ile ilgili 
tarama programlarına katıldığı saptanmıştır (11). 

Güvenç ve ark.’ın 2012 yılında kadınlar üzerinde 
yaptığı çalışmada GGK testi yaptıran bireylerin 
yüzdesini %12 olarak bulmuştur (12). Bu oranlar 
günümüzde geçmiş yıllara göre tarama oranların-
da bir artış olduğunu göstermektedir. Yurtdışında 
yapılan çalışmalar incelendiğinde ise; 2012 yılın-
da Salimzadeh ve ark.’ın 50 yaş üzeri bireylerle 
İran’da yaptığı bir çalışmada çalışmaya katılan 
bireylerin sadece %11,0’ının daha önce KRK ta-
rama programına katıldığı tespit edilmiştir (13). 
İran’da yapılan bir başka çalışmada katılımcıların 
sadece %4,2’sinin KRK tarama programlarına ka-
tıldığı belirlenmiştir (14). Buna karşın literatürde 
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya gibi 
gelişmiş ülkelerde tarama programlarına katılan 
bireylerin yüzdesinin daha yüksek (%48-%80) ol-
duğu belirtilmektedir (15). Bu doğrultuda Türki-
ye’de geçmiş yıllara göre KRK taramalarında bir 
artış olduğu ancak bunun henüz gelişmiş ülkeler 
seviyesinde olmadığı söylenebilir. 

Araştırmaya katılan bireylere GGK testi yaptırma-
ma nedenleri sorulduğunda %57,7’si, bu konuyla 
ilgili bilgi sahibi olmadığı için testi yaptırmadığı-
nı bildirmiştir. Baran’ın 2014 yılında yaptığı ça-
lışmada araştırmaya katılan bireylerin %85,7’si-
nin KRK tarama yöntemleri konusunda bilgi sa-
hibi olmadığı saptanmıştır (16). Yalçınöz Baysal 
ve Türkoğlu’nun yaptığı çalışmada katılımcıların 
%89,7’sinin KRK tarama yöntemlerini bilmedi-
ği, %94,1’inin taramaya katılma yaşını bilmediği 

saptanmıştır (5). Nar’ın çalışmasında ise araş-
tırmaya katılan bireylerin %62’sinin KRK’dan 
korunmak için alınacak önlemler hakkında bilgi 
sahibi olmadığı bulunmuştur (7). Çalışma sonuç-
ları ile paralel olarak bizim çalışma bulgumuz da 
bireylerin KRK ile ilgili bilgi düzeylerinin düşük 
olduğunu göstermiştir. Bu durumda bilgi eksikli-
ğinin KRK taramalarına katılmayı olumsuz yönde 
etkilediği söylenebilir. 

Araştırmaya katılan bireylerin %48,1’i doktor is-
tediği için GGK testi yaptırdığını ifade etmiştir. 
Benzer şekilde Türk ve Özmen’in çalışmasında 
da bireylerin %83,3’ünün doktor istediği için test 
yaptırdığı bulunmuştur (6). Doktorun bireylerden 
GGK testini yaptırmayı istemesi bireylerin bu 
davranışı sergilemesinde etkili bir faktör olabilir.
Araştırmaya katılan bireylerin %60,9’u gelecekte 
GGK testi yaptırmayı düşündüğünü yani niyet-
lerinin olduğunu belirtmişlerdir. Baran’ın çalış-
masında ise çalışmamızın aksine katılımcıların 
çoğunluğunun (%93,4’ünün) tarama testi yaptır-
mayı düşünmediği saptanmıştır (16). Almadi ve 
ark.’ın Suudi Arabistan’da yaptığı çalışmasında 
katılımcıların %70,7’sinin KRK taraması yaptır-
maya niyetinin olduğu belirlenmiştir (17). Plan-
lanmış Davranış Teorisine göre bireyin belirli bir 
davranışa yönelik niyeti ne kadar güçlü ise, dav-
ranışın gerçekleştirilme olasılığı da o kadar faz-
ladır (18). Bu doğrultuda bizim çalışmamızda bi-
reylerin çoğunluğunun gelecekte GGK testi yap-
tırmaya niyetlerinin olması, gelecekte davranışa 
dönüştürmeleri açısından umut vericidir.

GGK testi yaptıranların güven yarar algısı puan 
ortalaması ve duyarlılık algısı puan ortalaması, 
GGK testi yaptırmayanlardan daha yüksek, engel 
algısı puan ortalamaları ise daha düşük bulunmuş 
(p<0,05), ciddiyet algısı ise önemli bulunmamış-
tır (p>0,05) (Tablo 2). 

Rawl ve ark.’ın çalışmasında yarar algısının 
yüksek olması ve engel algısının düşük olması 
durumunun, kolonoskopi yaptırmada önemli bir 
şekilde etkili olduğu bulunmuştur (19). Jacops’un 
çalışmasında engel (OR= 2,39) ve ciddiyet algısı-
nın (OR=0,41) KRK taramalarına katılımda önem-
li faktörler olduğu bulunmuştur (20). SİM’e göre 
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duyarlılık ve yarar algısının yüksek, engel algısı-
nın düşük olması bireylerin koruyucu davranışı 
sergilemesini sağlamaktadır. Çalışma bulgumuz 
yapılan diğer çalışmalar ve literatürle uyumlu bu-
lunmuştur.

Rawl ve ark.’ın çalışmasında, yarar algısının yük-
sek ve engel algısının düşük olmasının kolonosko-
pi yaptırmada önemli bir faktör olduğu bulunmuş-
tur (19). Jacops’un çalışmasında engel (OR=2,39) 
ve ciddiyet algısı (OR=0,41), taramalara katılımda 
önemli bulunmuştur (20). Bu çalışmaların aksine 
bizim çalışmamızda engel algısının önemli bulun-
maması, bireylerin hastalığı bir tehdit olarak gör-
memiş olmalarından kaynaklanabilir. Araştırma-
ya katılan bireylerin sağlık inançlarından sadece 
hastalığa yakalanma olasılığının (duyarlılık algısı) 
fazla olması ve GGK testi yaptırmanın bu hastalık-
tan korunmada ve erken teşhiste fayda sağlayacağı 
düşüncesi (yarar algısı) daha fazla etkili olmuştur. 

Yapılan lojistik regresyon analizinde kadınların 
0.36 kat daha fazla GGK testi yaptırdıkları söyle-
nebilir. Benzer şekilde Yılmaz ve ark.’ın yaptığı 
çalışmada da kadınların GGK testi yaptırma ora-
nının erkeklere oranla 5,2 kat daha fazla olduğu 
saptanmıştır (8). Farklı şekilde Hodge ve arkadaş-
ları tarafından yapılan çalışmada kadınların KRK 
taramalarına daha az katıldıkları saptanmıştır (21). 
Cinsiyet ile ilgili çalışmalar arasındaki bu farklılı-
ğın örneklem grubunun sahip olduğu eğitim düze-
yi, bölgenin kültürü gibi faktörlerden kaynaklana-
bileceği düşünülmektedir.

Çalışmamızda ailesinde KRK kanser öyküsü 
(OR=5,30) bulunmasının, GGK testi yaptırma 
davranışı üzerinde daha fazla etkili olduğu hatta 
sağlık inançlarından bile daha etkili faktör olduğu 
saptanmıştır. Ailesinde kanser öyküsü olan bireyler 
bu hastalığa karşı kendilerini daha duyarlı hisset-
miş ve hastalığı daha fazla ciddiye almış olabilir. 
Bu nedenle de ailesinde kanser öyküsü olmayan 
bireylere göre GGK testi yaptırmaya daha fazla ni-
yet etmiş ve bunu davranışa dönüştürmüş olabilir.

Sağlık güvencesinin GGK testi yaptırma davranı-
şı üzerinde etkili bir faktör olmadığı saptanmıştır 
(Tablo 3). Pirinççi ve ark.’ın yaptığı bir çalışmada 
sağlık güvencesi ile KRK taramalarının bilinirliği 

arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (22). He ve 
ark.’ın çalışmasında sağlık sigortasının yokluğu, 
KRK taramasının azalmasıyla ilişkili bulunmuş-
tur (23). Guessous ve ark.’ın çalışmasında sağlık 
sigortasının olmaması KRK taramalarına katıl-
mada bir engel olarak görülmüştür (24). Yapılan 
birçok çalışmada sağlık sigortasının KRK tarama-
ları üzerinde etkisi saptanırken bizim çalışmamız-
da etkili bulunmamıştır. Bu durumun, GGK’nın 
ASM’ye başvuran tüm bireylere ücretsiz uygu-
lanmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Araştırmamızda yarım saatten fazla yürüyüş yap-
manın GGK testi yaptırma davranışı üzerinde et-
kili bir faktör olmadığı saptanmıştır. Yılmaz ve 
ark.’ın çalışmasında ise egzersiz yapmanın GGK 
testi yaptırması üzerine anlamlı etkisi olduğu bu-
lunmuştur (8). Literatürde de fiziksel aktivitede 
bulunmanın KRK’dan korunmada etkili olduğu 
belirtilmektedir (25). Aslında sağlıklı yaşam bi-
çimi davranışlarını benimseyen bireylerin tarama 
davranışlarında da olumlu tutum içinde olmaları 
beklenirken bizim çalışmamızda farklı şekilde 
ilişki saptanmamıştır. 

Tüm bunlardan hareketle kadın cinsiyete sahip 
olmanın, ailesinde bağırsak kanseri öyküsü olma-
sının ve güven yarar algısı ile duyarlılık algısının 
yüksek olmasının GGK testine katılımda etkili 
faktörler olduğu söylenebilir.

SONUÇ
Araştırmaya katılan bireylerin sadece %20,6’sının 
GGK testi yaptırdığı, bireylerin yüzde 57,7’sinin 
bilgi eksikliğinden dolayı GGK testi yaptırmadı-
ğı belirlenmiştir. Gaitada gizli kan testi yaptırma 
davranışını; kadın cinsiyetin 0,36 kat, ailesinde 
bağırsak kanseri öyküsü varlığının 5.30 kat, gü-
ven yarar algısının 1,11 kat ve duyarlılık algısının 
1,09 kat arttırdığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak 
kolorektal kanser taramalarına katılmada sağlık 
inançlarının etkili olduğu bulunmuştur.

Birinci basamakta çalışan hemşirelerin planlaya-
cağı eğitimlerle bireylerin KRK tarama yöntem-
leri ile ilgili bilgi eksikliklerinin giderilerek GGK 
testi yaptırılması konusundaki farkındalıkları art-
tırılmalı böylece taramaya katılan bireylerin sayı-
sı arttırılmaya çalışılmalıdır.
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Yapılacak eğitimlerde sağlık personelleri ve hem-
şireler, bireylerin sağlık inançlarını dikkate al-
malıdır. Özellikle bireylerin GGK testi yaptırma 
davranışında etkili olan güven yarar algısı ve du-
yarlılık algıları arttırılmaya çalışılmalıdır. 
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The Effect of Education Given to Tuberculosis Patients Registered to 
Tuberculosis Dispensaries in Gaziantep Province on Depression Levels

Gaziantep İlinde Verem Savaş Dispanserlerine Kayıtlı 
Tüberküloz Hastalarına Verilen Eğitimin Depresyon 
Düzeylerine Etkisi
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Rukuye AYLAZ1, Özlem CANÇELİK2, Fatma KARASU3

ABSTRACTÖZ
This study was conducted to determine the relationship between edu-
cation given to tuberculosis patients and depression susceptibility 
levels. The study is a control group intervention study. The study was 
conducted between April 2014 and January 2015 at the Tuberculosis 
Dispensaries in Gaziantep. A total of 100 patients, 50 interventions 
and 50 control groups, were reached by simple random method. So-
cio-demographic characteristics were collected using questionnaire 
and Beck Depression Inventory. Tuberculosis training was given 
to the patients in the intervention group twice in 15-days intervals. 
Data were analyzed using SPPS program. Data were evaluated by 
independent samples t test, dependent groups t test and Wilcoxon 
test. The pre-test revealed that the depression group scores of the 
intervention group were 9.86 ± 4.12; Depression scale score of the 
control group was 12.36 ± 9.23. In the comparison of the post-test 
depression scale scores, the depression scale scores of the interven-
tion group were 4.40 ± 2.24; Depression scale score of the control 
group was found to be 12.04 ± 7.74. There was a statistically sig-
nificant difference between the scale scores of the intervention and 
control group after the training (p <0.05). It was determined that 
the education given to the patients about tuberculosis had a positive 
effect on the level of depression.

Bu çalışma tüberküloz hastalarına verilen eğitiminin depresyona 
yatkınlık düzeyleri ile olan ilişkisini belirlemek amacıyla yapıldı. 
Araştırma kontrol gruplu bir müdahale çalışmasıdır. Çalışma, Ni-
san 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında Gaziantep İl merkezinde yer 
alan Verem Savaş Dispanserleri’nde yapıldı. Basit rastgele yöntemle 
50 müdahale, 50 kontrol grubu olmak üzere toplam 100 hastaya ula-
şıldı. Sosyo-demografik özellikler soru formu ve Beck Depresyon Öl-
çeği kullanılarak toplandı. Müdahale grubundaki hastalara gruplar 
halinde on beş gün arayla iki kez tüberküloz eğitimi verildi. Veriler 
SPPS programı kullanılarak değerlendirildi. Veriler değerlendiri-
lirken bağımsız gruplarda t testi, bağımlı gruplarda t testi ve Wil-
coxon testi kullanıldı. Ön test, müdahale grubunun depresyon ölçeği 
puan ortalaması 9,86±4,12; kontrol grubunun depresyon ölçek puan 
ortalaması 12,36±9,23 olarak saptandı. Son test depresyon ölçeği 
puanlarının karşılaştırılmasında, müdahale grubunun depresyon 
ölçeği puan ortalamasının 4,40±2,24; kontrol grubunun depresyon 
ölçek puan ortalamasının 12,04±7,74 olduğu belirlendi. Müdahale 
ve kontrol grubu hastalarının eğitim sonrası ölçek puanları arasın-
da istatistiksel açıdan önemli bir fark saptandı (p<0,05). Hastalara 
tüberküloz hakkında verilen eğitimin depresyon düzeyine olumlu 
yönde etki ettiği belirlendi. 

Keywords: Tuberculosis, Depression, Life Quality, Beck Depressi-
on Scale.
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GİRİŞ 

Tüberküloz yoğun ilaç kullanımını gerektirme-
si, tedavisinin uzun süre alması ve bulaşıcı olma 
özellikleri sebebiyle önemli bir sağlık sorunu ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgü-

tü’nün 2017 raporuna göre, 2016 yılında dünyada 
10,4 milyon kişi tüberküloza yakalanmış ve 1,7 
milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybet-
miştir (1). Küresel Tüberküloz 2017 Raporunda 
Türkiye’nin 2016 yılı insidansı yüz binde 18, tü-
berküloz mortalite hızı yüz binde 0,62 ve toplam 
tüberküloz vaka sayısı 12.417 olarak bildirilmiştir 
(2). 

Tüberküloz, tedavisi uzun süre devam eden bir 
hastalık olduğu için sosyo-ekonomik ve ruhsal 
sorunlara neden olmaktadır (3). Tüberküloz gibi 
kronik hastalıklar, hastaların sadece fiziksel sağ-
lık durumlarını değil aynı zamanda sosyal, psiko-
lojik ve ekonomik refahlarını da etkilemektedir 
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(4). Ayrıca tüberküloz hastalarının aile üyeleri, 
arkadaşları ve tanıdıkları tarafından dışlanmaları 
ve damgalanmaya maruz kalmadan dolayı yalnız-
lık, terk edilmişlik hissi, depresyon ve anksiyete, 
gelecek hakkında belirsizlik ve kaygı yaşadıkları 
belirlenmiştir (5). 

Toplumumuzda hastalığın halen yeterince tanın-
maması hastalık hakkındaki olumsuz yargıları 
artırmakta, etkili tedavi mümkün olduğu halde 
hastalarda umutsuzluk yaratmakta ve dışlanma 
kaygısına neden olmaktadır (6). Uzun süreli te-
davi gerektiren diğer hastalıklarda da olduğu gibi 
bu yanlış düşüncelerin, hastaların tedavilerinden 
kopmalarına ve hastalıkların yayılımın artmasına 
yol açmaktadır (7). Bu nedenle tüberkülozla etkin 
bir mücadele yürütülebilmesi için hastanın psi-
kososyal koşulları göz önüne alınarak, öncelikle 
hastalığın özellikleri, seyri ve tedavisinin gerçek-
çi bir dille anlatılması ve tedavi motivasyonunun 
desteklenmesi oldukça önemlidir (8). Tüberküloz 
hastalarına hastalık bilgisi, korunma yöntemle-
ri, stigma, tedavi ve düzenli ilaç kullanımı gibi 
konularında verilen danışmanlık ve eğitimler ile 
hastaların sağlıklarını yönetmede daha kontrol-
lü olmaları sağlanabilir. Bu araştırma Gaziantep 
ilinde verem savaş dispanserlerine kayıtlı tüber-
küloz hastalarına verilen eğitimin kısa dönemdeki 
depresyon düzeylerine etkisini belirlemek ama-
cıyla yapılmıştır.

MATERYAL ve METOD
Araştırma iki kollu, randomize kontrollü bir mü-
dahale araştırmasıdır. Gaziantep İl merkezinde 
toplam dört Verem Savaş Dispanseri mevcut olup 
(İslahiye, Nizip, Gaziantep 1 Nolu ve 2 Nolu Ve-
rem Savaş Dispanserleri) çalışma bu dispanser-
lerde, Nisan 2014 - Ocak 2015 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya alınma kriterleri; 
daha önceden hastalığıyla ilgili eğitim almamış 
olmak, okur- yazar olmak, iletişime ve işbirliğine 
açık olmak olarak belirlenmiştir. Araştırma evre-
nini mevcut Verem Savaş Dispanserlerinde kayıt 
altına alınan 210 tüberküloz hastası oluşturmuş-
tur. Araştırmanın örneklemini; G-power 3.1.9.2. 
yazılımı kullanılarak yapılan analizde (α=0,05, 
1-β=0,80) minimum örnek büyüklüğü toplam iki 
grup için 86 hasta olarak belirlenmiştir. Araştırma 

kriterlerine uygun bulunan 100 hasta araştırma-
ya dâhil edilmiştir. Hastalar listelenmiş; rasgele 
sayılar tablosu kullanılarak müdahale ve kontrol 
grupları belirlenmiştir; her iki gruba da 50’şer 
hasta alınmıştır. Araştırmanın verileri, araştırma-
cılar tarafından hazırlanan hastanın tanıtıcı özel-
liklerini içeren bir anket formu ve ek olarak Beck 
Depresyon Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Has-
tanın tanıtıcı özelliklerini içeren anket formu cin-
siyet, eğitim durumu, medeni durum, aile yapısı, 
tüberküloz hastalığı ile ilgili bilgi sahibi olma, 
aile yapısını da içeren toplam 17 sorudan oluş-
maktadır. Beck Depresyon Ölçeği: (BDÖ) Beck 
tarafından 1961’de geliştirilmiştir. Ölçek depres-
yonda görülen belirtileri içerecek biçimde düzen-
lenmiştir. Beck Depresyon Ölçeği’ nin maddeleri 
herhangi bir kuramsal görüş temel alınarak değil, 
klinik gözlem ve verilere dayanarak hazırlanmış-
tır (9). Depresyonda görülen duygusal, bilişsel, fi-
ziksel ve motor fonksiyonlarına ilişkin belirtileri 
ölçmektedir. Her madde depresyonla ilgili davra-
nışsal bir özelliği belirlemektedir. Beck depres-
yon ölçeği bir tarama testi olup depresyon tanısı 
koymak değil, belirtilerin derecesini sistematik 
bir inceleme ile belirleyerek depresyon açısından 
yüksek riskli grubu tanımlamak, bir üst değer-
lendirmek için yönlendirebilmektedir. Ölçek 21 
kategoriden oluşmuştur. Her bir kategoride kişi-
nin son 7 günde kendini nasıl hissettiğini ifade 
eden dört seçenek bulunmaktadır. Her soru için 
0 ile 3 puan arasında puanlama yapılır. Ölçekte 
alınabilecek en yüksek puan 63’tür. Ölçek puan 
dağılımı: 0–9 puan: depresyon yok, 10–16 puan: 
hafif düzey, 17–24 puan: orta düzey, 25 ve üzeri 
puan: şiddetli düzeyde depresyonun varlığını gös-
terir. Beck Depresyon Ölçeği Türkçe uyarlaması, 
geçerlik ve güvenilirlik çalışması Hisli ve Işık ta-
rafından yapılmıştır; depresyon açısından yatkın 
olanları ayırmak için kesme puanı 17 olarak be-
lirlenmiştir. Cronbach alfa katsayısı 0,80 olarak 
bulunmuştur (10). Bu araştırmada grubun içinde 
de Cronbach alfa değeri 0,86 olarak bulunmuştur.

Verem Savaş Dispanserlerine kayıtlı olan hastalar 
telefonla aranarak belli tarih ve saatlerde gruplar 
halinde randevu verilerek dispansere çağırılmış, 
ortalama 30 dakikada yüz yüze görüşme tekniği 
kullanılarak veriler toplanmıştır. Veri toplamada 
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görevli araştırmacı; uzun yıllar tüberküloz hasta-
ları ile çalışmış, alanında deneyimli ve eğitimli 
bir hemşiredir. Çalışmaya başlamadan önce, veri 
toplama formunun hastalar tarafından anlaşılırlı-
ğını değerlendirmek için araştırmaya alınma kri-
terlerine uyan 10 tüberküloz hastası üzerinde ön 
uygulama yapılmış olup, bu grup araştırma kap-
samı dışında bırakılmıştır. 

Araştırmaya katılan müdahale ve kontrol grubu 
hastalarının ilk olarak sosyo-demografik özellik-
lerinin belirlenmesi için anket ve Beck Depresyon 
Ölçeği uygulanmıştır. Müdahale grubuna 15 gün 
ara ile iki kez, araştırmaya yönelik hazırlanmış 
standart eğitim uygulanmış olup 1 ay sonrasında 
her iki gruba da Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) 
(son test) tekrar uygulanmıştır.

Yapılan İşlem/Müdahale: Ön test verilerinin top-
lanmasından hemen sonra müdahale grubundaki 
hastalar interaktif eğitim yöntemine göre 8-12 
kişilik gruplar halinde alınarak, Verem Savaş Dis-
panserinde sakin bir odada, bilgisayar yardımıyla 
araştırmacılar tarafından hazırlanan eğitim mater-
yali ile ortalama 45 dakikalık olmak üzere iki kez 
tüberküloz eğitimi verilmiştir. İlk eğitimde tüber-
küloz nedir, nasıl bulaşır ve korunma önlemleri 
hakkında hastalara bilgi verilmiştir. 15 gün sonra 
verilen ikinci eğitimde; stigma, doğrudan göze-
timli tedavi ve tüberküloz ilaçları hakkında eği-
tim yapılmıştır. Müdahale grubuna eğitimler aynı 
araştırmacı tarafından verilmiştir. Soru-cevap tek-
niği ile hastalardan geribildirim alındıktan sonra 
müdahale ve kontrol gruplarına ilk testten bir ay 
sonra son test (BDÖ) uygulanmıştır. 

Verilerin Değerlendirilmesi 
Verilerin istatistiksel analizi Statistical Package 
for the Social Science (SPSS) ver. 19.00 yapıl-
mıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılım uy-
gun olup olmadığı Kolmogorov- Smirnov testi 
ile değerlendirilmiş; gruplar arasında çalışma 
başlangıcı ve sonundaki farkı değerlendirmek 
için Ki-kare ve Fisher’s Exact testi kullanılmıştır. 
Gruplar arası karşılaştırmalarda bağımsız grup-
larda t-testi, gruba özel ön-son test karşılaştırma-
ları için Paired Samples T Testi; parametrik test 
varsayımlarının sağlanamadığı durumlarda Wil-
coxon testi kullanılmıştır. Tüm analizler için ista-

tistiksel açıdan anlamlılık düzeyi p <0,05 olarak 
kabul edilmiştir.

Araştırmanın Etik Yönü
Araştırma öncesinde Malatya Klinik Araştırmalar 
Etik Kurulu’ndan (Etik kurul karar tarih ve numa-
rası: 2014/45) etik onay ve Gaziantep Halk Sağ-
lığı Müdürlüğü’nden idari izinler alınmıştır. Veri 
toplama öncesinde araştırmacı tarafından hastala-
ra araştırmanın amacı açıklanarak, hastaların söz-
lü ve yazılı onamları alınmıştır. Araştırma verile-
rinin toplanması tamamlandıktan sonra kontrol 
grubundaki hastalara da ortalama 45 dakikalık iki 
ayrı tüberküloz eğitimi verilmiştir.

BULGULAR
Araştırmaya dâhil edilen hastaların yaş ortala-
maları; müdahale grubunda 35,61 ± 1,52 yıl, (en 
küçük-en büyük=13-84) kontrol grubunda 37,24 
± 1,63 yıl (en küçük-en büyük=15-82) olarak sap-
tandı. 

Müdahale ve kontrol grubundaki hastaların yaş, 
cinsiyet, medeni durumu, eğitim durumu, gelir 
durumu, çalışma durumu, aile yapısı ve konut 
tipi açısından karşılaştırıldığında gözlenen fark-
ların istatistiksel olarak önemli olmadığı saptandı 
(p>0,05). 

Hastaların tüberküloz tansını paylaştığı kişilerin 
kim olduğu sorusuna müdahale grubundakiler 
%74,0 ailesi, %22,0 tanıdıkları herkes şeklinde 
yanıtlarken; kontrol grubundakiler %52,0’ı ailesi, 
%46,0’ı herkes şeklinde yanıtladı; farkın istatis-
tiksel olarak önemli olduğu (p=0,022) ve kontrol 
grubunun hastalıklarının başkaları tarafından bi-
linmesi konusunda daha rahat oldukları saptandı 
(Tablo 1). Katılımcıların tüberküloz hastalığının 
dışında başka bir hastalığının olup olmadığı de-
ğerlendirildiğinde, müdahale grubu hastaları-
nın %32,0’ının, kontrol grubu hastalarının ise 
%14,0’ının ek bir hastalığının olduğu, gruplar 
arasındaki bu farkın istatistiksel açıdan önemli 
olduğu saptandı (p=0,032) (Tablo 1). Hastaların 
çalışma durumları incelendiğinde de, benzer şe-
kilde, müdahale ve kontrol grupları arasındaki 
farkın da istatistiksel açıdan önemli olduğu belir-
lendi (p=0,048) (Tablo 1).
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Özellikler

Hastalar Önemlilik
DerecesiMüdahale 

Grubu
Kontrol 
Grubu

n % n %  Ki-kare testi 
p-değeri

Cinsiyet
Erkek 
Kadın

33
17

66,0
34,0

29
21

58,0
42,0 p= 0,410

Medeni durum
Evli
Bekâr

38
12

76,0
24,0

37
13

74,0
26,0 p= 0,817

Eğitim durumu
Okur-yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise ve üzeri

17
15
6
12

34,0
30,0
12,0
24,0

14
11
5
20

28,0
22,0
10,0
40,0

p= 0,391

Öz bildirime göre Gelir Durumu
Kötü
Orta
İyi

30
17
3

60,0
34,0
6,0

28
17
5

56,0
34,0
10,0

**p= 0,862

Çalışma durumu
Çalışıyor
Çalışmıyor

27
23

54,0
46,0

21
29

42,0
58,0 p= 0,048

Aile Yapısı
Yalnız 
Çekirdek Aile
Geniş Aile

3
38
9

6,0
76,0
18,0

3
40
7

6,0
80,0
14,0

**p= 0,801

Konut tipi
Apartman dairesi
Müstakil ev

16
34

32,0
68,0

21
29

42,0
58,0 p= 0,324

Sigara içme durumu 
İçiyor
İçmiyor

13
37

26,0
74,0

19
31

38,0
62,0 p= 0,198

Alkollü içecek tüketme durumu
Tüketiyor
Tüketmiyor

1
49

2.0
98.0

7
43

14.0
86.0

*p= 0,030

Hastalığını kimlerin bildiği 
Sadece aile bireyleri
Herkes
Hiç kimse

37
11
2

74,0
22,0
4,0

26
23
1

52,0
46,0
2,0

**p= 0,022

Daha önce TBC tedavisi
Almış
Almamış

3
47

6,0
94,0

2
48

4,0
96,0

*p= 0,500

TBC’ye ek hastalık
Var
Yok

16
34

32,0
68,0

7
43

14,0
86,0 p= 0,032

* Fisher’s Exact test, * Exact test.

Müdahale ve Kontrol gru-
bu ön test depresyon pu-
anları arasında istatistiksel 
olarak bir fark saptanmaz-
ken (p=0,780), son test 
depresyon puanları ara-
sında bir fark saptanmıştır 
(p=0,010). Müdahale gru-
bu BDÖ’nden elde edilen 
ön test ve son test puan 
ortalamaları karşılaştırıl-
dığında; müdahale önce-
si ön test depresyon puan 
ortalaması 9,86±4,12, mü-
dahale sonrası depresyon 
puan ortalaması 4,40±2,24 
olarak saptandı; bu fark 
istatistiksel açıdan önemli 
bulunmuştur  (p=0,010). 
Kontrol grubu ön test ve 
son test puan ortalamaları 
karşılaştırıldığında; ön test 
depresyon puan ortalaması 
12,36±9,23, son test dep-
resyon puan ortalaması 
12,04±7,74 olarak saptan-
dı; ön test-son test puan or-
talamaları arasındaki fark 
istatistiksel açıdan anlamlı 
bulunmadı (p=0,790) (Tab-
lo 2). 

Müdahale grubu hastala-
rının depresyon ön test ve 
son test puan ortalamaları 
cinsiyet, medeni durum, 
eğitim durumu, gelir du-
rumu, aile yapısı, konut 
tipi, sigara içme durumu, 
hastalığının kimlerin bildi-
ği ve ek hastalığının olma 
durumuna göre karşılaştı-
rıldığında, her özellik açı-
sından son test puanları 
ön test puanlarından daha 
düşük ve istatistiksel açı-
dan anlamlı olarak farklı 
bulundu (p< 0,05). 

Tablo 1. Çalışmaya dâhil edilen tüberküloz hastalarının bazı 
özelliklerinin müdahale ve kontrol gruplarına göre dağılımı (Gaziantep 
/ Nisan 2014-Ocak 2015)
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Ön Test* Son Test *
Müdahale Grubu 

(X̄ ±SS)
Kontrol Grubu 

(X̄ ±SS)
Müdahale Grubu 

(X̄ ±SS)
Kontrol Grubu 

(X̄ ±SS)
Puanlar 9,86±4,12 12,36±9,23 4,40±2,24 12,04±7,74
Test istatistiği ve
anlamlılık düzeyi p= 0,780 p=0,010

Müdahale Grubu** Kontrol Grubu**
Ön Test 
(X̄ ±SS)

Son Test 
(X̄ ±SS)

Ön Test 
(X̄ ±SS)

Son Test 
(X̄ ±SS)

Puanlar 9,86±4,12 4,40±2,24 12,36±9,23 12,04±7,74
Test istatistiği ve
anlamlılık düzeyi p= 0,010 p= 0,790

Ön Test Son Test Ön test-Son Test 
anlamlılık düzeyi

Bazı Özellikler n X̄ ±SS Test istatistiği ve
anlamlılık düzeyi X̄ ±SS

Test istatistiği 
ve

anlamlılık 
düzeyi

Cinsiyet
Kadın 
Erkek 

33
17

9,76±4,05
9,90±4,22

p=0,908* 4,05±2,37
4,27±2,10

p=0,581* p=0,001***
p=0,000***

Medeni Durum
Evli 
Bekâr 

38
12

9,86±4,20
9,83±4,04

p=0,599* 4,42±2,37
4,43±1,80

p=0,865 p=0,000****
p=0,000***

Eğitim Durumu
Okuryazar
İlkokul 
Ortaokul 
Lise ve Üzeri 

17
15
6
12

10,11±3,60
10,86±4,10
6,66±4,10
9,83±4,80

p=0,166**
4,47±2,32
4,86±2,41
2,50±1,37
4,66±1,96

p=0,267**
p=0,001***
p=0,001***
p=0,026***
p=0,002***

Öz Değerlendirmeye Göre Gelir 
Durumu
Kötü 
Orta 
İyi

30
17
3

9,66±3,88
8,47±4,61
10,66±1,15

p=0,217**
4,60±2,15
3,64±2,28
6,66±0,57

p=0,071**
p=0,000***
p=0,000***

p=0,109****
Aile Yapısı
Yalnız 
Çekirdek Aile 
Geniş Aile 

3
38
9

7,00±52,0
9,84 ±40,0
10,8±3,91 p=0,375**

3,33±1,5
4,60±2,2
3,8±2,30

p=0,490** p=0,102***
p=0,000****
p=0,007***

Konut tipi
Apartman Dairesi 
Müstakil Ev

16
34

9,81±3,88
9,88±4,29

p=0,956* 4,93±2,40
4,14±2,14

p=0,249* p=0,001***
p=0,000****

Alkollü içecek tüketme durumu
Tüketiyor
Tüketmiyor

1
49

9,80±4,1
9,00 ±4,7

p=0,093* 4,88±3,57
4,33±2,62

p=0,127* p=0,001***
p=0,000****

Sigara içme durumu
İçiyor 
İçmiyor 

13
37 9,61 ±4,78

9,94 ±3,93
p=0,807* 4,69±2,52

4,29±2,15
p=0,590* p=0,001***

p=0,000****
Hastalığını Kimlerin Bildiği
Sadece Aile 
Herkes         
Hiç Kimse   

37
11
2

9,54±4,18
9,90±3,88
13,50±4,90

p=0,446 4,43±2,39
4,18±1,88
5,00±1,41

p=0,889* p=0,000****
p=0,003***
p=0,180***

TBC’ye ek hastalık
Evet 
Hayır 

16
34

9,25±3,43
10,14±4,43

p=0,479 4,31±2,33
4,44±2,33

p=0,852* p=0,001****
p=0,000***

* Bağımsız gruplarda t testi        ** Bağımlı gruplarda t testi

*Bağımsız Gruplarda t Testi, **ANOVA, ***Wilcoxon testi, ****Bağımlı Gruplarda t Testi

Tablo 2. Müdahale ve kontrol grubundaki hastaların depresyon puan ortalamalarının 
karşılaştırılması (Gaziantep / Nisan 2014-Ocak 2015)

Tablo 3. Müdahale grubu hastaların bazı özellikleri ile depresyon ön test ve son test puan 
ortalamalarının karşılaştırılması (Gaziantep / Nisan 2014-Ocak 2015)
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Ön Test Son Test Ön test-Son 
Test anlamlılık 

düzeyi

Bazı Özellikler n X̄ ±SS
Test istatistiği 
ve anlamlılık 

düzeyi
X̄ ±SS

Test istatistiği 
ve

anlamlılık 
düzeyi

Cinsiyet
Kadın 
Erkek 

21
29

11,19±9,03
12,48±3,18

p=0,911* 11,38±6,91
12,51±8,32

p=0,613* p=0,693***
p=0,793****

Medeni Durum
Evli 
Bekâr 

37
13

12,81±9,35
11,07±7,53

p=0,405* 12,05±7,99
12,00±7,25

p=0,862* p=0,151***
p=0,402****

Eğitim Durumu
Okuryazar
İlkokul 
Ortaokul 
Lise ve Üzeri 

14
11
5
20

11,21±6,31
16,27±9,57
17,00±13,20
9,85±8,71

p=0,246**
11,78±6,71
13,09±7,32
17,60±10,78
10,25±7,66

p=0,233**
p=0,139***
p=0,204***
p=0,564***
p=0,528***

Öz Değerlendirmeye Göre Gelir 
Durumu 
Kötü 
Orta 
İyi

28
17
5

12,57±8.32
11,64±8,04
11,57±8,21

p=0,068** 12,64±7.78
11,44±7.12
11.38±7,78

p=0, 059 p=0,800***
p=0,000***
p=0,793***

Aile Yapısı
Yalnız 
Çekirdek Aile 
Geniş Aile 

3
40
7

11,00±5,65
12,02 ±9,07
14,37±10,09

p=0,507** 14,00±1,41
11,40±7,42

14,75±10,01

p=0,290** p=0,317***
p=0,949****
p=0,414***

Konut tipi
Apartman Dairesi 
Müstakil Ev

21
29

10,66±9,64
13,58±8,52

p=0,233* 9,71±7,17
13,72±7,81

p=0,079* p=0,581****
p=0,693****

Alkollü içecek tüketme durumu
Tüketiyor 
Tüketmiyor

7
43

5,71±3,94
13,44±9,18 p=0,034*

8,14±5,17
12,67±7,94

p=0,153* p=0,042***
p=0,312****

Sigara içme durumu
İçiyor 
İçmiyor

19
31

11,21±3,94
13,66 ±9,06

p=0,487* 11,84±8,16
12,16±7,60

p=0,888 p=0,431***
p=0,375****

Hastalığını Kimlerin Bildiği
Sadece Aile 
Herkes         
Hiç Kimse   

26
23
1

11,38±8,89
13,41±9,24
13,50±4,90

p=0,570 11,00±8,26
13,16±7,23
5,00±1,41

p=0,623** p=0,704***
p=0,567***
p=0,391***

TBC’ye ek hastalık
Evet 
Hayır 

7
43

15,42±9,98
1,86 ±8,88

p=0,337 12,14±4,52
12,02±8,18

p=0,890* p=1,000****
p=0,701***

Kontrol grubu hastalarının depresyon ön test ve 
son test puan ortalamaları cinsiyet, medeni, eği-
tim, aile yapısı, oturulan yer, sigara kullanma, 
hastalığının kimleri bildiği ve ek hastalık varlığı 
durumları açısından karşılaştırıldığında istatistik-
sel açıdan aralarında önemli bir fark bulunmadı-

ğı saptandı (p>0,05). Kontrol grubu hastalarının 
ön test ve son test depresyon puan ortalamaları 
sadece gelir durumu orta olanlar ve alkol kullan-
mayanlar açısından istatistiksel açıdan anlamlı 
olarak farklı idi (p<0,05). 

Tablo 4. Kontrol grubu hastaların bazı özellikleri ile depresyon ön test ve son test puan 
ortalamalarının karşılaştırılması (Gaziantep / Nisan 2014-Ocak 2015)

*Bağımsız Gruplarda t Testi, **ANOVA, ***Wilcoxon testi, ****Bağımlı Gruplarda t Testi
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TARTIŞMA
Bu araştırma, Gaziantep Verem Savaş Dispanser-
lerinde takipleri devam eden tüberküloz hastala-
rına, hastalıklarıyla ilgili olarak 15 gün ara ile iki 
kez verilen planlı ve birbirini tamamlayıcı bir eği-
tim müdahalesinin hastaların depresyona yatkın-
lık düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla ya-
pılmıştır. Yapılan literatür incelemesinde tüberkü-
loz hasta grubu ile yapılan müdahale çalışmasına 
rastlanmamıştır; bu nedenle eğitim müdahalesi-
nin etkileri konusunda doğrudan bir karşılaştırma 
yapılacak çalışma örneği bulunamamıştır.

Araştırmada, müdahale ve kontrol grubu tüberkü-
loz hastaları, müdahale öncesinde Beck depres-
yon ölçeği sonuçlarına göre hafif derecede dep-
resyona eğilimli oldukları saptanmıştır (müdaha-
le grubu 9,86±4,12, kontrol grubu 12,36±9,23). 
Müdahale grubuna verilen planlı eğitim sonunda 
ön test ve son test depresyon puan ortalamaları 
arasında önemli farklılık saptanmış ve verilen 
eğitim sonrasında tüberküloz hastalarının depres-
yona yatkınlık puan ortalamalarında düşüş belir-
lenmiştir. Kontrol grubunda ise gruba ait son test 
Beck depresyon ölçeği ortalama puanları ön test 
sonuçlarına benzer bulunmuş; grup genelinde ha-
fif düzeyde depresyona yatkınlık durumunun de-
ğişmediği belirlenmiştir (Tablo 2). 

Müdahale ve Kontrol grubunun ön test depresyon 
puanları arasında önemli bir fark bulunamamıştır. 
Ancak Kontrol grubu ön test depresyon puan or-
talaması müdahale grubu ön test puan ortalamala-
rından yüksek bulunmuştur. Bu durum müdahale 
çalışmasında grupların belirlenmesi her ne kadar 
randomize yapılmış ise de grupların başlangıç 
düzeylerinin ek hastalık varlığı, çevresindeki ki-
şilerin hastalığından haberdar olması ve hastanın 
halen çalışma durumu özellikleri açısından ben-
zer olmamaları ile açıklanabilir. Dolayısıyla çalış-
mada seçime bağlı taraf tutma tam olarak ekarte 
edilemez. Öte yandan, eğitim sonunda müdahale 
grubu puan ortalamalarında pozitif yönde ciddi 
bir değişim var iken kontrol grubunda aynı sü-
rede depresyona yatkınlık açısından belirgin bir 
değişiklik olmaması ve ön test-son test karşılaştır-
malarının grup özelinde olası karıştırıcı faktörler 
için ayrı ayrı (tabakalanarak) incelenmiş olması 
ile bu tür bir seçime bağlı taraf tutmanın çalışma 

sonucuna olumsuz etkisini kontrol etmek açısın-
dan değerlidir. İleri çalışmalarda benzer sonuçlar 
elde edilmesi bulgularımızı desteklemesi açısın-
dan önem taşıyacaktır

Türkiye’de farklı yer ve zamanlarda tüberküloz 
hastaları grubunda depresyon çalışılmıştır. Üna-
lan ve ark. (2003) Kayseri’de tüberküloz hastaları 
ile yaptıkları çalışmada aktif ve inaktif olguların 
Beck Depresyon puan ortalaması sağlıklı birey-
lerden oluşan kontrol grubundan anlamlı düzey-
de yüksek bulunmuştur (Beck Depresyon ölçeği 
puan ortalaması aktif olgularda 17,51±11,54, 
inaktif olgularda 17,43±12,34, kontrol grubunda 
9,08±5,39) (p<0,001). Aktif tüberkülozlu has-
talarda depresyon %44,9 olarak saptanmışken, 
inaktif tüberkülozlularda %41,6 olarak belir-
lenmiştir (11). Bulut ve ark. (2011) Batman’da 
farklı bir depresyon ölçeği kullanarak tüberkü-
loz hastaları ile yaptıkları çalışmada, hastaların 
%50,0’ında depresyon saptamıştır (12). Dalar ve 
ark. 2003 yılında tüberkülozlu hastalarla yaptık-
ları çalışmada %25,0 olguda eşlik eden anksiyete 
ya da depresyon tespit etmişlerdir (13). Polat ve 
Ergüney’in Erzurum’da yaptıkları çalışmada, tü-
berküloz hastalarının depresyon puan ortalamala-
rı orta derecede (19,28±12,30) depresyona yatkın 
olarak bulunmuştur (14). Moussas ve ark. (2008) 
yaptıkları çalışmada astım, kronik obstüriktif ak-
ciğer hastaları ve tüberküloz hastaları ile yaptık-
ları çalışmada, tüberküloz hastalarının depresyon 
dereceleri diğer hastalardan daha yüksek bulun-
muştur (15). Literatürdeki çalışmalardan daha iyi 
sonuçlar elde edilen bu araştırmada, müdahale ve 
kontrol gruplarının başlangıçtaki BDÖ puanları 
sırasıyla 9,86±4,12 ve 12,36±9,23’dır: Buna göre 
başlangıç itibarı ile tüm hastalar hafif depresyona 
eğilimli olarak saptanmıştır.

Tüberküloz hastalarında verilen eğitim müdahale-
sinin depresyon üzerine etkileri konusunda ulusal 
bir veriye rastlanmamıştır. Ancak, diyabet ve kalp 
hastalarına verilen eğitim sonrasında depresyon 
düzeylerinde pozitif iyileşme olduğu saptanmıştır 
(16,18). Buna göre eğitimlerin tüberküloz hasta-
larında da depresif durumu azaltmak konusunda 
etkisi olduğu sonucuna ulaşılmış ve bu çalışmanın 
farklı gruplarda tekrarlanması değerli olacaktır.
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Sonuç olarak, literatür bilgileri ışığında, tüber-
küloz olgularında depresyon durumunun artma-
sından söz edilebilir. Tüberküloz olgularında 
sosyal izolasyon, damgalanmaya maruz kalma, 
hastalığını bir başka bireyle paylaşamama, hasta-
lığı hakkında yeterince bilgi sahibi olmama gibi 
durumların depresyonu etkilediği düşünülmekte-
dir. Tüberküloz, tedavisi uzun süre devam eden 
bir hastalık olduğu için sosyoekonomik ve ruhsal 
sorunlara neden olabilmektedir (19). Hasta eğiti-
mi bilgi, beceri ve davranışları değiştirmek üzere 
hemşire ile hasta arasındaki ilişki sırasında öğret-
me ve öğrenme sürecidir. Tüberkülozu olan has-
talarda bilgilenme, eğitim ile hastanın kendisini 
daha iyi hissetmesi, hastanın memnuniyeti ve olu-
şan sağlıklı davranış değişikliği sonucunda has-
taların kendilerini daha iyi hissederek depresyon 
puan ortalamalarını etkilediği varsayılmaktadır. 

Müdahale tipindeki bu araştırmada, tüberküloz 
hasta grubundaki depresyon durumunun hastalık 
ile doğrudan ilişkilendirilmesi doğru olmayabilir. 
Daha sık olarak sosyoekonomik durumu kötü ki-
şilerde yaygın olduğu bilinen tüberküloz hastalı-
ğındaki depresif durumun, hastalığın kendisinden 
ziyade eşlik eden durumlarla ilişkili olabilmesi 
mümkündür. Araştırmada müdahale ve kontrol 
grubundaki hastaların yarısından fazlası erkek, 
büyük bir kısmı evli, çoğunluğunun eğitim du-
rumu ortaokul ve altı, dörtte birinin tüberküloza 
eşlik eden başka bir hastalığının olduğu ve yarı-
sından fazlasının gelir durumunun kötü olduğu 
saptanmıştır. Müdahale grubu hastaların çalışma 
durumu ve ek hastalık varlığının kontrol grubu-
na göre fazla olduğu ve gruplar arasındaki farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır 
(p<0,05) (Tablo 1). Kaya’nın yaptığı literatür 
taramasında (2007) toplumsal ve ekonomik fak-
törlerin, ruhsal bozuklukların ortaya çıkması ve 
süreklilik kazanmasını etkileyeceği bildirilmiştir 
(20). Depresyon düzeyinin ön testten bir ay son-
ra değerlendirilmiş olması, verilen eğitime bağlı 
düzelmenin uzun süre devam edeceğine dair bir 
garanti sağlamayacağı açıktır. İleride yapılacak 
benzer çalışmalarda izlem süresinin daha uzun 
tutulması bu açıdan değerli olacaktır.

Araştırmada müdahale ve kontrol grubundaki has-
talıkların büyük bir kısmının hastalıklarını sadece 

ailelerinin bildiği belirlenmiştir. Ayrıca kontrol 
grubunda hastalığının herkes tarafından bilindiği-
ni belirten hastaların müdahale grubuna göre daha 
fazla olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatis-
tiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,05) 
(Tablo 1). Özkurt ve ark. yapmış oldukları çalış-
mada, tüberküloz hastalarının büyük bir grubu-
nun hastalıklarını sadece aileleri bilirken, arkadaş 
ve iş çevrelerine hastalıklarını paylaşmanın daha 
düşük düzeyde olduğunu belirlemişlerdir (21). Bu 
hastaların hastalıklarını sadece aileleriyle paylaş-
maları ile ilgili olarak sosyal izolasyona maruz 
kalmayı, damgalanmayı, iş yaşamalarının bozul-
masını, yalnızlık ve terk edilmişlik hissini yaşa-
mayı istememe gibi nedenlerden bahsedilebilir. 
Çünkü uluslararası çalışmalar göstermektedir ki 
tüberküloz olguları gelecek hakkında belirsizlik 
ve kısıtlılıklar nedeniyle yalnızlık veya depresyon 
yaşamaktadırlar (4,5,15). Bu nedenle, depresyon 
düzeyi toplum geneline kıyasla daha yüksek olan 
bu grupta sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, 
ev-aile-hastane-sosyal çevre içinde tüberkülozlu 
hastaların ruhsal açıdan desteklenmesinin değerli 
olacağı açıktır.

Müdahale grubu hastalarının demografik özel-
likleri ile ön test ve son test depresyon puan or-
talamaları arasında önemli bir fark bulunurken 
kontrol grubu hastalarının demografik özellikleri 
ile ön test ve son test depresyon puan ortalamaları 
arasında önemli bir fark bulunmamıştır (Tablo 3, 
Tablo 4). Müdahale ve kontrol gurubu hastaları-
nın ön test depresyon puan ortalaması erkeklerde, 
evlilerde, eğitim durumu ilköğretim ve altı olan-
larda, gelir durumu kötü olanlarda, geniş aileye 
sahip olanlarda, müstakil evde oturanlarda, al-
kol-sigara tüketmeyenlerde, hastalığını kimseye 
söylememiş olanlarda ve ek hastalığı olanlarda 
daha yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo 3, Tablo 
4). Literatürde, eğitim düzeyi yükseldikçe dep-
resyon düzeyinin azaldığı ve ek hastalığa sahip 
olanlarda depresyon düzeyinin daha yüksek ol-
duğu belirtilmiştir (12). Yine toplumsal ve eko-
nomik değişkenlerin depresyonun tetiklenmesin-
de ve süreklilik kazanmasında etkileyici olduğu 
vurgulanmaktadır (20). Yapılan planlı eğitim so-
nunda, müdahale grubu son test depresyon puan 
ortalamalarında düşerken, kontrol grubu depres-
yon puan ortalamalarında değişiklik olmamıştır. 
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Tüberküloz hastalarında kişisel özelliklerden 
bağımsız olarak hastalıkları konusunda profes-
yonellerce eğitim verilmesinin bu grupta ruh sağ-
lığının desteklenmesi konusunda yararlı olacağı 
düşünülmüştür.

SONUÇ 
Tüberküloz hastalarına hastalıkları konusunda ve-
rilen planlı eğitimin kısa süreli izlemde hastaların 
depresyona yatkınlık üzerine etkisini belirlemek 
amacıyla yapılan bu çalışmada, eğitim müdahale-
sinin hastaların ruh sağlığı üzerinde kısa dönemde 
anlamlı ve olumlu etkileri olduğu saptanmıştır. 

ÖNERİLER
Verem Savaş Dispanserlerinde takip edilen hasta-
larda depresyon gelişebileceği göz önünde bulun-
durulmalıdır. Tüberküloz hastalarının depresyona 
yatkınlıklarını azaltma amacıyla uzmanlaşmış 
profesyonel hemşireler tarafından, tanı ve teda-
vinin her aşamasında tüberküloz hastalarına özel-
likle koruyucu önlemler ve hastalıkla ilgili bilgi-
lendirmeler, tedavi planlaması ve tedavi takibinde 
gelişebilecek durumlar hakkında bireysel olarak 
eğitimlerin yapılması önerilmektedir. Ayrıca bu 
hastaların ruh sağlığı açısından profesyonel kişi-
ler tarafından desteklenmesi de önerilir.
Araştırmanın Sınırlılıkları 
Bu araştırma: Gaziantep İlinde bulunan Verem 
Savaş Dispanserlerine gelen ve dâhil etme kriter-
lerine uygun bireylerle sınırlıdır. Çalışmanın iz-
leme süresinin kısıtlı olması sebebi ile eğitimin 
depresyona yatkınlık durumuna etkisinin incelen-
mesini sınırlandırmış olabilir 

Çıkar Çatışması ve Finansal Destek
Herhangi bir çıkar çatışması veya anlaşmazlık bu-
lunmamaktadır. Araştırmanın yapılması için her-
hangi bir destek alınmamıştır. 
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Evaluation of The Use of The Surgical Safety Checklists  in a State 
Hospital

Bir Devlet Hastanesinde Güvenli Cerrahi Kontrol Formunun 
Kullanımının Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Bihter AKIN1, Bahar BOYACI2, Selma ÖZCAN3, Funda TANRIÖVER4,

ABSTRACTÖZ
Object/Aim: The study was conducted to evaluate the use of the Safe 
Surgery Checklist (SSC) in a state hospital. 
Material and Methods: Retrospectively a total of 192 files of all A 
and B surgeries performed in the first 6 months of 2015 were exa-
mined and it was checked whether a total of 30 items in the Surgical 
Safety List were filled. 
Findings: Number and percentage distributions of the filled and 
unfilled substances are given. 30.21% of patients were male (n = 
58), 69.79% of them were female (n = 134) and most of the opera-
tions (80.20%) has been identified as belonging to the orthopedic 
patients.When the data in the Safe Surgical Control Form were exa-
mined, large extent of (95.84 %) “Before leaving the clinic” section, 
which was filled by nurses and midwives, 94.9% portion of the “Be-
fore Anesthesia” section, 88% portion of “Before Surgical İncision” 
section, 39. 58% of “Before leaving Surgery” section which was 
filled by the surgical team, has been completed.
Conclusion: As a result of the study, it was determined that SSC 
form was mostly filled by nurses and midwives.When the patient left 
the service and entered the operating room, the effective use of the 
form gradually decreased.It is thought that the planning of trainings 
related to the more effective use of this form by the institutions may 
contribute to the development of the culture of patient safety.

Amaç: Çalışma bir devlet hastanesinde Güvenli Cerrahi Kontrol 
Listesinin (GCKL) kullanımını değerlendirmek amacıyla gerçekleş-
tirilmiştir. 
Gereç ve Yöntemler: Retrospektif olarak 2015 yılının ilk 6 ayında 
gerçekleştirilen tüm A ve B grubu ameliyatlara ait toplam 192 adet 
dosya incelenmiş, Cerrahi Güvenlik Listesi’ndeki toplam 30 adet 
maddenin doldurulup doldurulmadığı kontrol edilmiştir. Doldurulan 
ve doldurulmayan maddelerin sayı ve yüzde dağılımları verilmiştir. 
Bulgular: Hastaların %30.21’i erkek (n=58) %69.79’u kadın 
(n=134) olup, operasyonların çoğu (%80.20) ortopedi hastalarına 
aittir. Güvenli Cerrahi Kontrol Formundaki veriler incelendiğinde 
özellikle hemşire ve ebeler tarafından doldurulan ‘Klinikten Ayrıl-
madan Önce’ kısmının büyük oranda (%95.84) doldurulduğu, ameli-
yat ekibi tarafından doldurulan ’Anestezi Verilmeden Önce ’kısmının 
%94.80, ’Ameliyat Kesisinden Önce ‘kısmının %88.55,’Ameliyattan 
Çıkmadan Önce ‘kısmının da %39.58 oranında eksiksiz dolduruldu-
ğu belirlenmiştir. 
Sonuç: Çalışma sonucuna GCKL’nin çoğunlukla hemşire ve ebe-
ler tarafından eksiksiz doldurulduğu belirlenmiştir. Hasta servisten 
ayrılıp ameliyathane içerisine girdiğinde formun etkin kullanımının 
giderek azaldığı görülmüştür. Kurumlar tarafından bu formun daha 
etkin kullanımına ilişkin eğitimlerin planlanmasının, hasta güvenliği 
kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Keywords: Patient safety, operating roomsAnahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, ameliyathane
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GİRİŞ

Cerrahi klinikler ve ameliyathaneler sağlık ba-
kım hizmetlerinin en önemli ve dikkat gerektiren 
birimlerindendir. Bu birimlerde hastalara uygu-
lanan müdahaleler sonucu bazı istenmeyen du-

rumlar gelişebilmektedir. Dünyada cerrahi komp-
likasyon görülme oranı  %3-17 arasında olup bu 
komplikasyonlar hastalık ya da ölümle sonuçla-
nabilmektedir (Weiser vd., 2008; WHO 2012; 
WHO, 2008). Türkiye’de de Türkiye Ulusal 
Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS) sonuçlarına 
göre cerrahi hatalar görülme sıklığı bakımından 
hata türleri arasında ikinci sırada yer almaktadır 
(Çakmak vd., 2018). Cerrahi komplikasyonlara 
bağlı hasta ölümlerini azaltmak amacıyla sağlık 
kurumlarında hasta güvenliği uygulamalarına 
ağırlık verilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
cerrahi bakım güvenliğini, tüm dünya ülkelerin-
de kanıtlanmış bakım standartlarına dayanarak 
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sağlamak amacıyla 2008 yılında ‘Güvenli Cerra-
hi Hayat Kurtarır’ (Safety Surgery Saves Lives) 
adıyla bir proje başlatmış ve 22 maddeden oluşan 
‘Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’ oluşturulmuştur 
(Sparkes ve Rylah, 2010;  www.who.int/patient-
ssafety/safesurgery/en/). Bu liste anestezi veril-
meden önce, ameliyattan önce ve hasta ameliyat-
haneden çıkmadan önce yapılacak uygulamaları 
içermektedir. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı ka-
lite çalışmaları çerçevesinde DSÖ’nün Güvenli 
Cerrahi Kontrol Listesi  Türkiye’ye özgü olarak 
geliştirilmiş “Güvenli Cerrahi Kontrol ListesiTR” 
adı ile tüm sağlık kuruluşlarında uygulanmaya 
başlanmıştır (www.kalite.saglik.gov.tr). Kontrol 
listesi, cerrahi tedaviyi, her bir girişimin normal 
seyrine özgü zaman dilimine karşılık gelen dört 
ayrı aşamaya bölmektedir: 

1. Klinikten ayrılmadan önceki periyot (Klinikten 
Ayrılmadan Önce) 
2. Anestezinin verilmesinden önceki periyot 
(Anestezi vermeden Önce) 
3. Anestezinin verilmesinden sonraki ve cerrahi 
insizyondan önceki periyot (Ameliyat Kesisinden 
Önce)
4. Yaranın kapanması sürecindeki ya da kapan-
masının hemen sonrasındaki ancak hastanın 
ameliyathaneden çıkarılmasından önceki periyot 
(Ameliyattan Çıkmadan Önce).,

Her evrede Kontrol Listesi Koordinatörü ekibin 
listede belirtilen görevleri tamamlayıp tamam-
lamadığına bakmalı, görev tamamlanmışsa bir 
sonraki evreye geçişe izin vermelidir. Kontrol lis-
tesinin etkin kullanımı kuruluşlarda tıbbi hata ola-
sılığını düşürmekte ve hasta güvenliğine olumlu 
katkısağlamaktadır.(http://www.kalite.saglik.gov.
tr/content/files/guvenli_cerrahi_2011/guvenli_
cerrahi_kontrol_listesi_uygulama_rehberi.pdf). 
Kontrol listesinin altında yatan felsefe, ameliyat-
hane ekip üyeleri arasında iyi iletişim ile gerçek 
bir ekip yaklaşımının bireylere dayanan hiyerar-
şik bir sistemden daha güvenli ve daha verimli 
olması mantığıdır. Yapılan çalışmalarda form 
özellikle ameliyathane çalışanları tarafından kul-
lanışlı ve hasta güvenliğini sağlamak açısından 
gerekli olarak değerlendirilmiş, Güvenli Cerrahi 
Kontrol Listesi kullanılamaya başlandıktan 3-6 ay 

sonra cerrahi komplikasyon görülme ve mortalite 
oranlarının anlamlı düzeyde azaldığı görülmüştür 
(Haynes vd. 2011; Helmio vd.2012; Treadwell 
vd. 2011; Tang vd. 2014). Ancak sağlık personel-
lerinin bir kısmı bu listenin takım iletişimini ve 
ekip çalışmasını geliştirdiğini düşünmekteyken 
bir kısmı da gereksiz bir zaman kaybına neden ol-
duğunu düşünmektedir (Sewell vd., 2011). Buna 
karşın yapılan bir çalışmada GCKL’nin doldurul-
masının sadece iki dakika sürdüğü bildirilmiştir 
( Tylor vd., 2010). 

Çalışma Güvenli Cerrahi Kontrol Formu’nun bir 
ilçe devlet hastanesinde etkin kullanıp kullanıl-
madığını değerlendirmek amacıyla gerçekleşti-
rilmiştir. Değerlendirme sonucunda eksikliklerin 
saptanması ve bu eksikliklerin giderilmesine yö-
nelik faaliyetlerin düzenlenerek hasta güvenliği 
düzeyinin arttırılması amaçlanmıştır.
 
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Çalışma retrospektif bir çalışma olup, 01 Ocak- 
30 Haziran 2015 tarihleri arasına A ve B grubu 
ameliyat olan tüm hastalara ait toplam 192 dosya 
incelenerek veriler elde edilmiştir. Hastane yöne-
timinden gerekli yasal izinler alınmıştır. Araştır-
macılar tarafından hasta dosyalarındaki ‘Güvenli 
Cerrahi Kontrol Listesi’nde yer alan 4 periyoda 
ait toplam 30 soruya ait cevaplar kontrol edil-
miş,’eksik ‘ ya da ‘tam’ şeklinde işaretlenerek Ex-
cel ortamında veriler kaydedilmiştir. Formlarda 
eksik doldurulan maddelerin sayı ve yüzde olarak 
dağılımları verilmiştir.

BULGULAR
Hastaların %30.21’i erkek(n=58) %69.79’u ka-
dın(n=134) olup yaş ortalaması 56.9’dur. 

Tablo.1 Hastaların Kliniklere Göre Dağılımı, 
Aydın, 2015
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Operasyonların %80.20’si Ortopedi,%9.37’si Ge-
nel Cerrahi,%4.68’i Jinekoloji %3.12’si Beyin 
Cerrahi,%2.08’i Kulak-Burun-Boğaz,%0.52’si de 
Göğüs Cerrahisi hastalarına aittir.

Tablo.2.Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Dol-
durulma Durumu, Aydın,2015
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192 %95.84 %94.80 %88.55 %39.58

Çalışmada toplam 192 hastaya ait dosyada bulu-
nan Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi kontrol edil-
miştir. Listede bulunan periyodlar ayrı ayrı ele 
alındığında ‘Klinikten Ayrılmadan Önce’ periyo-
dunun %95.84, ’Anestezi Verilmeden Önce’  pe-
riyodunun %94.80,’Ameliyat Kesisinden Önce’  
periyodunun %88.55,’Ameliyattan Çıkmadan 
Önce’ periyodunun da %39.58 oranında eksiksiz 
doldurulduğu belirlenmiştir.

Tablo. 3. Güvenli Cerrahi Kontrol Formu 
Klinikten Ayrılmadan Önce Doldurulmayan 
Maddelerin Dağılımı, Aydın, 2015
Formda doldurulmayan madde n %
Madde 7: Ameliyat öncesi gerekli 
özel işlem var mı?

3 1.56

Madde 8: Ameliyat için gerekli 
olacak özel malzeme, implant, kan 
veya kan ürünü hazırlığı teyit edildi 
mi?

5 2.60

Eksik Doldurulan Form 8 4.16
Tam Doldurulan Form 184 95.84
Toplam Form 192 100

Güvenli Cerrahi Kontrol Formunda eksik mad-
deler periyod bazında incelendiğinde özellikle 
hastanın klinikteki hazırlığı tamamlandıktan son-
ra doldurulan ‘Klinikten Ayrılmadan Önce’ kıs-
mında %4.16 oranında bir eksiklik belirlenmiştir.  
En çok %2.60 oranında 8. maddenin daha sonra 
da %1.56 oranında 7. maddenin doldurulmadığı, 

diğer 6 maddenin de eksiksiz doldurulduğu belir-
lenmiştir. Eksiksiz doldurulan maddeler ise sıra-
sıyla;
1 Hastanın kimlik bilgileri, ameliyatı, ameliyat 
bölgesi doğrulandı mı?
2. Hastanın rızası kontrol edildi mi? 
3. Hasta aç mı?
 4. Ameliyat bölgesi tıraşı yapıldı mı? 
5. Hastada makyaj/oje, protez, değerli eşya var 
mı?
 6. Hastanın kıyafetleri tümüyle çıkarılıp ameliyat 
önlüğü ve bonesi giydirildi mi? sorularıdır.

Tablo. 4. Güvenli Cerrahi Kontrol Formu 
Anestezi Verilmeden Önce Doldurulmayan 
Maddelerin Dağılımı, Aydın, 2015

Formda Doldurulmayan Madde   n %
Madde 15: Gerekli görüntüleme 
cihazları var mı?

6 3.12

Madde 16: Hastada 500 ml ya da daha 
fazla kan kaybı riski var mı?

4 2.08

Eksik Doldurulan Form 10 5.20
Tam Doldurulan Form 182 94.80
Toplam Form 192 100

Anestezi Verilemeden Önce’ kısmına bakıldığın-
da formların %5.20’sinin eksik doldurulduğu, bu 
formların %2.08’inde Madde 16’nın ,%3.12’sin-
de ise Madde 15’in eksik doldurulduğu belirlen-
miştir. Eksiksiz doldurulan maddeler ise sırasıyla;
9. Hastanın gerekli laboratuvar ve radyoloji tet-
kikleri mevcut mu?
10. Hastanın kendisinden
 Kimlik bilgileri,  ameliyatı,  ameliyat bölgesi,  
hastanın ameliyatı ile ilgili rızası doğrulandı. 
11. Ameliyat bölgesinde işaretleme var mı? 
12. Anestezi Güvenlik Kontrol listesi tamamlandı 
mı? 
13. Pulse oksimetre hasta üzerinde ve çalışıyor 
mu? 
 14. Hastanın bilinen bir alerjisi var mı? madde-
leridir.
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Tablo.5. Güvenli Cerrahi Kontrol Formu 
Ameliyat Kesisinden Önce Doldurulmayan 
Maddelerin Dağılımı, Aydın, 2015
Formda Doldurulmayan Madde n %
Madde 20: Profilaktik antibiyotik 
sorgulandı mı?

6 3.12

Madde 22: Kan şekeri kontrolü gerekli 
mi?

4 2.08

Madde 23: Antikoagülan kullanımı var 
mı?

6 3.12

Madde 24: Derin Ven Trombozu 
Profilaksisi gerekli mi?

4 2.08

Madde 22, 23 ve 24’ün eksik 
doldurulduğu form

4 2.08

Toplam Eksik Doldurulan Form 22 11.45
Tam Doldurulan Form 170 88.55 
Toplam Form 192 100

Ameliyathane içinde doldurulan ‘Ameliyat Kesi-
sinden Önce’ kısmına bakıldığında ise formların 
%11.45’inin eksik doldurulduğu, bu formların 
%.3.12’sinde Madde 23’ün,%2.08’inde Madde 
24’ün, yine %2.08’inde her iki maddenin eksik 
doldurulduğu belirlenmiştir. Eksiksiz doldurulan 
maddeler ise sırasıyla;
17. Ekipteki kişiler kendilerini ad, soyad ve gö-
revleri ile tanıttı mı? 
18. Ekipten bir kişi sesli olarak hastanın kimliği-
ni, yapılan ameliyatı, ameliyat bölgesini teyit etti 
mi? 
19. Kritik olaylar gözden geçirildi mi?  
21. Kullanılacak malzemeler hazır mı? maddele-
ridir.

% 60.42 oranında eksik doldurulma oranına sa-
hip olan ‘Ameliyattan Çıkmadan Önce’ kısmında  
% 6.25 oranında Madde 27’nin ,% 42.71 oranında 
Madde 28’in, % 11.46 oranında da her iki mad-
denin birden eksik doldurulduğu belirlenmiştir. 
Eksiksiz doldurulan maddeler ise sırasıyla;
25.Derin Ven Trombozu profilaksisi gerekli mi? 
26. Gerçekleştirilen ameliyat için sözlü olarak 
hasta, yapılan ameliyat, ameliyat bölgesi, teyit 
edildi maddeleridir.

 

Tablo.6. Güvenli Cerrahi Kontrol Formu 
Ameliyattan Çıkmadan Önce Doldurulmayan 
Maddelerin Dağılımı, Aydın, 2015

Formda Doldurulmayan Madde   n %

Madde 27: Hastadan alınan numune 
etiketinde; Hastanın adı doğru yazılı 
Numunenin alındığı bölge yazılı

12
6.25

Madde 28: Ameliyat sonrası kritik 
gereksinimler gözden geçirildi mi? 
(Anestezist ve cerrahın önerileri)

82 42.71

Madde 27 ve 28 22 11.46

Eksik Doldurulan Form 116 60.42

Tam Doldurulan Form 76 39.58

Toplam Form 192 100

TARTIŞMA
Çalışmanın sonuçları incelendiğinde GCKL’nin 
gerekliliklerinin en çok Klinikten Ayrılmadan 
Önce kısmında hemşire ve ebeler tarafından yerine 
getirildiği belirlenmiştir. Sağırkaya ve arkadaşları 
(2014) çalışmalarında GCKL’nin klinikten 
ayrılmadan önce hemşireler tarafından tam olarak 
doldurulduğunu belirtmiştir (Sağırkaya ve ark. 
2004). Hemşire ve ebeler yoğun iş temposuna 
rağmen, hasta güvenliğine yönelik çalışmaları 
faydalı bulduğu ve önemsediği için formun 
doldurulmasına önem vermektedir  (Gökdoğan 
ve Yorgun, 2009). Patterson (2009) çalışmasında 
kontrol listesinin cerrahlara oranla hemşireler 
tarafından daha faydalı ve uygulanabilir 
bulunduğunu belirtmiştir (  Patterson, 2009).  Hasta 
servisten ayrılıp ameliyathane içerisine girdiğinde 
ise formun etkin kullanımı giderek azalmaktadır. 
’Anestezi Verilmeden Önce’ formun tam olarak 
doldurulma durumu %94.80’dir. Türkiye Ulusal 
Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS) sonuçlarına 
göre de cerrahi anestezi verilmeden önceki 
periyotta %15,02 oranında ameliyat bölgesinin/
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tarafının işaretlenmediği ve %6,03 oranında 
hasta kimliği, ameliyat yeri ve cerrahi işlemin 
doğrulanmadığının görüldüğü bildirilmiştir 
(Çakmak vd., 2018).  ’Ameliyat Kesisinden 
Önce %88.55, ’Ameliyattan Çıkmadan Önce de  
% 39.58 oranında formun eksiksiz doldurulma 
oranları belirlenmiştir. Sağırkaya ve arkadaşları 
(2014) çalışmalarında benzer oranlar bulmuştur 
(Sağırkaya ve ar.2014). Özellikle son kısımda 
aneztezist ve cerrahın önerilerinin yer aldığı madde 
28’in büyük oranda (%42.71) doldurulmadığı 
belirlenmiştir. Fourcade ve arkadaşları, 
kontrol listesinin ameliyatların % 90.2’sinde 
kullanıldığını ancak sadece %61’inin tam olarak 
doldurulduğunu bildirmiştir (Fourcade vd., 2012). 
Benzer şekilde, Levy ve arkadaşları  , elektronik 
tıbbi kayıtlarda kontrol listesi uyumluluğunun 
% 100 olmasına rağmen, 172 kontrol listesinden 
sadece 4’ünün tam olarak doldurulduğunu 
bulmuşlardır (Levy vd., 2012).   Sağlık Bakanlığı 
GCKL Kullanım Rehberi’nde listeden sorumlu 
olacak kişinin hemşire/ebe, hekim ya da anestezi 
teknisyeni olabileceği belirtilmekle birlikte 
özellikle,  ameliyat odasının karmaşık düzeninde, 
hızlı ameliyat öncesi, ameliyat içi ve ameliyat 
sonrası hazırlıklar esnasında adımların herhangi 
biri gözden kaçırılabileceğinden dolayı 2., 3. 
ve 4. bölümlerinin başarılı olması için tek bir 
kişinin yönetiminde olması gerektiği belirtilmiştir 
(Sağlık Bakanlığı Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi 
Uygulama Rehberi). Çalışmada da ameliyathane 
içerisinde liste sorumlusu bir kişi olmasına 
rağmen kişinin aynı zamanda ameliyatta da aktif 
olarak çalışmasından ve cerrahi ekip üyeleri 
arasında işbirliği kurulamamasından dolayı 
listenin eksik doldurulduğu düşünülmektedir. 
Melekie ve Getahun (2015)  GCKL ‘nin 
özellikle ameliyathane içerisinde cerrahi ekip 
üyeleri arasında işbirliği sağlanamamasından 
kaynaklandığını belirtmiştir (Melekie ve Getahun, 
2015). Kanıtlar kesin olmamakla birlikte özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde  etkili bir şekilde 
uygulandığında cerrahi kontrol listelerinin 
iletişim sorunlarından kaynaklı  cerrahi hataları 
önlemede etkili olduğu (Lingard vd., 2008), 
ameliyat sonrası komplikasyon ve mortalite 
oranlarını azaltmada etkili olma potansiyeline 
sahip olduğu görülmektedir ( Tang vd., 2014).  Bu 

listenin tam anlamıyla doldurulmasının önündeki 
engelleri belirlemek ve bu engelleri ortadan 
kaldırmak amacıyla daha kapsamlı çalışmalara 
ihtiyaç duyulmaktadır.

SONUÇ
Çalışma sonucuna GCKL’nin çoğunlukla hemşi-
re ve ebeler tarafından eksiksiz doldurulduğu be-
lirlenmiştir. Hasta servisten ayrılıp ameliyathane 
içerisine girdiğinde formun etkin kullanımının gi-
derek azaldığı görülmüştür. Düşük gelirli ülkeler-
de cerrahi güvenlik kontrol listelerinin uygulan-
ması kaynaklar ve kültürle ilgili belirli engellere 
sahiptir.  Bu engelleri belirlemeye yönelik daha 
fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalış-
malardan elde edilen veriler sonucunda mevcut 
cerrahi güvenlik kontrol listelerinin uyarlanması 
ve değiştirilmesi; kurumlar tarafından bu formun 
daha etkin kullanımına ilişkin eğitimlerin planla-
narak uygulanmasının hasta güvenliği kültürünün 
geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünül-
mektedir. 
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The Effect Of Kangroo Care On The Stress Levels Of Mothers Whose In-
fants Were  Hospitalized in Neonatal Intensive Care Unit

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Uygulanan Kanguru 
Bakımının Annelerin Stres Düzeylerine Etkisi
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ABSTRACTÖZ
Aim: The aim of this study was to determine the effect of kangaroo 
care on stress levels of mothers whose infants were hospitalized at 
the end of postpartum period.
Method: The sample of the study consisted of 33 mothers who were 
hospitalized more than 10 days in Newborn Intensive Care Unite 
(NICU) at a postpartum period in a private hospital, Uşak. Data 
were collected by using the questionnaire form and the Parental 
Stress Scale:NICU (PSS:NICU). The questionnaire and PSS:NICU 
was applied to mothers before and 10 days after kangaroo care. Mi-
nimum-maximum, mean and standard deviation used in descritive 
data analysis; Paired-t test was used to compare PSS:NICU.
Results: It was determined that the mean gestational age of the ba-
bies in the study in the NICU was 34.06 ± 2.74, and 90.9% of them 
were born by cesarean delivery. 54.5% of newborns were diagnosed 
with Respiratory Distress Syndrome. There was a significant diffe-
rence between the pre-test and post-test measures of the mean sco-
res of the PSS:NICU before and after kangaroo care (t = 32.46, p 
<0.001).
Conclusion: It was determined that kangaroo care intervention re-
duce the stress level of the mothers whose babies were in NICU.

Amaç: Kanguru bakımının doğum sonu dönemde Yenidoğan Yoğun 
Bakım Ünitesinde (YDYBÜ) bebeği yatan annelerin stres düzeyleri 
üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla planlandı.
Yöntem: Araştırmanın örneklemini Uşak’ta bulunan bir özel hasta-
nenin YDYBÜ’nde doğum sonu dönemde YDYBÜ’de bebeği 10 gün-
den fazla yatan 33 anne oluşturdu. Veriler anket formu ve YDYBÜ 
Anne Baba Stres Ölçeği kullanılarak toplandı. Kanguru bakım (KB) 
uygulama öncesi anket formu ve YDYBÜ Anne Baba Stres Ölçeği 
uygulandı. KB uygulandıktan 10 gün sonra ise ölçek tekrar edildi. 
Verilerin analizinde minumum- maximum, ortalama ve standart sap-
ma; stres ölçeği değerlendirmesinde normallik testi ardından Pai-
red-t testi uygulandı.
Bulgular: YDYBÜ’nde çalışmaya katılan bebeklerin gestasyonel 
yaş haftalarının ortalamasının 34,06 ± 2,74 olduğu ve %90,9’unun 
sezaryen doğumla dünyaya geldiği belirlendi. Yenidoğanların 
%54,5’inin RDS tanısıyla üniteye yattığı belirlendi. Çalışmaya katı-
lan annelerin KB öncesi ve sonrası YDYBÜ Anne-Baba Stres Ölçeği 
toplam puan ortalamaları öntest ve sontest ölçümleri arasında an-
lamlı fark saptandı (t=32.46, p<0.001).
Sonuç: YDYBÜ’nde yatan bebeklerin annelerine uygulanan KB’nin 
annelerin stres düzeyini azalttığı belirlendi.

Keywords: kangaroo-mother care, emotional stress, newborn in-
tensive care unit, maternity nursing.
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GİRİŞ

Kanguru bakımı (KB) sadece bezi bulunan 
bebeğin anne göğsü üzerine yüzüstü, başı yana 
dönük dik bir pozisyonda yerleştirilmesi, bebeğin 
yüzünün anneye dönük olması ve göz teması 
kurulması yöntemi ile uygulanır (1). Bu yöntem 
ilk kez 1979 yılında Edgar Rey Sanabria ve Hector 
Martinez tarafından Colombia Anne ve Çocuk 
Enstitüsü’nde, düşük doğum ağırlıklı bebeklerin 

bakımında gerekli olan kuvöz bulunamadığında, 
bebeğin vücut sıcaklığını ölçmek ve korumak 
amacıyla uygulanmaya başlanmıştır (1, 2). KB 
denilmesinin nedeni, kanguruların yavrularını 
aynı yöntem ile taşıyor ve büyütüyor olmasıdır 
(3). KB, bebeğin ve annenin ten tene temasını 
sağlayarak, bebeğin sakinleşmesini, anne ve 
bebek bağlanmasının sağlandığı ucuz, basit ve 
güvenli bir girişimdir (1, 4, 5). 

Bebeğin doğuma kadar tek bildiği ve tanıdığı 
yer anne bedenidir. Doğumdan sonra bebeğin 
anneden ayrılması yaşamdaki ilk travmasıdır. 
Mümkün olduğunca en kısa sürede ten tene 
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temasının sağlanması, bebeğin bildiği bedeni 
hissetmesi ve daha az stres yaşamasını sağlar (1). 
Kimi zaman prematürite, düşük doğum ağırlığı, 
respiratuvar distres sendromu, mekonyum 
aspirasyonu ya da yenidoğan geçici takipnesi gibi 
nedenlerle doğum sonu dönemde bebekler Yeni 
Doğan Yoğun Bakım Ünitesine (YDYBÜ) takip 
ve tedavi amacıyla alınabilmekte; anne ile ilk ten 
tene teması sağlanamamaktadır. Bebeğin doğum 
sonrası anne yanı yerine YDYBÜ verilmesi hem 
anne hem bebekleri olumsuz etkilemektedir. 
Ebeveynler bebeklerinin kendi yanlarında 
olmaması ile baş etmede güçlük yaşarlarken, 
bebekler de doğum sonrası fiziksel stresörlere 
yoğun bir şekilde maruz kalırlar (6). Literatürde 
YDYBÜ’de yapılan erken ten tene temasın 
yenidoğan ve ebeveynleri üzerinde birçok yararı 
olduğu belirtilmektedir. Erken dönemde KB’ye 
başlanan bebeklerin, fazla kilo aldıkları (2), 
boylarının daha uzadığı ve baş çevrelerinin daha 
büyük olduğu ifade edilmektedir (7). Bunun yanı 
sıra KB ile bebeklerin solunum hızında azalma, 
oksijen saturasyonunda artış, oksijen ihtiyacında 
azalma ve apne ataklarında azalma; kalp hızında 
stabilite, hipotermi ataklarında azalma, invaziv 
işlemler sırasında duydukları ağrıda azalma, 
emzirme süresi ve miktarında artış, hastane 
enfeksiyonlarında azalma, hastane yatış süresinin 
kısalması ve buna bağlı olarak yenidoğan mortalite 
ve morbidite oranlarını azalttığı belirtilmektedir 
(1, 2, 4, 8, 10). Ebeveynlerle yapılan çalışmalarda 
ise, ebeveynlerin KB’ni benzersiz, sıcak, keyifli 
ve pozitif bir süreç olarak yaşadıkları, bebeklerini 
tanıma ve ebeveynlik rolünü hazırladıkları ifade 
edilmektedir (11). Doğum sonu dönemde annede 
oksitosin hormonu etkisiyle uterusta myometrial 
aktivitenin artması, laktasyon döneminde süt 
kanallarının kasılmasını sağlamaktadır (12). 
Oksitosin ile postpartum dönemde atoni riskinin 
azalmaktadır (10). Yapılan çalışmalarda, KB 
annedeki oksitosin hormonunun seviyesini 
artırarak süt salınımını ve emzirme oranını 
arttırdığı (2, 8, 10), KB uygulayan annelerin 
çocuklarını daha erken dönemde emzirdikleri, 
emzirme sürelerinin ve süt miktarlarının arttığı, 
ayrıca meme dolgunluğu ağrısının daha az 
hissedildiği, KB ile sezaryen doğum yapan 
annelerde postpartum dönemde daha az ağrı 

hissettikleri (1,3), KB ile ten tene temas sonrası 
yenidoğan bebekleriyle anne-bebek bağlanmasını 
geliştirmesi ve yenidoğan bakımlarında rol 
almaları nedeniyle özgüvenlerinin arttığı (2, 
3, 10); tüm bunların dışında KB’nin maternal 
dönemdeki anne stresini azalttığı belirtilmektedir 
(2, 9, 10). 

YDYBÜ’ye bebeği alınan ebeveynlerin kaygı 
düzeyleri kuşkusuz diğer annelere göre daha 
yüksektir. Bu ebeveynlerin bebeklerinden uzak 
kalmamaları bakımından, yenidoğanın genel 
durumunun el verdiği ölçüde KB başlatılması 
oldukça önemlidir. KB ile annelerin annelik 
rolüne başlama, bebeklerine bakım verme 
duygusunu geliştirme, ebeveynlik rolünü algılama 
ve bebekleriyle pozitif sosyal etkileşim kurmaları 
sağlanabilir (10). Mazumder ve arkadaşlarının 
yaptıkları çalışmada KB’nin annenin anksiyetesini 
azalttığı saptanmıştır (13). Erken dönemde KB 
uygulanması annenin ruhsal açıdan rahatlamasını 
sağlamaktadır (14). Ülkemizde bu konu ile 
yapılan çalışmalar ise sınırlıdır (1,3,10,15,18). 
Sıklıkla KB’nin anne ve bebek bağlanması 
üzerine etkisi incelenmiştir (4, 19). Bu nedenle 
bu çalışmanın amacı YDYBÜ’de yatan bebeği 
olan annelere uygulanan KB’nin annelerin stres 
düzeyleri üzerine etkisini belirlemektir.

YÖNTEM
Araştırmanın Amacı ve Deseni
Bu araştırma, KB’nin doğum sonu dönemde 
YDYBÜ’de ünitesinde bebeği yatan annelerin 
stres düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemek 
amacıyla öntest sontest tek gruplu düzende yarı 
deneysel yürütüldü. 

Araştırmanın Hipotezleri
Bu çalışmanın hipotezleri şunlardır;
H0: YDYBÜ de KB uygulayan annelerin KB 
öncesi ve sonrası stres düzeyleri arasında farklılık 
yoktur.

H1: YDYBÜ de KB uygulayan annelerin KB 
öncesi ve sonrası stres düzeyleri arasında farklılık 
vardır.
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Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Çalışmanın örneklem hesabı power analiz 
yapılarak hesaplandı. Yüzde 80 güç, 0.05 tip 1 hata 
ve orta düzey etki büyüklüğü (effect size=0.5) ile 
tek bir grupta kanguru bakımı öncesi ve sonrası 
farkın tespit edilebilmesi için çalışmaya 33 kişinin 
dâhil edilmesi planlandı. Bu çalışmanın evrenini 
belirlenen tarihler arasında hastanenin YDYBÜ’de 
bebeği yatan anneler oluşturdu (N=75). 
Çalışmanın örneklemini ise verilerin toplandığı 
tarihler arasında hastanede doğum sonu dönemde 
YDYBÜ’de bebeği 10 günden uzun süre yatan ve 
çalışmaya katılmayı kabul eden anneler oluşturdu 
(n= 33). Çalışmaya araştırmaya katılmayı kabul 
eden, işitme ve görme engeli olmayan, okur-yazar 
olan, YDYBÜ’de bebeği en az 10 gün kalacak 
olan anneler çalışmaya dahil edildi. Araştırmaya 
katılmayı kabul etmeyen, YDYBÜ’de bebeğinin 
10 günden az kalacak olan ve YDYBÜ’de yatan 
bebeğinin KB uygulanmayacak düzeyde genel 
duruma sahip olan anneler çalışma kapsamına 
dahil edilmedi.

Araştırmada Kullanılan Ölçme Araçları
Bu çalışmada verilerin toplanmasında Anneyi ve 
Bebeği Tanıtıcı Bilgi Formu ve Anne-Baba Stres 
Ölçeği kullanıldı.

Anneyi ve Bebeği Tanıtıcı Bilgi Formu: 
Araştırmada literatür taranarak (1, 5) oluşturulan 
bilgi formu 3 kısımdan oluşmaktadır. İlk bölümde 
anneye dair sosyodemografik özellikleri içeren 8 
soru, ikinci bölümde maternal özellikler ile ilgili 
14 soru, üçüncü bölümde ise bebeğe ait özellikler 
ile ilgili 16 soru bulunmaktadır. Toplam 38 soru 
bulunmaktadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Anne-Baba 
Stres Ölçeği: Miles ve arkadaşları tarafından 
geliştirilen ölçeğin (20) Türkçe’ye uyarlanması 
ve geçerlilik güvenilirlik çalışması Turan ve 
Başbakkal (21) tarafından yapılmıştır. Ölçek üç 
bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin ilk bölümünde 
yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kullanılan 
cihazların görüntü ve seslerine ilişkin stres 
düzeylerini belirleyen 6 soru, ikinci bölümde 
bebeğe uygulanan tedaviler sırasında bebeğin 
görünümü ve davranışları üzerine ilişkin anne ve 

babanın stresini belirleyen 17 soru, son bölümde 
ise bebekle ilgili anne-baba rolüne ilişkin stresi 
belirleyen 11 soru bulunmaktadır. Ölçek toplam 
34 sorudan oluşmaktadır ve altılı-likerttir. Ölçekte 
her bir sorunun cevabı “deneyimi olmayan 
(0)” ile “aşırı derecede stresli (5)” arasında 
değişmektedir. Ölçekte en düşük 0, en yüksek 
170 puan alınabilir. Ölçek puanı yükseldikçe 
stres düzeyi artmaktadır. Ölçekte toplam puanı 
için Cronbach Alfa katsayısı 0,89, alt ölçeklerin 
Cronbach Alfa katsayısı değerleri 0,78 ile 0,88 
arasında değişmektedir (21). Bu çalışmada ölçeğin 
toplam boyutunun Cronbach Alfa katsayısı 0,79, 
görüntüler ve sesler alt boyutunun Cronbach Alfa 
katsayısı 0,54, bebeğin görünümü ve davranışları 
alt boyutunun Cronbach Alfa katsayısı 0,63, anne-
baba rolü alt boyutunun Cronbach Alfa katsayısı 
ise 0,72 bulundu.

Araştırma Süreci 
Çalışma öncesinde YDYBÜ’de çalışan 
hemşirelere KB uygulanması ve ilgili formların 
kullanımı ile ilgili eğitim verildi.  Çalışmayı kabul 
eden annelere çalışmaya dair bilgi verilerek, 
yazılı onamları alındı, KB uygulaması ile ilgili 
eğitim verildi ve eğitim materyali olarak broşür 
dağıtıldı. KB öncesi ve sonrası annelere Anneyi 
ve Bebeği Tanıtıcı Bilgi Formu ve Yenidoğan 
Yoğun Bakım Ünitesi Anne-Baba Stres Ölçeği 
uygulandı. KB’nin uygulama süreci takibinde 
kontrol listesi kullanıldı. Kontrol listesinin takibi 
araştırmacı ve YDYBÜ hemşireleri tarafından 
yapıldı. Çalışmada on gün boyunca iki saat aralıklı 
KB uygulandı. Çalışmadan ayrılan anne olmadı. 

Araştırmanın Etik Yönü
Araştırmaya başlamadan önce Etik Kurul izni Uşak 
Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan 
37-01-11 karar numaralı izin 25/04/2018 ve 
çalışmanın yapılacağı hastanenin sorumlu hekim 
ve hemşireleri bilgilendirilerek, 06.03.2018 
tarihinde kurum izni alındı. Ayrıca çalışmaya 
katılmayı annelerden yazılı bilgilendirilmiş onam 
formu alındı. 

Verilerin Analizi
Veriler SPSS 21.0 programında analiz edildi. 
Tanımlayıcı verilerin değerlendirilmesinde sıklık, 
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ortalama, standart sapma ve yüzdelik hesaplaması 
kullanıldı. YDYBÜ’de bebeği yatan annelere 
uygulanacak stres ölçeği değerlendirmesinde 
normallik testi ardından Paired-t testi uygulandı. 
Ölçek toplam boyut ve alt boyutlarının güvenilirlik 
katsayılarının hesaplanması Cronbach alfa 
katsayısı kullanıldı. İstatistik değerler p<0.05 
anlamlılık düzeyi kabul edildi.

Araştırmanın Sınırlılıkları 
KB’nin annelerin stres düzeylerine etkisinin 
öntest sontest ile değerlendirilmesi çalışmanın 
güçlü yönlerini oluştururken; araştırmada elde 
edilen sonuçlar, özel bir hastanenin YDYBÜ’nde 
10 günden uzun süre yatan bebeklerin anneleriyle 
sınırlı olması ve yatan tüm bebeklerin anneleri için 
genellenememesi araştırma sınırlılığıdır. Ayrıca 
çalışmanın tek merkezde yapılması, kontrol 
grubunun olmaması ve izlem yapılamaması 
çalışmanın diğer sınırlılıkları arasındadır.

BULGULAR
Annelerin sosyodemografik özellikleri 
incelendiğinde, annelerin yaş ortalamasının 
26,64±4,93 olduğu ve %45,45’inin lise mezunu 
olduğu belirlendi. Annelerin %63,6’sının 

Özellikler X ± SD Min - Max
Yaş 26,64 ± 4,93 21- 41

N %
Eğitim Düzeyi İlk Okul Mezunu 3 9,09

Orta Okul Mezunu 10 30,30
Lise Mezunu 15 45,45

Üniversite ve Üstü Mezunu 5 15,16
Çalışma Durumu Çalışıyor 12 36,36

Çalışmıyor 21 63,64
Mesleği Ev Hanımı 22 66,66

Öğretmen 4 12,12
Sekreter 3 9,09
Mimar 1 3,03

Hemşire 1 3,03
İşçi 2 6,07

Gelir Düzeyi Kötü (Gelir Giderden Az) 1 3,03
Orta (Gelir Gidere Eşit) 31 93,94

İyi (Gelir Giderden Fazla) 1 3,03

çalışmadığı, %66,6’sının ev hanımı olduğu, 
%93,9’unun gelir düzeyinin orta düzeyde olduğu 
saptandı (Tablo-1). Çalışmaya katılan annelerin 
%69,6’sının ilk gebeliği olduğu, annelerin toplam 
canlı doğum sayısının 1,30 ± 0,58, yaşayan çocuk 
sayısının 1,30 ± 0,58, ölü doğum sayısının 0,06 
± 0,34, düşük sayısının 0,24 ± 0,66 olduğu, 
%93,9’unun gebeliği istediği, tamamının daha 
önce erken doğum yapmadığı, %66,6’sının 
spontan gebe kaldığı, %69,6’sının çoğul gebelik 
olmadığı, %54,5’inin internet yoluyla bebek 
bakımına ilişkin bilgi aldığı ve %84,8’inin 
anne sütünü sağarak bebeğine verdiği bulundu 
(Tablo-2). 

Bebeklere ait tıbbi özellikler incelendiğinde, 
bebeklerin doğum haftalarının ortalama 
34,06±2,74, 1. dk apgar skorunun 3,48±0,93, 5. 
dk apgar skorunun 5,91±0,72, doğum kilosunun 
2255,64±698,68 gr, baş çevresinin 32,09±1,8 cm 
olduğu belirlendi. Bebeklerin %66,6’sının erkek 
olduğu, %90,9’unun sezaryen doğumla dünyaya 
geldiği belirlendi (Tablo-3). 

Annelere uygulama süresi boyunca 10 günde 
ortalama 24,03 ± 5,28 (min: 12, max:35) kez

Tablo 1: Annelerin Sosyodemografik Özellikleri (Uşak – 2018)
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Özellikler N %
Sağlık Sorunu Ya da Kronik Hastalık 
Olma Durumu

Evet 3 9,09
Hayır 30 90,91

Gebelik Sayısı

1 23 69,69
2 7 21,21
3 2 6,06
6 1 3,04

X ± SD Min – Max
Canlı Doğum sayısı 1,30 ± 0,58 0 – 3
Yaşayan Çocuk Sayısı 1,30 ± 0,58 0 – 3
Varsa Ölü Doğum Sayısı 0,06 ± 0,34 0 – 2
Varsa Düşük Sayısı 0,24 ± 0,66 0 – 3

N %

Gebeliği İsteme Durumu Evet 31 93,94
Hayır 2 6,06

Daha Önce Erken Doğum Yapma 
Durumu

Evet 0 0
Hayır 33 100

Son Gebelikte Gebe Kalmak İçin Tedavi 
Görme Durumu

Evet 11 33,34
Hayır 22 66,66

Çoğul Gebelik Durumu Evet 10 30,31
Hayır 23 69,69

Daha Önce Bebek Bakımına Yönelik 
Bilgi Alma Durumu

Hayır 8 24,24
Sağlık Personeli Tarafından 2 6,06

Kitap / Broşür 2 6,06
İnternet 18 54,55

Akrabalar 3 9,09

Bebeğin Emme Durumu Evet, Emiyor 5 15,15
Hayır, Sağıp Veriyorum 28 84,85

KB uygulandı. Annelerin KB öncesi ve sonrası 
YDYBÜ Anne-Baba Stres Ölçeği toplam puan 
ortalamaları; ses ve görüntü, bebeğin görünümü 
ve davranışları, bebeğe ilişkin anne baba rolü alt

Tablo 3: Bebeklere Ait Özellikler (Uşak – 2018)
Özellikler X ± SD Min – Max

Bebeğin Doğum Haftası 34,06 ± 2,74 28 – 40
Doğum Sonu 1.Dk Apgar Skoru 3,48 ± 0,93 1 – 5
Doğum Sonu 5.Dk Apgar Skoru 5,91 ± 0,72 4 – 8

Doğum Kilosu (gr) 2255,6±698,6 985 – 3850
Baş Çevresi (cm) 32,09 ± 1,80 27 – 35

N %

Bebeğin Cinsiyeti Kız 11 33,33
Erkek 22 66,67

Bebeğin Doğum Şekli Vajinal Doğum 3 9,09
Sezaryen 30 90,91

Tablo 2: Annelerin Maternal Özellikleri (Uşak – 2018)

ölçeklerinin puan ortalamalarına göre öntest ve 
sontest ölçümleri arasında anlamlı fark saptandı 
(p<0.001) (Tablo-4)
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Ölçekler KB Öncesi KB Sonrası T p

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Anne-
Baba Stres Ölçeği Toplam Puanı

X ± SD X ± SD

124,09±13,14 56,63±9,25 32,46 ,000
Ses ve Görüntü 22,87±3,00 12,81±2,29 16,73 ,000

Bebeğin Görünümü ve Davranışları 59,72±8,13 27,45±5,47 24,36 ,000
Bebeğe İlişkin Anne Baba Rolü 41,48±5,03 16,36±3,65 28,87 ,000

TARTIŞMA
Ülkemizde ve tüm dünyada yardımcı üreme tek-
niklerinin uygulanmasının yaygınlaştırılması ve 
yenidoğan yoğun bakım hizmet yaygınlaşması 
nedeniyle preterm doğumların sayısında (22) ve 
YDYBÜ’e prematüre bebeklerin kabulünde artış 
görülmektedir. KB uygulamasının özellikle dü-
şük doğum ağırlıklı bebekler için önerilen, gü-
venli, etkili ve alternatif bir yöntem olduğu ifade 
edilmektedir (18). Bu doğrultuda, bu çalışmanın 
amacı YDYBÜ’de KB’nin annelerin stresi üzeri-
ne etkisini belirlemektir. 

Çalışmaya katılan annelerin sosyodemografik ve 
maternal özellikleri incelendiğinde literatürle ben-
zer olduğu belirlendi (2,3, 10, 15, 16). Çalışmaya 
katılan bebeklerin 1. ve 5. dk apgar skorlarının ül-
kemizde bu konu ile ilgili çalışmalardan farklı ol-
duğu ve bu skorların daha düşük olduğu belirlendi 
(10). Bebeklerin genel durumlarının literatürden 
farklı olması annelerin stresini arttırmış olmakla 
birlikte, mevcut çalışmada KB’nın etkinliğini art-
tırması bakımından bu durum önemlidir.  Benzer 
şekilde bebeklerin boy, kilo ve baş çevrelerinin 
literatürden farklı olduğu ve bebeklerin büyüme 
ve gelişmesinin diğer çalışmalardaki YDYBÜ’de 
takip edilen bebeklerden daha iyi olduğu belirlen-
di (2, 10, 16). Bu farklılığın nedeni annelerin an-
tenatal dönemde daha iyi bakım almaları olduğu 
düşünülmektedir. Çalışmaya katılan bebeklerin 
büyük çoğunluğunun sezaryen doğumla dünyaya 
geldiği belirlendi. TNSA (2013) verileri incelen-
diğinde ülkemizde ilk doğumunu yapan annelerin 
%52’sinin bebeğini sezaryen doğum şekli ile dün-
yaya getirdiği bulunmuştur (23). Bebeklerin do-
ğum şekilleri Peker’in (2015) yaptığı çalışmada 
yarısından fazlasının; Tazegül’ün ve Sarıcan’ın 

yapmış olduğu çalışmada tamamının sezaryen 
doğum yaptığı bulunmuştur (2, 10, 16). Mevcut 
çalışmada yapılan doğumların tamamına yakı-
nın sezaryen ile gerçekleşme bulgusu literatürle 
benzerlik göstermektedir. TNSA verilerine oran-
la sezaryen doğum sayısının yüksek olmasının 
nedeni prematürelik ya da bebeğe ait problemler 
nedeniyle normal spontan doğum olmaması ya da 
annelerin tercihi olabilir. 

Çalışmaya katılan annelerin KB öncesi ve sonra-
sı YDYBÜ Anne-Baba Stres Ölçeği toplam puan 
ve alt ölçek puan ortalamalarına göre öntest ve 
sontest ölçümleri arasında anlamlı fark saptandı. 
Koç’un çalışmasında, KB’nin anksiyete üzeri-
ne etkisini değerlendirdikleri çalışmada kontrol 
grubundaki annelerin durumluk kaygı düzeyinin 
deney grubundan anlamlı olarak yüksek olduğu 
saptanmıştır (3). Dönmez’in YDYBÜ’lerinde ya-
tan bebekler ve annelerinde KB’nin stres üzerine 
etkisini ölçmek amacıyla yaptığı çalışmada, KB 
uygulaması sonrası bebeklerinin yaşam bulguları-
nın hızının düştüğü, sakinleştikleri, daha rahat ve 
huzurlu oldukları; annelerin ise, kendilerini sakin 
ve huzurlu hissettikleri, durumluk kaygı ve stres 
puanlarının azaldığı bulunmuştur (24). Preyde ve 
Ardal’ın yaptıkları çalışmada deney grubunda KB 
yapılmaya devam ettikçe stres düzeylerinin azal-
dığını bulmuşlardır (25). Çalışma bulguları litera-
türle benzerlik göstermektedir. 

Bu çalışmaya katılan annelerin YDYBÜ An-
ne-Baba Stres Ölçeği ses ve gürültü alt ölçek puan 
ortalamalarına göre öntest ve sontest ölçümleri 
arasında anlamlı fark saptandı. YDYBÜ oluşan 
sesler ve ortamdaki gürültü, ebeveynlerin cihazla-
rı tanımamaları ve bebeğin solunum cihazına bağ-

Tablo 4: Kanguru Bakımının Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Annelerin Stres 
Durumuna Etkisi (Uşak – 2018)
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lı olması nedeniyle ebeveynler stres duyabilmek-
tedir (26). Duymaz’ın yaptığı çalışmada ise sesler 
ve görüntü nedeniyle ebeveynlerin stres puanı 
yüksek bulunmuştur (27). Bunun yanı sıra YDY-
BÜ bebeklerin bağlı olduğu cihazların ani sesleri-
nin olması ve ebeveynlerin bu cihaz ve seslerin ne 
işe yaradığını bilmemeleri de yine kaygı ve stres 
yaşamalarına neden olmaktadır (28). Üğücü’nün 
yaptığı çalışmada aile merkezli bakım uygulama-
sı sonucu görüntü ve sesler nedeniyle oluşan stres 
faktörlerinin azaldığını bulmuştur (29). Benzer 
şekilde bu çalışmada da annelerin KB ile bebek-
lerinin bakıma dahil olmaları, bebekleri ile YD-
YBÜ’de daha fazla vakit geçirmeleri, nedeniyle 
ses ve görüntü alt ölçek puanlarının anlamlı bir 
şekilde düştüğü düşünülmektedir.

Çalışmaya katılan annelerin YDYBÜ Anne-Baba 
Stres Ölçeği bebeğin görünümü ve davranışları alt 
ölçeği puan ortalamalarına göre öntest ve sontest 
ölçümleri arasında anlamlı fark saptandı. Ebevey-
nler bebeklerinin hayal ettiklerinden ya da diğer 
yenidoğanlardan farklı olmaları nedeniyle kaygı 
duyabilmekte; YDYBÜ’nde yatan bebeklerin acı 
çektiğini düşünerek ya da zayıf görünmeleri nede-
niyle stres yaşayabilmektedirler (26). Bunun yanı 
sıra bebeklerin vücüdunda invaziv ve non-invaziv 
ekipmanların yer alması, ağız yoluyla besleneme-
mesi, solunum problemlerinin olması ve solunum 
cihazına bağlı olması nedeniyle ebeveynler nega-
tif duygular yaşamaktadırlar (27, 28, 30). Ebevey-
nlere yapılacak bilgilendirme girişimleri yaşanan 
kaygı, endişe ve stres gibi olumsuz duygularla baş 
etmede kolaylaştırıcı olabilmektedir. Bu çalışma-
da annelerin KB ile bebeklerine temas etmeleri ve 
dokunmaları bebeklerin görünümü ve davranışla-
rı nedeniyle streslerini azalttığı ve yoğun bakımda 
kaldıkları süre zarfında genel durumlarının daha 
iyiye gitmesi göz önüne alındığında stres düzey-
lerinin azaldığı söylenebilir. 

Mevcut çalışmaya katılan annelerin YDYBÜ An-
ne-Baba Stres Ölçeği bebeğe ilişkin anne baba 
rolü alt ölçeği puan ortalamalarına göre öntest ve 
sontest ölçümleri arasında anlamlı fark saptandı. 
Bebeğin doğum sonrası dönemde YDYBÜ alın-
ması ebeveynler için olumsuz deneyimdir (1). 
Ebeveynlerin özellikle annelerin bebeklerinden 

ayrı olmaları, bebeğinin acı çektiklerini düşünme-
leri ve istedikleri zaman bebeklerini görememele-
ri, kucaklarına alamamaları yoğun stres yaşama-
larına neden olur (26, 27). Turner ve arkadaşla-
rının yaptıkları çalışmada ebeveynlerin YDYBÜ 
alınan bebekleri için ebeveynlik rolünü yerine ge-
tiremedikleri için stres yaşadıklarını saptamıştır 
(31). Sözeri yaptığı çalışmada, ebeveynlerin be-
beğinin bakımına katılmadıkları, besleyemedikle-
ri, istediklerinde kucağına alamadıkları için stres 
düzeylerinin arttığını bulmuştur (28). Mevcut ça-
lışmada annelerin bebeklerin bakımına katılmala-
rı, onları kucağına alma, onlarla vakit geçirme ve 
ten teması sağlamanın annelik rolünü yerine geti-
rebilme duygusu yaşatması nedeniyle, ölçek pu-
anlarının düşüşünü açıklıyor olabilir. Çünkü YD-
YBÜ bebeği yatan annelerin KB uygulamasıyla 
annenin bebeğine yeterli olma duygusu, annelik 
rolünü sahiplenmesi, bebeğiyle arasındaki bağın 
kuvvetlenmesi, bebeğinin ihtiyaçlarına karşı du-
yarlılığının artması sağlanmaktadır (22). Yapılan 
çalışmalarda KB’nın anne bebek bağlanmasını 
olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir. Peker’in 
prematüre bebekler ve anneleri üzerine yapmış 
olduğu çalışmada annelerin KB’nin anne-bebek 
bağlanmasına olumlu katkı sağladığını düşün-
dükleri belirlenmiştir (10). Ahn ve arkadaşlarının 
(2010) yaptıkları çalışmada maternal bağlanma 
puanlarının KB uygulanan annelerin uygulanma-
yan gruptan daha yüksek olduğu belirlenmiştir 
(7). Ayrıca YDYBÜ ortamında KB uygulanması 
annede oluşabilecek postpartum depresyon riski-
ni de azaltabilir. Alencar ve arkadaşlarının yap-
tıkları çalışmada postpartum depresyon gelişen 
anne oranının KB uygulaması sonrasında anlamlı 
şekilde düştüğü belirlenmiştir (32).

SONUÇ
Bu çalışmaya katılan annelere uygulanan KB’nin 
annelerin stres düzeyini azalttığı belirlendi. Bu 
bulguları ışında KB uygulanmasının kliniklerde 
yaygınlaştırılması, YDYBÜ’de çalışan hemşire-
ler için hizmet içi eğitimler kapsamında KB ko-
nusunun eklenmesi, KB hakkında yeterli bilgiye 
sahip hemşireler tarafından annelere eğitim ve 
danışmanlık verilmesi, broşürler dağıtılması, an-
nelerin maternal davranışlarının gözlenmesi ve 
bebeğe dokunma, onlarla konuşma, emzirme ko-
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nusunda cesaretlendirilmeleri ve annelerin duygu 
ve düşüncelerini ifade etmelerinin sağlanmalıdır. 
Ayrıca kontrol grubunun olduğu, uzun izlemlerin 
yapıldığı, daha büyük örneklem gruplarını içeren 
deneysel çalışmalar yapılması ve gelecek çalış-
malarda KB’in yenidoğan bebekler üzerindeki 
etkisinin de incelenmesi önerilebilir. 
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Patient Perception in Oral and Dental Health and Evaluation of Public 
Oral and Dental Health Services with Patient Perspective

Ağız ve Diş Sağlığında Hasta Algısı ve Kamu Ağız ve Diş Sağlığı 
Hizmetlerinin Hasta Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Fatma ÇAM,1 Seda KUMRU2

ABSTRACTÖZ
The aim of this study is to determine the oral and dental health per-
ceptions of patients and evaluate the views of patients about public 
oral and dental healthcare services and health policies. This desc-
riptive study was conducted between April-May 2018 with patients 
who applied to a public oral and dental health center in Istanbul. 
The sample size was calculated as 373 people with 95% confidence 
interval and 5% deviation and the questionnaire, which was develo-
ped by the researchers, was applied face to face to 400 patients. The 
data obtained were analyzed with T-test, Kruskal Wallis and Mann 
Whitney-U tests with descriptive statistics. Patients need to be infor-
med about oral and dental health services. Patients participated in a 
relatively low level in the expression of the adequacy of the number 
of dentists and public institutions providing oral and dental health 
services and the services provided.  
In conclusion,  it is proposed to improve the oral and dental health 
literacy of the society, to enhancing the depth and breadth of these 
services by focusing on preventive services.

Bu çalışmanın amacı, hastaların ağız ve diş sağlığı algılarını be-
lirlemek ve hastaların ağız ve diş sağlığı hizmetleri ve bazı sağlık 
politikaları hakkındaki görüşlerini değerlendirmektir. Tanımlayıcı 
bir çalışma olan bu araştırma, Nisan-Mayıs 2018 tarihlerinde İstan-
bul’da bir kamu ağız ve diş sağlığı merkezine başvuran hastalarla 
yapılmıştır. Örneklem sayısı, %95 güven aralığı ve %5 sapma ile 
373 kişi olarak hesaplanmış ve araştırmacılar tarafından geliştiri-
len anket, 400 hastaya yüz-yüze uygulanmıştır. Elde edilen veriler 
için tanımlayıcı istatistiklerle birlikte, T testi, Kruskal Wallis ve 
Mann Whitney-U testleri uygulanmış. Hastaların ağız ve diş sağ-
lığı hizmetleri hakkında bilgilendirilme ihtiyaçları vardır. Hastalar, 
kamuya ait ağız ve diş sağlığı hizmeti kuruluşlarının ve çalışan diş 
hekimlerinin sayısı ile hizmetlerin yeterliliği ifadelerine nispeten 
düşük düzeyde katılmışlardır.  Sonuç olarak toplumun ağız ve diş 
sağlığı okuryazarlığının geliştirilmesi, koruyucu ağız ve diş sağlığı 
hizmetleri odaklanılarak, bu hizmetlerin derinliğinin ve genişliğinin 
artırılması önerilmektedir.

Keywords: oral and dental health services, public health services, 
management of health services
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GİRİŞ

Ağız ve diş sağlığı, genel sağlık durumunun be-
lirleyicilerindendir ve yaşam kalitesi ile doğrudan 
ilişkilendirilmektedir. Ağız ve diş hastalıkları; 
obezite, kalp hastalıkları, inme, kanser ve diyabet 
gibi kronik hastalıklar ile birlikte önemli risk fak-
törleri arasında sayılmaktadır (1). Bu hastalıklar, 
dünya genelinde en pahalı dördüncü hastalık ola-
rak konumlanmakta ve diş çürüğü hala en yaygın 
kronik hastalıkların başında gelmektedir (2).

Yüksek insidans ve prevalans hızları ile birlikte 
tedavi maliyetinin yüksek olması gibi nedenlerle 
ağız ve diş sağlığı sorunları, bir halk sağlığı soru-
nu olarak kabul edilmektedir (1). Bu nedenlerle  
ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sağlık sistemi 
içinde nasıl konumlandırılacağı toplum sağlığı ve 
sağlık hizmetlerinin yönetimi açısından önem arz 
etmektedir. 

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri, genel sağlık hiz-
metleri sınıflandırılmasına uygun olarak birinci 
basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak sağ-
lık hizmetleri olarak sınıflandırılmaktadır. Ağız ve 
diş sağlığı hizmetlerinin önemli bir kısmı, birinci 
basamak sağlık hizmetleri olarak değerlendiril-
mektedir (3). Birinci basamak sağlık hizmetleri 
içinde özellikle koruyucu uygulamalara vurgu ya-
pılmakta ve ülkelerin sağlık sistemlerinin ağız ve 
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diş sağlığı hizmetlerinde koruyucu uygulamalar 
odağında yapılandırılması savunulmaktadır . 

Dünya Diş Hekimleri Birliği, ağız ve diş sağlığın-
da temel mücadele noktalarını ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerindeki eşitsizlikler, erişim sorunu, fi-
nansman sorunu, artan ve yaşlanan nüfus, sağlık 
turizmi, sağlık insan gücü eğitimi, dağılımı ve 
göçü, bazı maddelerin kullanımı ile ilgili yasal 
düzenlemeler ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
kullanımı olarak sıralamıştır Dünya Diş Hekimleri 
Birliği tarafından ağız ve diş sağlığı hizmetlerin-
de koruyucu ve ağız sağlığını iyileştirici hizmet-
lerden daha çok tedavi odaklı bir yaklaşım olduğu 
ve bu yaklaşımın hem insan kaynakları hem de 
finansal açıdan maliyetleri artırdığı vurgusu ya-
pılmıştır (4). Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin su-
numunda ve erişimde ülkeler arasında da önemli 
farklılıklar mevcuttur. 2016 yılı için 1.000 kişiye 
düşen diş hekimi sayısı İzlanda için 1,06; Norveç 
için 1,01; Japonya için 0,81; Hollanda için 0,55; 
Fransa için 0,65’dir (5). Ağız ve diş sağlığı hiz-
metlerinde iyileşmeler sağlamak için Dünya Diş 
Hekimleri Birliği 2020 vizyonunda temel hedefler 
belirlenmiştir. Bu hedefler ağız ve diş sağlığında 
artan ihtiyacın ve talebin karşılanması, bu hizmet-
lerde yer alan sağlık profesyonellerinin rollerinin 
artırılması, eğitim modelinin geliştirilmesi, sos-
yo-ekonomik belirleyicilerin kontrolü, araştırma  
ve teknolojinin geliştirilmesi olarak sıralanmıştır 
(4). 

Türkiye’de de ağız ve diş sağlığı ile ilgili hem 
sağlık seviyesi hem de hizmet sunumu ve fi-
nansmanı açısından sorunlar sıklıkla gündeme 
gelmektedir. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine iliş-
kin bu sorunlarla mücadele sürecinde tüm sağlık 
sisteminde yeniden yapılanma süreci olarak de-
ğerlendirilen 2003 Sağlıkta Dönüşüm Programı, 
önemli değişimler getirmiştir. Bu süreçte özel-
likle diş hekimi sayısı ve kamuya ait ağız ve diş 
sağlığı hizmeti sunan kuruluşların sayılarında ar-
tışlar gerçekleşmiştir. 2002-2017 yılları arasında 
tüm sektörlerde çalışan diş hekimi sayısı ortalama 
%70 artmıştır.2002 yılında 100 bin kişiye düşen 
25 diş hekimi sayısı 2017 yılında 35 diş hekimine 
yükselmiştir. Bu artışa rağmen Türkiye ortalama-
sı, 70 olan OECD ülkeleri ortalamasının oldukça 
gerisindedir (6). 

Türkiye’de ağız ve diş sağlığı hizmetleri kamu ve 
özel girişimler tarafından hastanelerde ile ağız ve 
diş sağlığı merkezlerinde (ADSM) sunulmakta-
dır. Aile hekimliği sistemi içinde diş hekimlerine 
yer verilmemiştir. 2017 yılı Sağlık İstatistiklerine 
göre ağız ve diş sağlığı hizmeti veren toplam ku-
rum sayısı 997 Sağlık Bakanlığı (SB), 58 üniver-
site ve 1958 özel girişime ait olmak üzere toplam 
3.013’tür  ve 27.889 diş hekiminin %35’i (9.768) 
Sağlık Bakanlığı; %9’u (2,505) üniversite; %56’sı 
(15,616) özel sektör çalışanıdır. Sağlık Bakanlığı 
diş hekimi sayısı 2002 yılında 3.211’den 2017 yı-
lında 9.768’e yükselmiştir Ağız ve diş sağlığı hiz-
metlerinde bir diğer önemli husus bölgesel farklı-
lılıklardır. Türkiye genelinde 100 bin kişiye düşen 
diş hekimi sayısının en az olduğu bölge Güneydo-
ğu Anadolu Bölgesi (16 diş hekimi) en fazla olan 
bölge ise 55 ile Batı Anadolu Bölgesidir  (6).

Sağlık hizmetleri kullanımı içinde ağız ve diş 
sağlığı hizmetleri kullanımını oldukça düşüktür. 
2017 Sağlık İstatistiklerine göre kişi başına he-
kime başvuru sayısı 8,9; diş hekimine başvuru 
sayısı ise 0,61’dir (6). Ağız ve diş sağlığı hiz-
metlerinin kullanımındaki bu durum ağız ve diş 
sağlığı problemlerinin başlıca sağlık sorunları 
arasında yer alması olarak yansımaktadır. Türki-
ye’de Diş Çürüğü Durumu ve Tedavi Gereksini-
mi, 2004 çalışmasında diş çürüğü prevalansının 
indeks yaş gruplarında çok yüksek olması en 
önemli sonuç olarak ifade edilmiştir (7). Türki-
ye Diş Hekimleri Birliği (TDB) 22. Uluslararası 
Dişhekimliği Kongresinde paylaşılan verilerine 
göre Türkiye’de çürük diş ortalaması 20-29 yaş 
arasında 1,47; çürük nedeniyle çekilmiş diş orta-
laması 1,60’dır. Çürük nedeniyle çekilmiş diş or-
talaması yaşla birlikte artış göstermekte ve 60 yaş 
ve üzerinde 23,84’e ulaşmaktadır (8). 2017 Sağlık 
istatistiklerine göre 2016 yılı içinde 0-6 yaş gru-
bu çocuklarda son 6 ayda geçirilen; ağız ve, üst 
solunum yolu enfeksiyonu(%42,6), ishal(%32,3), 
alt solunum yolu enfeksiyonu (%11,1) ve bulaşıcı 
hastalıklardan (%9,2) sonra gelen en sık karşılaşı-
lan sağlık sorunu diş sağlığı sorunlarıdır (%7,3). 
Aynı sıralama 7-14 yaş için yapıldığında ağız ve 
diş sağlığı sorunları ilk sırayı almaktadır (%23,4) 
(6). 
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Türkiye’de hizmet sunumu ve hizmetin finansma-
nı açısından bakıldığında ağız ve diş sağlığı hiz-
metleri, kamu kaynakları ile birlikte özel hizmet 
sunucularının ve cepten harcamaların yoğunlukta 
olduğu hizmetlerin başında gelmektedir. Diğer 
ülkelerle karşılaştırıldığında ve mevcut istatistik-
lere bakıldığında Türkiye’de ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerinin yeniden yapılanma ve iyileştirme 
ihtiyacı olduğu görülmektedir. Bu süreçte ağız ve 
diş sağlığında mevcut durumun ele alınarak so-
runlu alanların tespit edilmesi, hizmet sunucuları, 
yararlananlar ile finanse edenler olmak üzere tüm 
tarafların görüşlerinin alınması önemlidir. Bu ça-
lışmanın amacı, hastaların ağız ve diş sağlığı al-
gılarının ve kamu tarafından sunulan ağız ve diş 
sağlığı hizmetleri ve bazı politikalar hakkındaki 
görüşlerinin değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem 
Tanımlayıcı bir çalışma olan bu araştırma, Ni-
san-Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul’un 
Anadolu yakasında hizmet veren ve İl Sağlık Mü-
dürlüğü’ne bağlı bir ağız ve diş sağlığı merkezi-
ne başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 
hastalarla yapılmıştır. Çalışma için Medipol Üni-
versitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar 
Etik Kurulu Başkanlığından 24.01.2018 tarihinde 
(Karar Sayı: 10840098-604.01.01-E.2601-Karar 
no:59) onay alınmış ve anket uygulaması için 
Sağlık Bakanalığı izin süreci tamamlanmıştır.
Araştırmanın evrenini ağız ve diş sağlığı merkezi-
ne başvuran hastalar (N=12.305/ay) oluşturmak-
tadır. Yapılan hesaplamada örneklem sayısı, %95 
güven aralığı ve %5 sapma ile 373 kişi olarak he-
saplanmış ve 400 gönüllü hastaya yüz-yüze anket 
uygulanmıştır. Elde edilen veriler için tanımlayıcı 
istatistikleri sunulmuş, T testi, Kruskal Wallis ve 
Mann Whitney-U testlerinin sonuçları %5 istatis-
tiksel anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.
Türkiye’de ağız ve diş sağlığı ile ilgili mevcut 
durum hakkında hizmetten faydalananların gö-
rüşlerinin tespit edilebilmesi için hem literatür-
de vurgulanan hususları hem de güncel uygula-
maları kapsayabilmek, sorunlar üzerinde genel 
değerlendirmeleri tespit etmek adına araştırma-
cılar tarafından diş hekimleri ve akademisyenler 
olmak üzere 4 uzman ile görüşmeler yapılmış 
ve literatür taraması  doğrultusunda anket formu 
hazırlanmıştır. Anketin ilk bölümünde hastaların 

cinsiyet, yaş ve eğitim durumlarına ilişkin tanım-
layıcı bilgilerin olduğu kısım yer almaktadır. An-
ketin sonraki bölümlerinde hastaların ağız ve diş 
sağlığı durumlarına ilişkin algıları ve ağız ve diş 
sağlığı ile ilgili davranışları (3 soru), hastaların 
diş hekimine başvurma nedenleri (1 soru), hasta-
ların koruyucu diş uygulamaları yaptırma duru-
mu (1 soru), hastaların ağız ve diş sağlığı hizmeti 
aldıkları kuruluşlar (1 soru) ile ilgili sorular yer 
almaktadır. Ankette hastaların ağız ve diş sağlığı 
ile ilgili bilgi seviyelerine ilişkin değerlendirme-
leri (3 soru); ağız ve diş sağlık hizmetleri ile ilgi-
li değerlendirmeleri (4 soru), ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerini kullanırken karşılaştıkları sorunlar (3 
soru), ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin po-
litikalar ile ilgili görüşleri (2 soru) ve ilave ücret 
ödeyerek özel diş hekimlerinden hizmet alma ter-
cihleri (1 soru) ile ilgili toplam 13 soru yer almak-
tadır. Hastaların ağız ve diş sağlık hizmetleri ile 
ilgili değerlendirmeleri ile hastaların ağız ve diş 
sağlığı hizmetlerine ilişkin politikalar ile ilgili gö-
rüşlerine ilişkin soruların yanıtları kesinlikle ka-
tılmıyorum (1), katılmıyorum(2), ne katılıyorum 
ne katılmıyorum(3) , katılıyorum(4), kesinlikle 
katılıyorum(5); hastaların ağız ve diş sağlığı ile 
ilgili bilgi seviyeleri, hastaların ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerini kullanırken karşılaştıkları sorunlar 
ve ilave ücret ödeyerek özel diş hekimlerinden 
hizmet alma tercihi ile ilgili soruların yanıtları ha-
yır(1), kısmen(2), evet(3) olarak kaydedilmiştir. 
Çalışmada öncelikle verilere ilişkin tanımlayıcı 
istatistikler sunulmuştur. Verilerin normal dağı-
lıma uygunluk sonucuna göre  T testi, Kruskal 
Wallis ve Mann Whitney-U testleri uygulanmış, 
elde edilen sonuçlar %5 istatistiksel anlamlılık 
düzeyinde değerlendirilmiştir.

Çalışmanın Güçlü Yönleri ve Sınırlılıkları
Çalışmada,tek bir araştırmacı tarafından araştır-
maya katılmayı kabul eden hastalardan yüz-yüze 
uygulanan anket ile veri toplanılmıştır. Bununla 
birlikte araştırma yapılacak kurumdan resmi izin 
koşulu, araştırma kaynaklarının sınırlılığı (zaman 
kısıtlılığı gibi) gibi nedenlerle tek bir merkezde 
araştırma yapılabilmiştir. Bu nedenle çalışma bir 
ağız ve diş sağlığı merkezinden hizmet alan has-
taların görüşlerini kapsamakta ve elde edilen so-
nuçlar çalışma alanını yansıtmaktadır. 
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Bulgular 
Araştırmaya katılan 400 hastanın %59,8’i kadın 
ve %45,5’i 36 yaşında ya da daha yaşlıdır. Katı-
lımcıların %38,5’i lise ve %36,5’i de ilköğretim 
mezunudur (Tablo 1). 

Tablo 1. Hastaların Tanımlayıcı Özellikleri 
(İstanbul, 2018)

n %

Cinsiyet Kadın 239 59,8
Erkek 161 40,3

Yaş
24 Yaş ve Daha Genç 77 19,3
25-35 Yaş 141 35,3
36 Yaş ve Daha Yaşlı 182 45,5

Eğitim 
Durumu

İlköğretim 146 36,5
Lise 154 38,5
Onlisans, Lisans ve Lisans üstü 100 25,0

n % Ort. Ss

Ağız diş sağlığının şu andaki durumu

Çok Kötü (1) 20 5,0

3,08 0,86
Kötü (2) 56 14,0
Orta (3) 211 52,8
İyi (4) 98 24,5
Çok İyi (5) 15 3,8

Bir günde diş fırçalama sayısı

Hiç (0) 17 4,3
1,61 0,68Bir kez (1) 149 37,3

İki kez (2) 206 51,5
İki kezden fazla (3) 28 7,0

Diş hekimine son 6 ayda başvuru sayısı
hiç 147 36,8

1,03 1,01bir kez 145 36,3
iki kez 57 14,2
iki kezden fazla 51 12,8

Katılımcıların %52,8’i ağız ve diş sağlığı duru-
munu orta düzey olarak ifade etmiş ve ağız ve 
diş sağlığı durumlarının iyilik düzeyi ortalaması 
3,080±0,86 olarak belirlenmiştir. %51,5’inin diş-
lerini günde iki kez fırçaladıklarını belirten katı-
lımcıların, bir günde diş fırçalama sayısı ortala-
ma 1,61±0,68 olarak hesaplanmıştır. Hastaların 
%63,3’ü, son 6 altı ayda en az bir kere diş heki-
mine başvurmuştur ve son 6 ayda diş hekimine 
başvuru sayısı ortalama 1,03±1,01’dir (Tablo 2).

Diş hekimine başvuru nedeni olarak en sık ifade 
edilen ilk üç neden diş ağrısı (%23), diş çürüğü 
(%22,9) ve önceki tedavide sorun çıkması (%12,7) 
olarak sıralanmıştır. Hastaların %11,7’si kontrol 
amaçlı diş hekimine başvurduğunu belirtirmiştir 
(Grafik 1).

Tablo 2. Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı Durumlarına İlişkin Algıları ve Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili 
Davranışları (İstanbul, 2018)

Grafik 1: Hastaların Diş Hekimine Başvurma Nedenleri (İstanbul, 2018)
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Hastaların %72,3’ü koruyucu diş uygulamaları 
yaptırmadığını, %15,8’inin koruyucu diş uygu-
lamaları yaptırdığını, %11,5’i ise bu uygulamalar 
hakkında fikri olmadığını ifade etmişlerdir (Gra-
fik 2). 

Katılımcıların %85,5’i ağız ve diş sağlığı hizmet-
lerini Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ile ağız 
ve diş sağlığı merkezlerinden aldıklarını, %11’i 
üniversite hastanelerinden ve %3,5’i de özel çalı-
şan diş hekimleri ve merkezlerden hizmet aldığını 
ifade etmişlerdir (Grafik 3).

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri hakkında yeterli 
bilgi sahibi olma ortalaması 1,98±0,81; koruyu-
cu ağız ve diş sağlığı hizmetleri hakkında yeterli 
bilgi sahibi olma ortalaması 1,71±0,78’dır. Katı-
lımcıların %33,5’i ağız ve diş sağlığı hizmetleri 
hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıklarını; %35’i 
kısmen bilgi sahibi olduklarını düşünmektedirler. 

Hastaların %49’u koruyucu ağız ve diş sağlığı 
hizmetleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmadık
larını, %31’i kısmen bilgi sahip olduklarını be-
lirtmişlerdir. Ağız hijyeni ve diş fırçalama hak-
kında bilgilendirilmeye ihtiyaç olma ortalaması 
1,82±0,88 olarak elde edilmiştir. Katılımcıların 
%31’i ağız hijyeni ve diş fırçalama hakkında bil-
gilendirmeye ihtiyacı olduğunu, %20,3’ü ise kıs-
men ihtiyacı olduğunu ifade etmişlerdir (Tablo 3).

Grafik 3: Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Aldıkları Kuruluşlar (İstanbul, 2018)

Grafik 2: Hastaların Koruyucu Diş Uygulamaları Yaptırma Durumu (İstanbul, 2018)
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n % Ort. ss

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri hakkında yeterli 
bilgiye sahibim.

Hayır(1) 134 33,5
1,98 0,81Kısmen(2) 140 35,0

Evet(3) 126 31,5

Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri hakkında 
yeterli bilgiye sahibiyim.

Hayır(1) 196 49,0
1,71 0,78Kısmen(2) 124 31,0

Evet(3) 80 20,0

Ağız hijyeni ve diş fırçalama hakkında 
bilgilendirilmeye ihtiyacım var.

Hayır(1) 195 48,8
1,82 0,88Kısmen(2) 81 20,3

Evet(3) 124 31,0

Hastaların ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile ilgili 
değerlendirmelerinde sağlık hizmetleri içerisinde 
ağız diş sağlığı hizmetlerine yeterli önem verildi-
ği ifadesine katılma düzeyi ortalama 3,19±1,22; 
kamu tarafından sunulan ağız-diş sağlığı hizmet-
lerinin yeterli olduğu, ağız-diş sağlığı hizmetleri 
sunan kamu/devlet kuruluşlarının sayısının yeterli 
olduğu, ağız-diş sağlığı hizmetlerini sunan kamu/
devlet kuruluşlarında çalışan diş hekimi sayısının 
yeterli olduğu ifadelerine katılım ortalamalarının 
sırasıyla 2,89±1,20; 2,62±1,15 ve 2,80±1,19 olarak 
daha düşük düzeyde gerçekleştiği tespit edilmiştir. 
Hastaların %45,8’i sağlık hizmetleri içerisinde ağız 
ve diş sağlığı hizmetlerine yeterli önem verildiğini 

düşünmekle birlikte (katılıyorum %31,3; kesinlik-
le katılıyorum %14,5), %41,2’si kamu tarafından 
sunulan ağız-diş sağlığı hizmetlerinin yeterli oldu-
ğuna katılmadıklarını (katılmıyorum %27; kesin-
likle katılıyorum %14,2) belirtmişlerdir. Katılım-
cıların %52,3’ü ağız-diş sağlığı hizmetleri sunan 
kamu/devlet kuruluşlarının sayısının yeterli oldu-
ğu (kesinlikle katılmıyorum %17,0; katılmıyorum 
%35,3), %43,3’ü ağız-diş sağlığı hizmetlerini su-
nan kamu/devlet kuruluşlarında çalışan diş hekimi 
sayısının yeterli olduğu ifadelerine katılmadıkları-
nı (kesinlikle katılmıyorum %15,5; katılmıyorum 
%%27,8) ifade etmişlerdir (Tablo 4). 

Tablo 3. Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı İle İlgili Bilgi Seviyelerine İlişkin Değerlendirmelerine Göre 
Dağılımı (İstanbul, 2018)

n % Ort. Ss

Sağlık hizmetleri içerisinde ağız diş 
sağlığı hizmetlerine yeterli önem 
veriliyor.

Kesinlikle Katılmıyorum(1) 46 11,5

3,19 1,22
Katılmıyorum(2) 71 17,8
Ne katılıyorum Ne Katılmıyorum(3) 100 25,0
Katılıyorum(4) 125 31,3
Kesinlikle Katılıyorum(5) 58 14,5

Kamu/Devlet tarafından sunulan ağız-
diş sağlığı hizmetleri yeterlidir.

Kesinlikle Katılmıyorum(1) 57 14,2

2,89 1,20
Katılmıyorum(2) 108 27,0
Ne katılıyorum Ne Katılmıyorum(3) 89 22,3
Katılıyorum(4) 113 28,2
Kesinlikle Katılıyorum(5) 33 8,3

Ağız-diş sağlığı hizmetleri sunan kamu/
devlet kuruluşlarının sayısı yeterlidir.

Kesinlikle Katılmıyorum(1) 68 17,0

2,62 1,15
Katılmıyorum(2) 141 35,3
Ne katılıyorum Ne Katılmıyorum(3) 90 22,5
Katılıyorum(4) 77 19,3
Kesinlikle Katılıyorum(5) 24 6,0

Ağız-diş sağlığı hizmetlerini sunan 
kamu/devlet kuruluşlarında çalışan diş 
hekimi sayısı yeterlidir. 

Kesinlikle Katılmıyorum(1) 62 15,5

2,80 1,19
Katılmıyorum(2) 111 27,8
Ne katılıyorum Ne Katılmıyorum(3) 103 25,8
Katılıyorum(4) 90 22,5
Kesinlikle Katılıyorum(5) 33 8,3

Tablo 4. Hastaların Ağız ve Diş Sağlık Hizmetleri İle İlgili Değerlendirmelerine Göre Dağlımı 
(İstanbul, 2018)
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 “Devlet tarafından sunulan ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerinden faydalanırken herhangi bir so-
runla karşılaşıyorum.” ifadesine katılım düzeyi 
ortalaması 1,67±0,77’dir. Katılımcıların %51,3’ü 
devlet tarafından sunulan ağız ve diş sağlığı hiz-
metlerinden faydalanırken herhangi bir sorunla 
karşılaşmadıklarını ifade etmişlerdir. “Kamu/dev-
let kuruluşlarında diş hekimine muayene olmak 
için uzun süre bekliyorum.” ifadesine katılım dü-
zeyi ortalaması 1,978±0,89; “Kamu/devlet kuru-
luşlarında ağız-diş sağlığı hizmetlerinde bir son-
raki randevu için uzun süre bekliyorum.” ifade-
sine katılım düzeyi ortalaması da 2,230±0,87’dir. 
Kamu/devlet kuruluşlarında diş hekimine mu-
ayene olmak için uzun süre beklediklerini evet 
ve kısmen olarak belirtenlerin oranı %59,6 (evet 
%38,3; kısmen %21,3) iken kamu kuruluşlarında 
ağız-diş sağlığı hizmetlerinde bir sonraki rande-
vu için uzun süre beklediklerini evet ve kısmen 

olarak ifade edenlerin oranı 71,2’dir (evet %51,7; 
kısmen %28,7) (Tablo 5). 

Hastalara diş hekimliği ile ilgili uygulanabile-
cek bazı politikalarla ilgili görüşleri sorulmuş-
tur. “Türkiye’de Aile Hekimliği hizmetleri gibi 
Aile Diş Hekimliği hizmetleri de olmalıdır.” ifa-
desine katılım düzeyi oratalaması 4,238±1,13; 
“SGK, özel çalışan diş hekimlerinden hizmet 
satın almalıdır.” ifadesine katılım düzeyi orta-
laması 3,569±1,31’dur. Katılımcıların %80,5’i 
Türkiye’de aile hekimliği hizmetleri gibi aile diş 
hekimliği hizmetlerinin olmasına katıldığını ifade 
ederken (katılıyorum %22,0; kesinlikle katılıyo-
rum %58,5); 58,8’i de SGK’nın özel çalışan diş 
hekimlerinden hizmet satın alması yönünde (ka-
tılıyorum %28,0; kesinlikle katılıyorum %30,8) 
fikir beyan etmişlerdir (Tablo 6). 

Tablo 5. Hastaların Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetlerini Kullanırken Karşılaştıkları Sorunlara Göre 
Dağılımı (İstanbul, 2018)

n % Ort. Ss

Devlet tarafından sunulan ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerinden faydalanırken herhangi bir sorunla 
karşılaşıyor musunuz?

Hayır(1) 205 51,3 1,67 0,77Kısmen(2) 122 30,5
Evet(3) 73 18,3

Kamu/devlet kuruluşlarında diş hekimine muayene 
olmak için uzun süre bekliyor musunuz?

Hayır(1) 162 40,5
1,98 0,89Kısmen(2) 85 21,3

Evet(3) 153 38,3
Kamu/devlet kuruluşlarında ağız-diş sağlığı 
hizmetlerinde bir sonraki randevu için uzun süre 
bekliyor musunuz?

Hayır(1) 115 28,7
2,23 0,87Kısmen(2) 78 19,5

Evet(3) 207 51,7

Tablo 6: Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Politikalar İle İlgili Görüşleri 
(İstanbul, 2018)

n % Ort. Ss

Türkiye’de Aile Hekimliği hizmetleri 
gibi Aile Diş Hekimliği hizmetleri de 
olmalıdır.

Kesinlikle Katılmıyorum (1) 20 5,0

4,24 1,13
Katılmıyorum (2) 21 5,3
Ne katılıyorum Ne Katılmıyorum (3) 37 9,3
Katılıyorum (4) 88 22,0
Kesinlikle Katılıyorum (5) 234 58,5

SGK, özel çalışan diş hekimlerinden 
hizmet satın almalıdır.

Kesinlikle Katılmıyorum (1) 38 9,5

3,57 1,31
Katılmıyorum (2) 55 13,8
Ne katılıyorum Ne Katılmıyorum (3) 71 17,8
Katılıyorum (4) 112 28,0
Kesinlikle Katılıyorum (5) 123 30,8
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Tablo 7: SGK Özel Diş Hekimleri İle Anlaşma 
Yaptığında İlave Ücret Ödeyerek Özel Diş 
Hekimlerinden Hizmet Alma Tercihi (İstanbul, 
2018)

n % Ort. Ss

SG
K
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l d
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Hayır(1) 133 33,3

2,135 0,89Kısmen(2) 80 20,0

Evet(3) 187 46,8

“SGK özel diş hekimleri ile anlaşma yaptığın-
da ilave ücret ödeyerek özel diş hekimlerinden 
hizmet alır mısınız?” sorusu için elde edilen or-
talama 2,135±0,89’dir. Bu soru için hastaların 
%46,8’i evet; %20’si de kısmen cevabı vermiş-
lerdir (Tablo 7).

Ağız ve diş sağlığı durumuna ilişkin değerlen-
dirmelerde erkekler için elde edilen ortalama 
(3,09±0,83), kadınlar için elde edilen ortalama-
dan (3,07±0,87) daha yüksek olmakla birlikte ara-
larındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir 
(t=-0,253; p>0,05) (Tablo 8). 

Tablo 8. Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı Algıla-
rının Cinsiyet Değişkenine Göre  Farklılaşma 
Durumuna Ait T Testi Sonuçları (İstanbul, 
2018)

C
in

si
ye

t Ağız diş 
sağlığınızın 
şu andaki 
durumu

n Ort. Ss t p

K
ad

ın

Çok kötü(1) 15

3,07 0,87

-0,253 0,801

Kötü(2) 30
Orta(3) 125
İyi(4) 61
Çok iyi(5) 8

Er
ke

k

Çok kötü(1) 5

3,09 0,83
Kötü(2) 26
Orta(3) 86
İyi(4) 37
Çok iyi(5) 7

Bir günde diş fırçalama sayısı ortalaması kadın-
larda (1,70±0,67), erkeklerden (1,48±0,68) daha 
yüksektir ve aralarındaki fark istatistiksel açıdan 
anlamlıdır (t=3,276; p<0,05) (Tablo 9). 

Tablo 9. Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı ile İlgi-
li Davranışlarında Cinsiyet Değişkenine Göre 
Farklılaşma Durumuna Ait T Testi Sonuçları 
(İstanbul, 2018)

C
in

si
ye

t Bir günde 
diş fırçalama 

sayısı

n
Ort. Ss t p

K
ad

ın

Hiç 5

1,70 0,67

3,276 0,001

Bir kez 84
İki kez 127
İkiden fazla 23

Er
ke

k

Hiç 12

1,48 0,68Bir kez 65
İki kez 79
İkiden fazla 5

Hastaların koruyucu diş uygulamaları yaptırma 
durumu arasında cinsiyet değişkenine göre ista-
tistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır 
(χ2=0,609; p>0,05). Kadınların %72’si erkeklerin 
ise %73,9’u koruyucu diş uygulamaları yaptırma-
dıklarını ifade etmişlerdir (Tablo 10). 

Tablo 10: Hastaların Koruyucu Diş Uygulamaları 
Yaptırma Durumunda Cinsiyet Değişkenine 
Göre Farklılaşma Durumuna Ait Kruskal-Wallis 
H Testi Sonuçları (İstanbul, 2018)

C
in

si
ye

t Koruyucu diş 
uygulamaları 
yaptırdınız mı?

N % sd χ2 p

K
ad

ın
 Evet 41 17,2%

2 0,993 0,609

Hayır 172 72,0%
Fikrim Yok 26 10,9%

Er
ke

k Evet 22 13,7%
Hayır 119 73,9%
Fikrim Yok 20 12,4%

Hastaların ağız ve diş sağlığı hizmeti aldığı kuru-
luş türünde cinsiyet değişkenine göre istatistiksel 
açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). 
Kadınların %85,8’i, erkeklerin de %85,1’i ağız ve 
diş sağlığı hizmetlerini Sağlık Bakanlığı hastane-
leri ve ağız ve diş sağlığı merkezlerinden aldıkla-
rını ifade etmişlerdir (Tablo 11). 
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Cinsiyet Ağız ve diş sağlığı hizmeti alınan kuruluş türü N % sd χ2 p

Kadın 
SB hastaneleri ve ADSM 205 85,8

2 3,090 0,213

Üniversite hastanesi 11 4,6
Özel çalışan diş hekimleri ve diş merkezleri 23 9,6

Erkek 
SB hastaneleri ve ADSM 137 85,1
Üniversite hastanesi 3 1,9
Özel çalışan diş hekimleri ve diş merkezleri 21 13,0

Tablo 11. Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Alınan Kuruluş Türünde Cinsiyet Değişkenine 
Göre Farklılaşma Durumuna Ait Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları (İstanbul, 2018)

Tablo 12: Hastaların Ağız ve Diş Sağlığındaki Mevcut Durumlarında Yaş Değişkenine Göre 
Farklılaşma Durumuna Ait Kruskal-Wallis H testi Sonuçları (İstanbul, 2018)

Yaş Ağız diş sağlığının
şu andaki durumu n Sıra Ort. sd χ2 p

24 yaş ve daha genç

Çok kötü(1) 1

217,27

2 5,236 0,073

Kötü(2) 11
Orta(3) 39
İyi(4) 20
Çok iyi(5) 6

25-35 yaş

Çok kötü(1) 5

207,51
Kötü(2) 21
Orta(3) 70
İyi(4) 39
Çok iyi(5) 6

36 yaş ve daha yaşlı

Çok kötü(1) 14

189,37
Kötü(2) 24
Orta(3) 102
İyi(4) 39
Çok iyi(5) 3

Tablo 13. Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı ile İlgili Davranışlarında Yaş Değişkenine Göre 
Farklılaşma Durumuna Ait Kruskal Wallis H Testi Sonuçları (İstanbul, 2018)
Yaş Bir günde diş fırçalama sayısı n Sıra Ort. sd χ2 p

24 yaş ve daha genç

Hiç 1

223,73

2 6,033 0,049

Bir kez 23
İki kez 46
İkiden fazla 7

25-35 yaş

Hiç 4

202,43Bir kez 54
İki kez 73
İkiden fazla 10

36 yaş ve daha yaşlı

Hiç 12

189,18Bir kez 72
İki kez 87
İkiden fazla 11
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24 yaş ve daha genç olanların ağız ve diş sağ-
lığı durumu (sıra ort: 217,27), 25-35 yaş (sıra 
ort:207,51) ve 36 yaş ve daha yaşlı gruplardan 
(sıra ort: 189,37) daha iyi olmakla birlikte hasta-
ların ağız ve diş sağlığı algılarında yaş grupları 
değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir 
fark bulunmamıştır (χ2=5,236; p>0,05) (Tablo 
12). Hastaların bir günde diş fırçalama sayısında 
yaş grupları değişkenine göre istatistiksel açıdan 
anlamlı fark bulunmuştur (χ2=6,033; p<0,05). 24 
yaş ve daha genç olanlar (sıra ort: 223,73) ile 36 
yaş ve daha yaşlı olanlar (sıra ort: 189,18) arasın-

da bir günde diş fırçalama sayısında istatistiksel 
açıdan anlamlı farklılık vardır (p<0,044) (Tablo 
13). 

Hastaların ağız ve diş sağlığı algılarında arasın-
da eğitim değişkenine göre istatistiksel açıdan 
anlamlı fark bulunmuştur (F=5,568; p<0,05). İl-
köğretim mezunu kişiler ağız ve diş sağlığı du-
rumunu (2,92±0,91), önlisans, lisans ve lisans 
üstü mezunlarından (3,29±0,80) ortalama olarak 
daha kötü olarak ifade etmişlerdir ve bu iki grup 
aralarındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır 
(p<0,05) (Tablo 14). 

Tablo 14: Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı Algılarında Eğitim Değişkenine Göre Farklılaşma 
Durumuna Ait F Testi Sonuçları (İstanbul, 2018)
Eğitim
Durumu

Ağız diş sağlığının
şu andaki durumu n Ort. Ss F p

İlköğretim

Çok kötü(1) 13

2,92 0,91

5,568

0,004

İlköğretim ile Önlisans,Lisans,
Lisansüstü (p=0,003)

Kötü(2) 22
Orta(3) 79
İyi(4) 27
Çok iyi(5) 5

Lise

Çok kötü(1) 6

3,09 0,81
Kötü(2) 22
Orta(3) 82
İyi(4) 40
Çok iyi(5) 4

Önlisans,Lisans,
Lisansüstü

Çok kötü(1) 1

3,29 0,80
Kötü(2) 12
Orta(3) 50
İyi(4) 31
Çok iyi(5) 6

Önlisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının bir 
günde diş fırçalama sayısı (1,78±0,60), ilköğre-
tim mezunları (1,53±0,78), ve lise mezunlarından 
(1,58±0,61) daha fazladır ve önlisans, lisans ve 
lisansüstü mezunlarının mezunlarının bir günde 
diş fırçalama sayısının diğer iki gruptan olan fark-
lılığı istatistiksel açıdan anlamlıdır (χ2=8,611; 
p<0,05) (Tablo 15).

Hastaların ağız ve diş sağlığı ile koruyucu diş 
sağlığı hizmetleri ile ilgili bilgiye sahip olma 
seviyelerine ilişkin değerlendirmeleri arasında-
ki cinsiyet değişkenine göre istatistiksel açıdan 
anlamlı farklılıklar bulunmaktadır (t=-2,573; 
p<0,05-t=-2,327; p<0,05). Kadınlarla karşılaştı-
rıldığında daha fazla erkek ağız ve diş sağlığı hiz-

metleri (2,10±0,79) ve koruyucu diş sağlığı hiz-
metleri (1,81±0,81) hakkında bilgi sahibi olduk-
larını ifade etmiştir. Ağız hijyeni ve diş fırçalama 
hakkında bilgilendirilmeye ihtiyaç olma durumu 
arasında cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı 
bir farklılık yoktur (t=0,282; p>0,05) (Tablo 16). 

Hastaların ağız ve diş sağlığı  hizmetleri hakkın-
da yeterli bilgiye sahip olma durumu (X2=0,890; 
p>0,05), koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetle-
ri hakkında yeterli bilgiye sahip olma durumu 
(X2=2,228; p>0,05), ağız hijyeni ve diş fırçalama 
hakkında bilgilendirilmeye ihtiyaç olma durumu 
arasında yaş değişkenine göre istatistiksel açıdan 
anlamlı bir farklılık yoktur (X2=5,603; p>0,05) 
(Tablo 17). 
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Cinsiyet n Ort. Ss t p

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri hakkında 
yeterli bilgiye sahip misiniz?

Kadın 
Hayır 89

1,89 0,79

-2,573 0,010

Kısmen 86
Evet 64

Erkek 
Hayır 45

2,10 0,81Kısmen 54
Evet 62

Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri 
hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?

Kadın
Hayır 127 1,63 0,75

-2,327 0,020
Kısmen 72
Evet 40

Erkek
Hayır 69

1,81 0,81Kısmen 52
Evet 40

Ağız hijyeni ve diş fırçalama hakkında 
bilgilendirilmeye ihtiyaç duyuyor 
musunuz?

Kadın Hayır 117
1,83 0,89

0,282 0,778

Kısmen 45
Evet 77

Erkek
Hayır 78

1,81 0,86Kısmen 36
Evet 47

Tablo 15. Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı ile İlgili Davranışlarında Eğitim Değişkenine Göre 
Farklılaşma Durumuna Ait Kruskall Wallis Testi H Testi Sonuçları (İstanbul, 2018)

Eğitim
Durumu

Bir günde 
diş fırçalama 
sayısı

n Ort. Ss χ2 p

İlköğretim

Hiç 13

1,53 0,78

8,611

0,013

İlköğretim ile 
Önlisans,Lisans,Lisansüstü

(p=0,007)

Lise ile Önlisans,Lisans,Lisansüstü 
(p=0,012)

Bir kez 56
İki kez 64
İkiden fazla 13

Lise

Hiç 3

1,58 0,61Bir kez 65
İki kez 79
İkiden fazla 7

Önlisans,Lisans, 
Lisansüstü

Hiç 1

1,78 0,60

Bir kez 28
İki kez 63
İkiden fazla 8
Bir kez 46
İki kez 21
İkiden fazla 20

Lise

Hiç 56 1,02 1,00
Bir kez 58
İki kez 21
İkiden fazla 19

Önlisans,Lisans, 
Lisansüstü

Hiç 32 1,07 0,98
Bir kez 41
İki kez 15
İkiden fazla 12

Tablo 16. Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı İle İlgili Bilgi Seviyelerinde Cinsiyet Değişkenine 
Farklılaşma Durumuna Ait T Testi Sonuçları (İstanbul, 2018)
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Tablo 17. Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı İle İlgili Bilgi Seviyelerine İlişkin Yaş Değişkenine Göre 
Farklılaşma Durumuna Ait Kruskal-Wallis H testi Sonuçları (İstanbul, 2018)

Yaş n Sıra Ort. sd       X2 p

Ağız ve diş sağlığı  hizmetleri hakkında 
yeterli bilgiye sahip misiniz?

24 yaş ve 
daha genç

Hayır 22
206,81

2 0,890 0,641

Kısmen 31
Evet 24

25-35 yaş
Hayır 44

204,20Kısmen 52
Evet 45

36 yaş ve 
daha yaşlı

Hayır 68
194,97Kısmen 57

Evet 57

Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri 
hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?

24 yaş ve 
daha genç

Hayır 35
206,97

2 2,228 0,318

Kısmen 26
Evet 16

25-35 yaş
Hayır 64

208,30Kısmen 46
Evet 31

36 yaş ve 
daha yaşlı

Hayır 97
191,72Kısmen 52

Evet 33

Ağız hijyeni ve diş fırçalama hakkında 
bilgilendirilmeye ihtiyaç duyuyor musunuz?

24 yaş ve 
daha genç

Hayır 42
184,69

2 5,603 0,061

Kısmen 17
Evet 18

25-35 yaş
Hayır 72

191,70Kısmen 33
Evet 36

36 yaş ve 
daha yaşlı

Hayır 81
214,01Kısmen 31

Evet 708

Hastaların ağız ve diş sağlığı  hizmetleri hakkın-
da yeterli bilgiye sahip olma durumu (X2=6,266; 
p<0,05), koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetle-
ri hakkında yeterli bilgiye sahip olma durumu 
(X2=12,144; p<0,05), ağız hijyeni ve diş fırçalama 
hakkında bilgilendirilmeye ihtiyaç olma durumu 
arasında (X2=10,628; p<0,05) eğitim değişkenine 
göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık vardır 
(p<0,05). Önlisans, lisans ve lisansüstü mezunları 
(sıra ort: 220,87)  ağız ve diş sağlığı  hizmetleri 
hakkında ilköğretim (sıra ort:185,52) mezunları-
na göre daha fazla bilgi sahibidirler ve aralarında-
ki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır (X2

=6,266; 

p<0,05). Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri 
hakkında yeterli bilgiye sahip olma durumunu için 
ilköğretim mezunları (sıra ot:176,34) ile lise (sıra 
ort:211,69) ve önlisans, lisans ve lisansüstü me-
zunları (sıra ort:218,54) arasında istatistiksel açı-
dan anlamlı farklılık vardır (X2=12,144p<0,05). 
Ağız hijyeni ve diş fırçalama hakkında hakkın-
da bilgilendirilmeye ihtiyaç olma durumunda il-
köğretim mezunları (sıra ot:214,19) ile lise (sıra 
ort:206,78) ve önlisans, lisans ve lisansüstü (sıra 
ort:218,54) mezunları arasında istatistiksel açı-
dan anlamlı farklılık vardır (X2=10,628; p<0,05) 
(Tablo 18). 
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hizmetlerinin sunumunda diş hekimi sayısının 
azlığı, özel hizmet sunumunun daha fazla 
paya sahip olması ve finansmanında cepten 
harcamaların yüksekliği başlıca konular olarak 
ifade edilebilir. Sağlıkta Dönüşüm Programı 
(2003  yılına ait) ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin 
sunumunda önemli değişimler getirmiştir (15). 
Diş hekimi sayısı incelendiğinde 2002 yılında 
100 bin kişiye düşen 25 diş hekimi sayısı 2017 
yılında 35 diş hekimine yükselmiştir (6)  . Bu 
artışa rağmen Türkiye ortalaması, 70 olan OECD 
ülkeleri ortalamasının oldukça gerisindedir (6). 
Dönüşüm sürecinde kamu ağız ve diş sağlığı 
kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışan diş hekimi 
sayısı artırılmıştır. Ağız ve Diş Hastanesi sayısına 
bakıldığında, 2003 yılında 2 ağız ve diş hastanesi 
ve 14 ADSM; 2017 yılında  22 ağız diş hastanesi 

Tablo 18. Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı İle İlgili Bilgi Seviyelerinde Eğitim Değişkenine Göre 
Farklılaşma Durumuna Ait Kruskal-Wallis H testi Sonuçları (İstanbul, 2018)

Eğitim 
Durumu n Sıra

Ort. sd X2 p

Ağız ve diş sağlığı  hizmetleri 
hakkında yeterli bilgiye sahip 
misiniz?

İlköğretim
Hayır 61 185,52

2 6,266

0,044
(İlköğretim-

önlisans,lisans ve 
lisansüstü p=0,037)

Kısmen 43
Evet 42

Lise
Hayır 50

201,47Kısmen 56
Evet 48

Önlisans
Lisans
Lisansüstü

Hayır 23
220,87Kısmen 41

Evet 36

Koruyucu ağız ve diş sağlığı 
hizmetleri hakkında yeterli 
bilgiye sahip misiniz?

İlköğretim
Hayır 89

176,34

2 12,144

0,002

İlköğretim-lise 
(p=0,012)

İlköğretim-
önlisans,lisans ve 

lisansüstü (p=0,007)

Kısmen 35
Evet 22

Lise
Hayır 68

211,69Kısmen 50
Evet 36

Önlisans
Lisans
Lisansüstü

Hayır 39
218,54Kısmen 39

Evet 22

Ağız hijyeni ve diş fırçalama 
hakkında bilgilendirilmeye 
ihtiyacınız var mı?

İlköğretim
Evet 67 214,09

2 10,628

0,005

İlköğretim-
önlisans,lisans ve 

lisansüstü (p=0,005)

lise-önlisans,lisans 
ve lisansüstü 

(p=0,026)

Kısmen 20
Evet 59

Lise
Hayır 69

206,78Kısmen 36
Evet 49

Önlisans
Lisans
Lisansüstü

Hayır 59
170,98Kısmen 25

Evet 16

TARTIŞMA
Türkiye’de ağız ve diş sağlığı ile ilgili hem sağ-
lık seviyesi hem de hizmet sunumu ve finansmanı 
açısından sorunlar sıklıkla gündeme gelmektedir. 
Yapılan bilimsel çalışmalar  daha çok sağlık pro-
fesyonelleri tarafından ağız ve diş sağlık düzeyi-
nin belirlenmesini (7,9,10) hedeflemiştir. Ancak 
hasta bakış açısını yansıtan, sağlık sistemi içinde 
ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin konumlandırıl-
ması, hizmet sunumu ve finansman politikaları-
nın geliştirilmesine yönelik çalışmalar daha kısıt-
lıdır (1,11–14) . 

Türkiye’de ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin, 
hizmet sunumu ve finansmanı açısından diğer 
sağlık hizmetlerinden önemli farklılıkları 
bulunmaktadır. Özellikle ağız ve diş sağlığı 
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ve 132 ADSM  bulunmaktadır (6,16). Ekici 
tarafından yapılan çalışmada ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerinde çalışan diş hekimi sayısı konusunda 
SB ile TDB yöneticileri arasında büyük görüş 
farklılığı olduğu, TDB kamuda çalışan diş hekimi 
sayısının yeterli, dağılımının dengesiz olduğunu 
bu nedenle Türkiye’de diş hekimi ihtiyacı 
bulunmadığını savunurken; SB’na göre Türkiye’de 
nüfusa oranla diş hekimi sayısının yetersiz olduğu 
ve bu nedenle Türkiye’de diş hekimi başına düşen 
nüfusun Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasından 
fazla olduğunu savunduğuna yer verilmiştir (18). 
Katılımcıların %59,6’sı (kısmen %21,3; evet 
%38,3) muayene için uzun süre beklediğini ve 
%71,2’si (kısmen %19,5; evet %51,7) bir sonraki 
randevu için uzun süre beklediğini ifade etmiştir. 
Öcek tarafından yapılan çalışmada diş hekimleri, 
genel olarak vatandaşların hizmete erişimde 
bir sorun yaşamadıklarını ancak İstanbul gibi 
yoğunlukta olan şehirlerde randevu sürelerinin 
uzayabildiğini, hastaların kurum içinde uzun süre 
bekleyebildiklerini ifade etmişlerdir (17). 

Kişilerin ağız ve diş sağlığı ile ilgili algıları ve 
bilgi düzeyleri sağlık düzeyleri için önemlidir. 
Öcal ve Vatansever tarafından yapılan çalışmada 
diş hekimleri toplum ağız-diş sağlığı sorunları-
nın nedenlerinde bireysel sorumlulukların yeri-
ne getirilmemesine vurgu yapmışlardır (12). Bu 
çalışmada  hastalar, ağız ve diş sağlığında mev-
cut durumlarını orta iyilikte tanımlamışlardır 
(Ort:3,080±0,86). Ancak Türkiye Sağlık Raporu 
2014’de Oktay tarafından ağız ve diş hastalıkları-
nın yaygınlık ve şiddetinin yüksek olduğu, teda-
vi ihtiyacının da önemli ölçüde karşılanamadığı 
vurgulanmıştır (18). Bu çalışmada birgünde diş 
fırçalama sayısının ortalaması 1,61±0,68 olarak 
bulunmuştur. Katılımcıların %4,3’ü dişlerini hiç 
fırçalamadığını; %37,3’ü günde bir kez fırçaladı-
ğını ifade etmiştir. Türkiye Ağız Diş Sağlığı Profi-
li-2004 Araştırması sonuçlarına göre dişlerini hiç 
fırçalamadığını ifade edenlerin yüzdesi 35-44 yaş 
aralığı için %7,6; 65-74 yaş aralığı için %9,1’dir. 
Dişlerini günde 1 kez fırçaladığını ifade edenlerin 
yüzdesi 35-44 yaş aralığı için %28,5; 65-74 yaş 
aralığı için %24,7’dir (9). Çukurova bölgesinde 
kırsal alanda yapılan bir araştırmada ise bir gün-
de dişlerini hiç fırçalamayanlar %36,3; arada bir 

fırçalayanlar ise %26 olarak belirlenmiştir (19). 
Ağadayı ve diğerleri tarafından (2018) yapılan 
çalışmada araştırmaya katılanların %71,91’ini 
dişlerini günde en az bir kez fırçaladıklarını ifade 
etmişlerdir (20). Bu çalışmada katılımcılara, ağız 
hijyeni ve diş fırçalama hakkında bilgilendirmeye 
ihtiyacı sorulmuş ve katılımcıların %51’i (%20,3 
kısmen; %31 evet) ağız hijyeni ve diş fırçalama 
hakkında bilgilendirmeye ihtiyacı olduğunu ifa-
de etmiştir.Bununla birlikte kişilerin sağlık hiz-
met kullanım davranışında da önemli farklılıklar 
mevcuttur.   2017 yılı Sağlık İstatistiklerine  göre 
kişi başına hekime başvuru sayısı 8,9; diş heki-
mine başvuru sayısı ise 0,61’dir (6)  . Çalışmada 
son altı ayda diş hekimine en az bir kez başvuran-
ların yüzdesi %63,3 olarak hesaplanmıştır. 2004 
yılı araştırmasına göre diş hekimine başvuru sü-
resi 1 yıl ve daha az olanların yüzdesi 35-44 yaş 
için %42,6 olarak hesaplanmıştır  (9). Çubukçu 
çalışmasında Türkiye’de ağız ve diş sağlığı hiz-
metlerinde tedavi talebinin düşük olduğunu vur-
gulamıştır (21). Ağız ve diş sağlığı hizmetleri-
nin kullanımındaki bu durum ağız ve diş sağlığı 
problemlerinin başlıca sağlık sorunları arasında 
yer alması olarak yansımaktadır. Doğan ve Gö-
kalp tarafından yapılan araştırmada tüm yaşlarda 
çürük prevelansının yüksek olduğu görülmüştür 
(10).  Çalışmamızda diş hekimine birinci başvuru 
nedeni diş ağrısı ve diş çürüğüdür. Kontrol amaç-
lı başvuru ise %17 gibi düşük bir orana sahiptir. 
Türkiye Sağlık Raporu 2004 verlerine göre 35-44 
yaş aralığında kişilerin %88,2’sinin diş hekimine 
yakınması olduğunda başvurmaktadır (9). Öz-
demir ve Topbaş (2012) tarafından yapılan çalış-
mada en sık görülen ağız ve diş sağlığı sorunu diş 
çürüğü olarak belirlenmiştir (%64) (19). Çalışma 
sonuçlarına göre Türkiye’de kişiler özellikle ağız 
ve diş sağlığı hizmeti için sağlık problemi ortaya 
çıktıktan sonra hizmet alma davranışı göstermek-
tedir. Diğer ülkelerde yapılan araştırmalarda da 
benzer sonuçlar bulunmuştur. Nijerya’da yapılan 
bir araştırmada kişilerin %55,8’inin ancak ağrı ol-
duktan sonra diş hekimine başvurduğu (22) sonu-
cuna varılmıştır. Hindistan’da yapılan çalışmada 
insanların ağız ve diş sağlığı merkezine birinci 
başvuru nedeni oarak dişte ağrı bulunmuştur (23). 
Türkiye’de ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin plan-
lanmasında yapılan araştırmalarda (14,24) koru-
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yucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri vurgusu yapıla-
rak, birinci basamakta ağız ve diş sağlığı hizmet-
lerinin önemine vurgu yapılmıştır. Bu çalışmada 
hastalar koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri 
hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ifade etmiş-
lerdir. Bununla birlikte koruyucu diş müdahalesi 
yaptıranların yüzdesi oldukça düşüktür (%72,3). 
Bazı katılımcılar da bilgisi olmadıklarını ifade 
etmişlerdir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde 
koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yay-
gınlaştırılması önerilen Sekizinci Beş Yıllık Kal-
kınma Planı Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik Özel 
İhtisas Komisyonu Raporu’nda koruyucu ve te-
davi edici ağız ve diş sağlığı hekimlik hizmetleri 
yeterince önemsenmediği ve hizmet sunumunda 
yeterli yoğunluğa sahip olmadığı vurgulanmıştır 
(25). Gökalp ve diğ. (2010) tarafından yapılan ça-
lışmanın sonucu olarak Türkiye’de ağız sağlığı-
nın iyileştirilmesi için acilen koruyucu program-
ların ihtiyaç olduğu vurgusu yapılmıştır (10).

Türkiye’de aile hekimliği sistemi içinde ağız ve 
diş sağlığı hizmetleri henüz yer almamaktadır. 
Ancak ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin birinci 
basamak sistemine entegrasyonu yıllardır tar-
tışılmaktadır. Bu çalışmada hastalara aile diş 
hekimliği ile ilgili görüşleri sorulmuş katılımcı-
ların %80,5’i Türkiye’de Aile Hekimliği hizmet-
leri gibi Aile Diş Hekimliği hizmetleri de olması 
gerektiğine katılmışlardır (katılıyorum %22,0; 
kesinlikle katılıyorum %58,5). TDB 22. Ulusla-
rarası Dişhekimliği Kongresi Meslek Sorunları 
Sempozyumunda yapılan çalışma grupları çalış-
ması sonucunda  ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin 
tedavi edici ağırlıklı olarak sürdürüldüğü vurgusu 
yapılarak, “Aile Dişhekimliği” modelinin ağız ve 
diş sağlığı hizmetlerinde sorunların çözümünde 
uygun olacağını düşünüldüğü ifade edilmiştir (8) .  

Kişilerin ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimin-
de finansal açıdan önerilerden biri de SGK’nın 
ağız ve diş sağlığı hizmetlerini özel hizmet su-
nularla anlaşmalar yaparak da karşılamasıdır. 
Çalışmamızda da hastaların %58,8’i  SGK, özel 
çalışan diş hekimlerinden hizmet satın almalı ifa-
desine katıldığını (katılıyorum %28; kesinlikle 
katılıyorum %30,8); %66,8’i (katılıyorum %20; 
kesinlikle katılıyorum %46,8); SGK özel diş he-

kimleri ile anlaşma yaptığında ilave ücret öde-
yerek özel muayenehanelerden hizmet alacağını 
ifade etmiştir. Ekici tarafından yapılan çalışmada 
diş hekimlerinin görüşleri sonucunda ağız ve diş 
sağlığı hizmetlerinde başlıca sorunlardan biri ola-
rak kamu-özel işbirliğinin yetersizliği olarak yer 
verimiştir. Ekici SGK’nın özel muayenehaneler 
ile hizmet satın alımı anlaşması yapmasınıi özel-
likle özel hizmet sunucular için önermiştir  (26). 

Sonuç
Araştırma bulguları,  kişilerin kamu tarafından 
sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden mem-
nuniyetin artırılması için özellikle hizmet sunu-
mundaki süreler açısından iyileştime ihtiyacını 
göstermektedir. Bunun için kamu ağız ve diş 
sağlığı kuruluşlarında hangi sağlık hizmetleri-
nin sunulduğu, yoğunlukta olan ve tedavi süresi 
açısından öncelikli olan hizmetlerin ve teda-
vi sürecindeki gecikme nedenlerinin belirlen-
mesi gibi yönetimsel çalışmaların yapılması ve 
sonrasında ihtiyaç analizi ile çalışan diş hekimi 
sayısının ve kamu hizmet birimlerinin ve sunulan 
sağlık hizmetlerinin derinliğinin ve genişliğinin 
artırılmasına yönelik planlamaların yapılması 
önerilmektedir.  

Çalışma kapsamında hastaların %48,8’i ağız 
hijyeni ve diş fırçalama hakkında bilgilendirmeye 
ihtiyacı olmadıklarını ifade etmekle birlikte 
özellikle ağız ve diş sağığı hizmetleri ile 
koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri hakkında 
bilgilendirme ihtiyacı görülmüştür. Bununla 
birlikte hastaların %52,8’i ağız ve diş sağlığını orta 
düzeyde iyi olarak değerlendirirken %63,3’ünün 
son 6 ay içinde en az bir kez diş hekimine 
başvurmuş olması ve diş hekimine temel başvuru 
nedeninin diş ağrısı ve diş çürüğü olduğu, kontrol 
amaçlı başvuru nedeninin daha az sıklığa sahip 
olduğu verileri birlikte değerlendirildiğinde ağız 
ve diş sağlığının geliştirilmesi ve daha etkili 
hizmet sunumunun sağlanması amacıyla öncelikle 
kişilerin ağız ve diş sağlığı okuryazarlıklarının 
artırılması çalışmalarına hız verilmesi tavsiye 
edilmektedir. Çalışmada hizmet sunumu ve 
finasmanı açısından elde edilen sonuçlar arasında 
öncelikle hastalar kamu tarafından sunulan 
ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile ilgili olumlu 
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değerlendirmelerde bulunmakla birlikte muayene 
için bekleme sürelerinin uzunluğunu belirtmişler 
ve genel olarak kamu ağız ve diş sağlığı merkezleri 
ve bu merkezlerde çalışan diş hekimi sayısının 
yeterli olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. 
Bununla birlikte aile diş hekimliği sistemi ve genel 
olarak SGK’nın özel hizet sunucuları ile anlaşma 
yapması yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu 
doğrultuda ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin erişim 
sorunlarının aşılması için öncelikle koruyucu 
ağız ve diş sağlığı hizmetlerine odaklanılarak 
bölge ve kent kır farkı gözetilerek alternatifler 
yaratılması gerektiği düşünülmektedir. Bu süreçte 
doğrudan kamu tarafından sunulan hizmetlerin 
derinliğinin ve genişliğinin artırılması ve sosyal 
güvenlik sisteminin finansal sürdürülebilirliği göz 
önüne alınarak özel hizmet sunucularının kamu 
finansmanı içine dahil edilmesi alternatiflerinin 
tartışılarak bir model oluşturulması önerilmektedir. 
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Assessment Of Breast Milk and Breastfeeding Knowledge of Intern 
Doctors

Intern Hekimlerin Anne Sütü ve Emzirme Bilgi Durumlarının 
İncelenmesi

ARAŞTIRMA / Research Articles

A.Tülay BAĞCI BOSİ1, Tülin ÇOBAN2, Kübra GÜNDÜZ CEBECİ3

ABSTRACTÖZ
AIM: The aim of this study was to assess the knowledge of intern 
doctors about breast milk and breastfeeding. METHOD: A cross-se-
ctional study was conducted with 376 (83,7%) of 449 senior students 
studing at HUMF. Questioner include 17 questions and 29 propo-
sitions examining the sociodemographic characteristics of the par-
ticipants and their knowledge about breastmilk and breastfeeding. 
WHO documents were used for statements and/or definitions on 
breast-feeding. RESULTS: 49.2% of the participants were female 
and the mean age was 24.08±0.96 years. The mean knowledge score 
of the participants was 11.68±2.57. The knowledge scores do not 
show statistically significant difference according to gender, marital 
status and nutritional education. Requesting specialty education and 
breastfeeding in infancy affect ”breast milk” knowledge scores and 
the difference is statistically significant. CONCLUSION: In the last 
month of the training, there were no students who got full score from 
the evaluation of the knowledge of the candidate physicians about 
“breast milk and breastfeeding 

AMAÇ: Bu çalışmada intern hekimlerin anne sütü ve emzirme konu-
larındaki bilgi durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM: 
HÜTF’sinde okuyan 449 interden 376’sı (%83,7) ile görüşülerek ta-
mamlanmıştır ve kesitsel tipte bir çalışmadır. Anket katılımcıların 
sosyodemografik özelliklerini, anne sütü-emzirme ile ilgili bilgile-
rini inceleyen ve bilgi düzeylerini değerlendiren toplam 17 soru ve 
29 önerme cümlesini içermektedir. Anne sütü-emzirme konusunda 
önerme, bilgi cümlesi ve/veya tanımlar için DSÖ dokümanlarından 
yararlanılmıştır. BULGULAR: Katılımcıların %49,2’si kadın, yaş 
ortalamaları 24,08±0,96 yıldır. Katılımcıların ortalama bilgi puanı 
11,68±2,57’dir. Hesaplanan bilgi puanları cinsiyet, medeni durum 
ve beslenme eğitimi alma durumlarına göre istatistiksel olarak an-
lamlı bir fark göstermemektedir. Uzmanlık eğitimi isteme ve bebekli-
ğinde emzirilme durumları “anne sütü” bilgi puanlarını etkilemekte 
olup fark istatistiksel olarak anlamlıdır. SONUÇ: HÜTF’de eğitimi-
nin son ayında bulunan Hekim adaylarının “anne sütü ve emzirme” 
konusundaki bilgilerinin değerlendirilmesinden tam puan alan öğ-
renci olmamıştır. 

Keywords: Breast milk; breast-feeding; medical student, baby fe-
eding

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, emzirme, tıp öğrencisi, bebek bes-
lenmesi
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GİRİŞ 

Anne sütü; yeni doğanda optimum büyüme ve ge-
lişme için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve besin 
ögelerini içeren, bioyararlılığı yüksek, sindirimi 
kolay yeni doğan için en yararlı ve doğal besindir 
(1). Bebeklerin büyüme ve gelişmesinde, psiko-
sosyal gelişiminde, bebeği yeni doğan enfeksi-
yonlarına karşı korumada ve çocuğun-bireyin ya-
şam boyu sağlıklı olmasında önemli rol oynayan 
anne sütü, yeryüzünde “ varolan  tek besin” dir 

(1). Anne sütüyle beslenme geçmişten günümüze 
kadar tarihsel olarak da bebek beslenmesinde en 
önemli faktördür. Anne sütünün içeriği; bebeğin 
o andaki ihtiyacına göre sürekli değişiklik göster-
mekte ve memeden gelen sütün içeriği emzirme 
ve salınma dönemlerinde, gece-gündüz ve özel-
likle bebeğin her bir emzirme süresince emzir-
menin başında ve sonunda değişmektedir (1-4). 
Doğru bir emzirme; bebeğe her emzirmede tek bir 
memenin boşalıncaya kadar emzirilmesi ve bebe-
ğin emmeye başladığı memeden gelen ön ve son 
sütü alması ile gerçekleşmektedir (1). Tüm yeni 
doğanlar, preterm/term veya düşük doğum ağır-
lıklı bebekler için en ideal besin kendi annesinin 
sütüdür (1). Anne sütü, bebeğin o anda ihtiyacı 
olan tüm besin elementlerini,  enzimleri ve im-
münglobulinleri yeni doğan için doğru oranlarda 
içermektedir (3-5). 
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1989 yı-
lında kabul ettiği Çocuk Haklarına Dair Sözleş-
me’nin 24. maddesine ile toplumun bütün ke-
simlerinin emzirme konusunda bilgilendirilmesi, 
desteklenmesi ve bu alandaki eğitim olanaklarına 
kavuşturulmasının sağlanması amaçlanarak anne 
sütünün bebek için en iyi besin olması nedeni ile 
emzirme bir insan hakkı olarak kabul edilmiştir 
(6). 

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 
2008 verilerine göre tüm çocukların %97’si bir 
süre emzirilmiştir ancak emzirilmeye başlama 
zamanı ile ilgili bilgiler Türkiye’de anne sütü ile 
beslenmeye başlamanın oldukça geç olduğunu 
göstermektedir (7). Emzirilen çocukların sadece 
%39’u doğumdan sonraki ilk 1 saat içinde emziril-
meye başlanmış, 0-5 yaş arası çocukların %4,1’i 
hiç emzirilmemiştir (7). TNSA 2013 verilerine 
göre aynı yaş grubunda emzirilmeyen çocukların 
%8,1’e ulaştığı saptanmıştır (7,8). Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (DSÖ) önerisine göre bebeklere ilk 
6 ay anne sütü dışında -su dahil- hiçbir yiyecek 
ve içecek verilmemeli (exclusive breastfeeding), 
6-24 ay arasında da ek gıdayla beraber anne sütü-
ne devam edilmesidir (9). 

Annelere emzirmenin özendirilmesi ve bu konuda 
gerekli bilgilerin verilmesi başarılı bir emzirme-
nin ilk anahtarıdır (3). İngiltere’de “Bebek Dostu 
Hizmetiçi Eğitim”in etkinliğini ölçmek için ya-
pılmış olan bir çalışmada eğitimler sonrasında, 
sağlık personelinin bu konudaki bilgi düzeyinin 
arttığı ve bu durumun, hekimlerin emzirme konu-
sundaki problemleri yönetme başarısına katkıda 
bulunduğu ve uzun dönemde çalışma yapılan böl-
gede anne sütüyle beslenme sıklığının da arttığı 
gösterilmiştir (10). Sağlık personelinin vereceği 
zamanında ve doğru bilgilerle bebeklerin emzi-
rilme süreleri ve anne sütünden yararlanmaları 
artacaktır.

Bu çalışmada; hekim olacak Hacettepe Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencilerinin anne sütü 
ve emzirme konularındaki bilgi durumlarının in-
celenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM 
Çalışma kesitsel tipte bir çalışma olup; veri 
toplama 10-28 Haziran 2019 tarihleri arasında 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF)’nde 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya HÜTF altıncı 
sınıfta okuyan n:449 öğrenci dahil edilmiştir. 
Örneklem seçilmemiş olup HÜTF altıncı sınıf 
öğrencilerinin tamamına ulaşılması hedeflenmiş 
ancak 76 interne ulaşılamamış, interlerin 
%83,7’sine (n:376) ulaşılmıştır. Çalışma için 
ulaşılan interlerden 18’i (%4,8) çalışmaya 
katılmayı kabul etmemiş, 39 (%10,4) öğrenci 
anketi eksik doldurduğu için çalışma dışında 
bırakılmıştır. Veri toplama formu katılımcıların 
sosyodemografik özelliklerini incelemeye 
yönelik 7 soru ve anne sütü-emzirme ile ilgili 
bilgilerini değerlendirebilecek 29 bilgi cümlesini 
içermekte olup, veri toplama intern hekimlerin 
görev yaptıkları kliniklerde gözlem altında 
yapılmıştır. Anne sütü-emzirme konusunda 
önerme, bilgi cümlesi ve/veya tanımlar için DSÖ 
dokümanlarından yararlanılmıştır (1,2,9,11). 
Çalışmanın ön denemesi Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde  (AÜTF) öğrenim gören 10 intern 
hekimde gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın bağımlı değişkeni; katılımcıların 
anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgi ve farkında-
lık düzeyleri, bağımsız değişkenleri; cinsiyet, yaş, 
medeni durum, anne/babaya göre boy uzunluğu, 
anne baba eğitimi, ailede sağlık çalışanı olma, 
eğitimlerinde “beslenme” eğitimi alma, bebek-
liklerinde emzirilme durumları ve tıpta uzmanlık 
eğitimi yapmayı istemedir. 

Analizler SPSS v. 23.0 (C3BA73A4-2A45-4036-
8541-4F5F8146078B) programında yapılmış ve 
araştırmada Tip-1 hata α=0,05’tir.  Çalışma sonu-
cunda elde edilen verilerin analizinde; kategorik 
değişkenlerde ki-kare testi, sürekli değişkenler 
için student’s t ve ANOVA testi kullanılarak yapıl-
mıştır. Anne sütü-emzirme ile ilgili bilgi cümlesi 
ve/veya tanım cümlelerine verilen cevaplardan 
alınan puanlar hesaplanmış ve bağımsız değiş-
kenlerle olan ilişkileri incelenmiştir. Ayrıca anne 
sütü-emzirme konusundaki farkındalığı değerlen-
diren cümlelerden toplam puan hesaplanmış ve 
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bilgi puanlarının dağılımına göre kesim noktası 
12 ve altı-13 ve üzeri alınarak anne sütü-emzirme 
bilgi puanına göre aynı konuda internlerin farkın-
dalık puanlarındaki değişim incelenmiştir. Inter-
lerin “anne sutu ve emzirme” konusundaki bilgi 
ve farkındalıklarının değerlendirilmesinde DSÖ 
önerileri, dönemlerde verilen ders notları “bilgi” 
ve Sağlık Bakanlığı’nın toplum bilgilendirme 
broşür ve posterlerindeki bilgiler “farkındalık” 
olarak değerlendirilmiştir. Çalışma Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı yönetim ku-
rulundan 17.06.2019 tarih 2019/994 sayılı kararı 
ile izinlidir. Katılımcılardan aydınlatılmış onam-
ları alınmıştır. 

BULGULAR
Çalışma grubunun %83,7’sine ulaşılmış, çalışma-
da ulaşılan internlerin 18’i çalışmaya katılmayı 
kabul etmemiş, 39 katılımcı anketi eksik doldur-
muştur. Bulgularda anketi tam dolduran 319 in-
ternin sonuçları verilmiştir.
Intern hekimlerin yaşları 21-30 yıl, yaş ortala-
maları 24,08±0,96 yıldır. Katılımcıların %49,2’si 
kadın ve %95’i bekar olup % 2,3’ünün çocuğu 
vardır. Çalışma grubunun annelerinin %55,8’i; 
babalarının %76,5’i üniversite ve daha üzeri eği-
tim düzeyine sahiptir. Katılımcıların  %32,6’sının 
ailesinde en az bir sağlık personeli bulunmaktadır. 
Çalışmaya katılan intern hekimlerin boy uzunluk-
larının anne-babalarına göre nasıl olduğu ince-
lendiğinde erkeklerin babalarından %69,8’inin 
uzun, % 9,3’ünün kısa, kızların annelerinden % 
50,3’ünün uzun, %15,3’ünün kısa olduğu saptan-
mıştır. Anne babaya göre boy uzunlukları cinsi-
yetlere göre istatistiksel olarak farklıdır ( ki-ka-
re:12,56; p:0.00) ve bu fark anne-babadan uzun 
ve eşit olan gruplardan kaynaklanmaktadır.

Tıp fakültesi eğitimlerinin son ayında olan 
internlerin uzmanlık eğitimi hakkındaki düşünce 
ve/veya kararları sorulduğunda %5’i tıpta 
uzmanlık eğitimi yapmayı düşünmediğini, %8,2’si 
henüz karar vermediğini, % 86,8’i ise mezuniyet 
sonrası bir alanda uzmanlık eğitimi yapmak 
istediklerini belirtmişlerdir. İntern hekimlerin 
%34,2’si tıp eğitimleri süresince “Beslenme” 
konusunda eğitim almadıklarını belirtirken, 
“Beslenme” eğitimi aldığını söyleyenlere ders ve/

veya konu başlığı sorulduğunda %46,2’si “anne 
sütü”, %12,3’ü “beslenme” olarak cevaplamıştır. 
Çalışma kapsamında katılımcıların anne sütü-
emzirme bilgi düzeylerini incelemek amacıyla 
“doğru-yanlış-fikrim yok” cevaplarından 
birini seçebilecekleri 16 önerme; “katılıyorum/
kararsızım/katılmıyorum” cevaplarını seçenek 
olarak sunan anne sütü-emzirme konusundaki 
fikir belirtme/farkındalık düzeylerini ölçmeyi 
amaçlayan 13 önerme sunulmuştur (Tablo 1-2). 

Bilgi ölçen 16 önermeden en fazla doğru yanıt-
lanan önermeler sırasıyla %96,6 “Kolostrum; 
doğumdan sonraki ilk birkaç günde memeden 
salgılanan, protein, vitamin ve immunglobulin 
konsantrasyonu yüksek olan anne sütüdür.”; %94 
“Doğum sonrası emzirme; hipotalamus-hipofiz 
aksını etkileyerek oksitosin salımına neden olup 
uterus kasılmasını uyarır, postpartum kanamaları 
azaltır.” ve %93,4 “Sadece anne sütü ile beslen-
me (exclusive breastfeeding); bebeğin doğumun-
dan itibaren ilk 6 ay su dâhil hiçbir gıda almadan 
sadece anne sütü ile beslenmesidir.” önermeleri-
dir (Tablo 1).

En az doğru yanıtlanan önermeler ise %40,2 
“Anne sütünde laktaz dâhil tüm sindirim enzim-
leri bulunur.”; %44 “Anne sütünde en fazla bulu-
nan immünoglobulin, IgM’dir.”; ve %46,1 “Anne 
sütüyle beslenme, çocukların ebeveynlerine göre 
daha uzun boylu olmasını sağlar.” önermeleridir 
(Tablo 1). 
“Sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin hava 
sıcaklıklarının artması ile suya ihtiyacı vardır.” 
önermesine verilen cevaplardan katılımcıların 
%66,2’sinin doğru, %24’ünün yanlış cevap ver-
diği ve %9,8’sinin ise fikri olmadığı saptanmıştır. 
“Bebek her istediğinde değil 2-3 saat aralıklarla 
emzirilmelidir.” önermesine katılımcıların %58’i 
doğru, %31’i yanlış cevap vermişlerdir (Tablo 1).

 “Anne sütünün içeriği iki meme arasında fark-
lıdır.”; Buzdolabında saklanan anne sütünün be-
beğe verilmeden önce mikrodalga fırında veya 
ocakta ısıtılması gerekir.”; “Sağılan anne sütü 
plastik kaplarda saklanır.” önermeleri anne sü-
tü-emzirme konusunda farkındalığın en az olduğu 
önermelerdir (Tablo 2).
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Tablo 1: İntern Hekimlerin Anne Sütü-Emzirme Bilgi Düzeylerine Göre Dağılımları (HÜTF, Ankara, 2019)

ÖNERME Doğru Yanlış Fikrim 
yok

Sayı % Sayı % Sayı %
Kolostrum; doğumdan sonraki ilk birkaç günde memeden salgılanan, 
protein, vitamin ve immunglobulin konsantrasyonu yüksek olan anne 
sütüdür (n:319).

308 96,6 8 2,5 3 0,9

Doğum sonrası emzirme; hipotalamus-hipofiz aksını etkileyerek oksitosin 
salımına neden olup uterus kasılmasını uyarır, postpartum kanamaları 
azaltır (n:318).

299 94,0 14 4,4 5 1,6

Anne sütü içeriği bebeğin emzirilme zamanı ve bir emzirme süresince 
değişiklik göstermez (n:319). 39 12,2 263 82,4 17 5,4

Sadece anne sütü ile beslenme (exclusive breastfeeding); bebeğin 
doğumundan itibaren ilk 6 ay su dâhil hiçbir gıda almadan sadece anne 
sütü ile beslenmesidir (n:318).

297 93,4 13 4,1 8 2,5

Her emzirmenin başında memeden gelen, açık mavi renkte, laktoz, vitamin, 
mineral ve su yönünden zengin olan anne sütü ön süttür (n:316). 260 82,3 18 5,7 38 12,0

Anne sütünde en fazla bulunan immünoglobulin, IgM’dir (n:318). 127 39,9 143 44,0 48 15,1
Bebeğin gece emzirilmesi annenin kandaki melatonin düzeyini yükselterek 
annenin uyku kalitesini artırır (n:317). 211 66,6 26 8,2 80 25,2

Aynı memeden emzirmenin sonunda salınan, beyaz renkli, protein ve yağ 
içeriği yüksek olan, bebeğin tam beslenmesini ve doygunluğunu sağlayan 
anne sütü son süttür (n:317).

268 84,0 28 8,8 21 6,5

Anne sütünün proteini, esansiyel aminoasitleri doğru oranlarda içermekte 
olup “örnek protein” dir (n:317). 244 77,0 25 7,9 48 15,1

Sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin hava sıcaklıklarının artması ile 
suya ihtiyacı vardır (n:317). 76 24,0 210 66,2 31 9,8

Anne sütünde laktaz dâhil tüm sindirim enzimleri bulunur (n:316). 128 40,5 127 40,2 99 19,3
Anne sütüyle beslenme, çocukların ebeveynlerine göre daha uzun boylu 
olmasını sağlar (n:316). 147 46,5 70 22,2 99 31,3

Sadece anne sütü ile beslenen bebeğin günde 6 kez den fazla idrar çıkarması 
anne sütünün bebeğe yeterli olduğunun göstergelerinden biridir (n:317) 203 64,0 25 7,9 89 28,1

Bebek her istediğinde değil 2-3 saat aralıklarla emzirilmelidir (n:319). 99 31,0 185 58,0 35 11,0

Anne sütünde bulunan laktoferrin, anne sütündeki demiri bağlayarak 
bebeğin sindirim sisteminden emilimini sağlar (n:317). 271 85,5 23 7,2 23 7,3

Anne sütü içerdiği leptin, ghrelin, obestatin, resistin ve adiponektin 
hormonlarıyla iştahı, enerji dengesini ve vücut kompozisyonunu 
düzenleyerek çocukluk çağı obezitesine karşı koruyucudur (n:319).

290 90,9 16 5,0 13 4,1

*Doğru cevaplar koyu renk olarak verilmiştir.
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Tablo 2: İntern Hekimlerin Anne Sütü-Emzirme Cümlelerine Verdikleri Cevaplara Göre Dağılımı 
(HÜTF, Ankara, 2019)

ÖNERMELER
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Sayı % Sayı % Sayı %
Emzirme; anne ve çocuk arasında bağlanmayı artırarak çocukluk, 
ergenlik ve erişkinlik döneminde bireyin psikososyal gelişimini 
olumlu etkiler (n:319)

19 6,0 16 5,0 73 89,0

Anne sütünün içeriği iki meme arasında farklıdır. (n:318) 135 42,5 88 27,7 95 29,9
Emzirmek postpartum depresyonu önler. (n:318) 14 4,4 31 9,7 130 85,9
Annenin yaşadığı ortam, anne sütünün miktarını ve içeriğini 
etkiler. (n:313) 24 7,7 25 8,0 264 84,4

İlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesi bebeğin ileriki dönemde 
kronik hastalık (tip 1 diabetes mellitus, çölyak hastalığı, 
inflamatuvar barsak hastalığı gibi) riskini azaltır. (n:319) 15 4,7 24 7,5 280 87,8

Annenin meme büyüklüğü anne sütünün miktarını etkiler. 
(n:317) 204 64,3 57 18,0 56 17,6

Anne sütü bebeğin ilk 6 ay besin ihtiyacının %100’ünü karşılar. 
(n:317) 31 9,8 27 8,5 259 81,7

Anne sütü ile beslenen bebeklerin IQ puanı, anne sütü almayan 
bebeklere göre ortalama 5-7 puan daha yüksektir. (n:318) 22 6,9 57 17,9 262 75,2

Başarılı emzirmenin sağlanması için annelerin doğumdan 
sonraki ilk yarım saat içinde emzirmeye başlamaları büyük önem 
taşımaktadır. (n:316)

17 5,3 24 7,6 275 87,0

Anne sütü IgA, lizozim, laktoferin gibi immünolojik faktörler 
içerdiğinden bebeği hastalıklardan korur. (n:316) 15 4,8 25 7,9 276 87,4

Buzdolabında saklanan anne sütünün bebeğe verilmeden önce 
mikrodalga fırında veya ocakta ısıtılması gerekir. (n:318) 145 45,6 94 29,6 79 24,8

Anne sütü “yaşayan” bir besin olup içeriği sürekli değişiklik 
gösterir. (n:316) 22 7,0 38 12,0 256 81,0

Sağılan anne sütü plastik kaplarda saklanır. (n:318) 210 66,0 62 19,5 46 14,5
*Doğru cevaplar koyu renk olarak verilmiştir.

Bilgi ölçen cümlelere verilen cevaplar doğrultu-
sunda her doğru yanıta 1 puan verilmiş ve toplam 
16 puan üzerinden ortalama bilgi puanları hesap-
lanmış, intern hekimlerin bilgi puanlarının mini-
mum “1”, maksimum “16” olduğu ve ortalama 
bilgi puanlarının 11,68±2,57 olduğu saptanmıştır. 
Çalışmaya katılan intern hekimlerden sadece dört 
intern hekim 16-tam puan almıştır. 

Interlerin, anne sütü-emzirme bilgi puanlarına 
katılımcının cinsiyet, medeni durum ve beslenme 
eğitimi alma durumlarının etkisi yoktur, ancak 
evli olan internlerin ortalama bilgi puanları be-
karlara göre “1” puan fazladır. (Tablo 3).

Katılımcıların hekimlik yaşamlarında uzmanlık 
eğitimi almayı isteme durumları ile ortalama bil

gi puanları değerlendirildiğinde uzmanlık isteyen 
grubun ortalama bilgi puanı 11,91 ; uzmanlık iste-
meyen grubun ortalama bilgi puanı 9,68; kararsız 
olan grubun ortalama bilgi puanı ise 10,42 ola-
rak saptanmıştır. Uzmanlık eğitimi almayı isteme 
bilgi puanını yükseltmekte olup, fark istatistiksel 
yönden önemlidir (p<0,005) (Tablo 3). 

Katılımcıların bebekliklerinde emzirilme durum-
larına göre ortalama bilgi puanları incelendiğinde 
bebekliğinde anne sütüyle beslenmiş olanların or
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Tablo 3: İntern Hekimlerinin Cinsiyet, Medeni Durum, 
Beslenme Eğitimi Alma, Uzmanlık Eğitimi İsteme ve 
Bebekliklerinde Anne Sütüyle Beslenme Durumlarına Göre 
Ortalama Anne Sütü-Emzirme Bilgi Puanları
(HÜTF,Ankara, 2019)

Değişkenler Min-max Ortalama 
±SS* t/F p

Cinsiyet

Erkek (n:162) 0-16 11,64±2,72
t=-0,22 0,82

Kadın (n:157) 0-16 11,71±2,41

Medeni durum

Bekâr (n:303) 0-16 11,66±2,59
t=0,60 0,54

Evli (n:16) 7-15 12,06±2,08

Beslenme eğitimi alma durumu

Eğitim alanlar (n:210) 3-16 11,88±2.29
t=1,94 0,053

Eğitim almayanlar 
(n:109) 0-16 11,29±3.01

Uzmanlık eğitimi almayı isteme durumu

Evet (n:277) 0-16 11,91±2,36

F=9,53 <0,001Hayır (n:16) 0-15 9,68±3,87

Kararsız (n:26) 5-15 10,42±2,94

Bebekliğinde emzirilmiş olma durumu

Emzirilmiş (n:287) 0-16 11,82±2,45

F=4,21 0,016Hiç emzirilmemiş (n:21) 0-15 10,67±3,76

Bilmiyor (n:11) 7-15 10,09±2,21

*Standart sapma

talama bilgi puanı 11,82; hiç anne sütü almamış 
olan grubun ortalama bilgi puanı 10,67; emzi-
rilme durumunu bilmediğini belirten grubun or-
talama bilgi puanı ise 10,09 olarak saptanmıştır. 
Bebekliğinde emzirilmiş grubun ortalama bilgi 
puanı daha yüksektir ve fark istatistiksel olarak 
anlamlıdır ve istatistiksel fark bebekliğinde em-
zirilme durumunu bilmeyen gruptan kaynaklan-
maktadır (p=0,016) (Tablo 3).  

Intern hekimlerin anne sütü-emzir-
me konusundaki bilgi cümlesi ve/
veya tanımlardan aldıkları puan-
ların % 50’lik dilimi 12 puandır. 
Toplam puanlardan 12 puan kesim 
noktası alınmış ve internlerin aynı 
konudaki farkındalık (min-max: 
0-13) skorları hesaplanmıştır. Bil-
gi cümlelerinden 13 ve üzeri puan 
alan intern hekimlerin anne sü-
tü-emzirme farkındalık skorları 
10,66±1,76; 12 puan ve altı alan 
internlerin anne sütü-emzirme far-
kındalık skorları ise 8,92±2,95 ola-
rak bulunmuştur. Anne sütü ve em-
zirme konusundaki bilgi puanı ile 
farkındalık skorları arasında ilişki 
vardır ve bilgileri yüksek olan in-
tern hekimlerin aynı konudaki far-
kındalıkları da yüksektir ve fark 
istatistiksel olarak anlamlıdır (t: 
6,37; p:0,00).

6.TARTIŞMA
Bu çalışmada tıp eğitimi sürecinde 
teorik ve pratik derslerin kapsa-
mında bulunan anne sütü-emzirme 
konularındaki internlerin bilgi dü-
zeyini ölçmeyi hedefleyen önerme-
lerden en yüksek sıklıkla doğru ce-
vap verilen bilgi cümlesi %96,6 ile 
kolostrumun tanımıdır. Konya Me-
ram Tıp Fakültesi intern hekimleri-
ne yapılan bir çalışmada, en fazla 
farkındalığın anne sütünün bebeği 
enfeksiyonlardan koruması/bebe-
ğin bağışıklığını güçlendirmesi ve 
anne ile bebek arasındaki bağın 

artırması konularında olduğu saptanmıştır (12). 
Aynı çalışmaya göre intern hekimlerin en az far-
kında oldukları konular, anne sütünün ekonomik 
oluşu ve emzirmenin anneyi rahim kanserinden 
korumasıdır (12). Araştırma ekibi bu veriyi, anne 
sütünün faydaları hususunda ilk akla gelenin be-
bek sağlığı olması ve anne sağlığına olan etkileri-
nin ikinci planda düşünülmesinden kaynaklanmış 
olabileceği yorumuyla açıklamışlardır (12). Bu 
çalışmada ise doğru cevaplanma sıklığı en düşük 
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olan bilgi cümlesi ve/veya tanımlar, anne sütünün 
içeriğinde bulunan enzim (%40,2) ve immünglo-
bulin  (%44)’dir. Çalışma grubunun anne sütünün 
içeriği ile ilgili detaylı teorik bilgiye yeterince sa-
hip olmadığı görülmektedir.

DSÖ ve UNICEF’in anne sütüyle beslenme öne-
rilerinden biri olan  “Annelerin doğumdan son-
raki ilk yarım saat içinde emzirmeye başlamaları 
büyük önem taşımaktadır (1, 9, 10).”  önermesine 
bizim çalışmamızda % 86,2; Hindistan’da 2015 
yılında Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerine yapı-
lan çalışmada %66,7 (13) ve Pakistan’da 2007 
yılında internlerde yapılan çalışmada ise %76 sık-
lıkla doğru cevap verilmiştir (14).
 
Çalışmaya katılan intern hekimlerin %93,4’ü 
ilk ay 6 sadece anne sütü ile beslenme (exclusi-
ve breastfeeding) tanımını; % 81,2’si “anne sütü 
bebeğin ilk 6 ayda besin ihtiyacını %100 karşı-
lar.” bilgisini doğru olarak cevaplamışlardır. An-
cak katılımcıların sadece % 66,2’si sadece anne 
sütü ile beslenen bebeklerin hava sıcaklıklarının 
artması ile suya ihtiyaçlarının olmadığını bilmek-
tedir. Önerme, bilgi cümlesi ve /veya tanımlara 
verilen cevaplar arasındaki farklar intern hekim-
lerin anne sütü-emzirme konusunda bilgilerinin 
özellikle hekim adaylarından beklenen düzeyde 
olmadığını göstermektedir.
 
“Bebek her istediğinde emzirilmeli” cümlesine 
internlerin % 58’i; Hindistan’da Tıp Fakültesi 3. 
Sınıf öğrencilerinin % 15,8’i doğru cevap vermiş-
tir (13). Sağlık çalışanlarının emzirmenin teşviki 
ve devamındaki önemli rolü göz önünde bulun-
durulduğunda, bu farkındalık düzeyi oldukça dü-
şüktür. 

Anne sütünün sağılma, saklanma ve bebeğe ver-
meden önceki hazırlama konusunda doğru bilgiye 
sahip olma durumu oldukça düşük düzeydedir. Bu 
konuda daha önce yapılan bir çalışmada sağlıkla 
ilgili bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerin-
den anne sütünü sağma ve saklama koşullarını 
doğru bilenlerin sıklığı %19,4 olarak bulunmuştur 
(15). Bizim çalışmamızda bu sıklık daha yüksek 
olmakla birlikte istenen düzeyde değildir. Günü-
müzde kadınların çalışma hayatına her geçen gün 

daha fazla katılması, annelerin bebeklerini çalışır-
ken dahi emzirmeye devam etmelerinin önemini 
vurgulamayı ve bunu sağlamak için memeden 
anne sütünü sağma ve sütü saklama koşulları 
hakkında sağlık personeli tarafından daha fazla 
bilinçlendirilmelerini zorunlu hale getirmektedir. 
Annelere ve anne adaylarına danışmanlık da vere-
bilecek olan hekim adaylarının anne sütü, bebek 
beslenmesi ve emzirme konusunda tam ve doğru 
bilgiye sahip olmaları toplumda anne sütüyle bes-
lenme düzeyini artırmaya yardımcı olacaktır. 

Intern hekimlerin bilgi yetersizliklerinin gideril-
mesi için eğitim süreci, çekirdek program kapsa-
mı ve uygulamaları eğitime yön verenler tarafın-
dan değerlendirilmeli, yeniden yapılandırılmalı-
dır. Teorik eğitimlerin geliştirilerek konunun vaka 
örnekleriyle tartışılması ve gözlemci eşliğinde 
internler tarafından anne adaylarına eğitimler 
yapılması bilgi, tutum ve davranışı olumlu yön-
de etkileyecektir. Hizmet içi eğitimlerle konunun 
önemi hatırlatılmalı ve anne sütüyle beslenme ko-
nusundaki bilgi ve farkındalık artırılmalıdır. 

Toplumda bebek beslenmesinde doğru uygulama-
ların ve anne sütüyle emzirmenin artması, bebek 
ve erişkin sağlığının korunması hekimlerin ve 
tüm sağlık personelinin bebek beslenmesi, em-
zirme-anne sütü konuları hakkında tam ve doğru 
bilgiye sahip olmaları ve bunlara inanmalarıyla 
mümkün olacaktır. Çalışmamızın sonuçlarının 
sadece HÜTF intern hekimlerinin bilgi düzeyini 
göstermektedir olup çalışmamızın kısıtlılığıdır.
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Determination of According to Nursing Diagnoses and Interventions of 
an Individual Diagnosed With Type 2 Diabetes According To NANDA and 
NIC

Tip 2 Diyabet Tanısı Alan Bireyin NANDA’ya Göre Hemşirelik 
Tanıları ve NIC Girişimlerinin Belirlenmesi

VAKA SUNUMU / Case Presentation

Tuğba KAVALALI ERDOĞAN1, Zeliha KOÇ2

ABSTRACTÖZ
Today, diabetes is a common chronic metabolic disease which affects 
the quality of life of individuals. Diabetes, which requires a multi-
disciplinary approach, is an important health issue that can cause 
severe complications and puts an economic burden on the individu-
al, society and healthcare system. Nurses as indispensable members 
of the team with their professional leadership role in managing care 
can help the individuals with diabetes manage the disease by plan-
ning care for the individual’s defined health problems. The nursing 
process, which is a scientific problem-solving method, is utilized to 
identify the healthcare needs of healthy / sick individuals and to pro-
vide an individualized care. Nevertheless, it is also emphasized that 
the use of a common nursing language and systematic classification 
systems in all stages of the nursing process increases the effecti-
veness of the nursing process. In this study, an individual diagno-
sed with Type 2 diabetes was assessed in accordance with the “Life 
Model” developed by Roper, Logan and Tierney and “North Ame-
rican Diagnosis Association –  NANDA”  nursing diagnoses were 
developed using NANDA Taxonomy II classification, and “Nursing 
Intervention Classification -  NIC”  interventions were determined 
for each diagnosis. 

Diyabet, günümüzde yaygın olarak görülen, bireylerin yaşam kali-
tesini etkileyen metabolik kaynaklı kronik bir hastalıktır. Multidisip-
liner bir yaklaşım gerektiren diyabet, ciddi komplikasyonlara neden 
olabilen; bireye, toplum ve sağlık bakım sistemine ekonomik yük 
getiren önemli bir sağlık sorunudur. Bakımın yönetilmesinde ser-
gilediği mesleki liderlik rolü ile ekibin vazgeçilmez bir üyesi olan 
hemşireler, bireyin tanımlanmış sağlık sorunlarına yönelik bakımı 
planlayarak diyabetik bireylerin hastalığı yönetmesine yardımcı 
olabilir. Sağlıklı/hasta bireyin sağlık bakım gereksinimlerinin belir-
lenmesinde ve bireye özgü bakım sunulmasında bilimsel bir problem 
çözme yöntemi olan hemşirelik sürecinden yararlanılır. Bununla bir-
likte hemşirelik sürecinin tüm aşamalarında ortak bir hemşirelik dili 
ile sistematik sınıflama sistemleri kullanımının hemşirelik sürecinin 
etkinliğini artırdığı vurgulanmaktadır. Bu çalışmada Tip 2 diyabet 
tanısı alan birey, Roper, Logan ve Tierney’in geliştirdiği “Yaşam 
Modeli” doğrultusunda değerlendirilmiş, NANDA Taksonomi II 
sınıflama sistemi kullanılarak “North American Diagnosis Asso-
ciation – NANDA”  hemşirelik tanıları geliştirilmiş ve her tanıya 
uygun “Nursing Intervention Classification- NIC”  girişimleri be-
lirlenmiştir. 
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GİRİŞ

Diyabet, pankreasın insülin üretemediği veya vü-
cudun üretilen insülini kullanamadığı durumda 
ortaya çıkan; karbonhidrat, yağ ve protein me-
tabolizmalarında bozulmalara neden olan kronik 
bir hastalıktır (1,2). Multidisipliner bir yaklaşım 
gerektiren diyabet, ciddi komplikasyonlara neden 
olabilen; bireye, toplum ve sağlık bakım sistemi-
ne ekonomik yük getiren önemli bir sağlık soru-
nudur (3). Uluslararası Diyabet Federasyonu (In-

ternational Diabetes Federation-IDF) (2017) dün-
yada 20 -79 yaş aralığında bulunan 424,9 milyon 
kişinin diyabet tanısı aldığını, 4 milyon kişinin di-
yabet nedeniyle yaşamını yitirdiğini; 2045 yılında 
ise dünya genelinde 628.6 milyon kişinin diyabet 
tanısı alacağını bildirmiştir. Ayrıca Uluslararası 
Diyabet Federasyonu (2017) Türkiye’nin Avru-
pa’da %12.1 ile Almanya ve Rusya’dan sonra 
yaşa göre düzeltilmiş diyabet prevalansına sahip 
üçüncü ülke olduğunu belirtmiştir (2). Ülkemizde 
2010 yılında yapılan Türkiye Diyabet, Hipertan-
siyon, Obezite ve Endokrin Hastalıklar Prevalans 
Çalışmasında da (TURDEP-II), Türk erişkinlerde 
diyabet prevalans hızının %13.7’ye (erkeklerde 
%12.4 ve kadınlarda ise %14.6) yükseldiği bildi-
rilmiştir (4).
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Yaşam tarzındaki değişimlerin, obezitenin, sedan-
ter yaşam tarzının, sağlık ve teknoloji alanındaki 
ilerlemelerin ve yaşam süresinin uzamasının di-
yabet hastalığına zemin hazırladığı düşünülmek-
tedir (5).  Multifaktöriyel nedenlere bağlı olarak 
ortaya çıkan diyabet hastalığının, Tip 1, Tip 2 ve 
gestasyonel diyabet olmak üzere 3 primer tipi ile 
bazı spesifik tipleri bulunmaktadır. Tüm diyabet 
tiplerinin yaklaşık olarak %90-95’ini Tip 2 diya-
bet oluşturmaktadır. Tip 2 diyabet belirti ve bulgu 
vermeden sinsi bir şekilde ilerleyebilen ve uzun 
süre varlığını sürdürebilen bir hastalıktır (1). 

Tip 2 diyabet tanısı alan bireylerde ilk önce glikoz 
sonra yağ depolarının yıkıma uğraması nedeniy-
le “hiperlipidemi”; glikozun idrar ile atılmasıy-
la “glikozüri”; idrar yoğunluğunun artmasıyla 
“poliüri”; kaybedilen su ve elektrolitleri yerine 
koyabilmek için “polidipsi”; protein depolarının 
kullanılmasıyla “polifaji” gibi semptomlar görü-
lebilmektedir Ayrıca bu belirtilere bulanık görme, 
ciltte kuruluk, yorgunluk, nöropati ve idrar yolu 
enfeksiyonları eşlik edebilmektedir (6-8). Diya-
betin ayırıcı özelliği olan “hiperglisemi” insülin 
eksikliği veya hücrelerin insüline yanıt vereme-
mesi sonucu glikozun kanda yüksek düzeyde sey-
retmesi ile ortaya çıkabilmektedir. Hiperglisemi 
uzun süre kontrol edilemezse, retinopati ve körlük 
gibi göz hastalıklarına, nöropati, nefropati, kar-
diyovasküler hastalıklar gibi yaşamı tehdit eden 
sağlık sorunlarına neden olabilmektedir (2,6-8). 
Diyabet, ciddi komplikasyonlara yol açmasının 
yanı sıra bireylerin iyilik halini, yaşam kalitesini, 
sosyal ve mesleki yaşantısını olumsuz yönde etki-
leyebilen bir hastalıktır. Bununla birlikte diyabet 
depresyon ve anksiyete gibi psikolojik problemle-
re de neden olabilmektedir (1,9).

Hastalık yönetimi, bütüncül bakımın koordinas-
yonu ve sürekliliğini sağlamada, profesyonel ekip 
çalışmasını desteklemede, sunulan bakımın kali-
tesini arttırmada, beklenen hasta sonuçlarını iyi-
leştirmede ve bakımın maliyetini azaltmada etkin 
bir rol oynamaktadır (10). Kol ve arkadaşlarının 
aktardığına göre; Florance Nightingale hemşire-
lik bakımını “Bireyin yaşamından sorumlu ol-
mak” şeklinde tanımlarken; Virginia Henderson 
ise hemşirenin temel görevini “Sağlam veya hasta 

bireylere sağlıklarını korumaları, tedavilerini sür-
dürmeleri veya huzur içinde ölmeleri için yardım 
etme” olarak tanımlamıştır (11). Bu doğrultuda 
bakımın yönetilmesinde sergilediği mesleki li-
derlik rolü ile ekibin vazgeçilmez bir üyesi olan 
hemşireler, bireyin tanımlanmış sağlık sorunları-
na yönelik bakımı planlayarak bireyin hastalığını 
yönetmesine yardımcı olurlar (10). 

Sağlıklı/hasta bireyin sağlık bakım gereksinimle-
rinin belirlenmesinde ve bireye özgü bakım su-
nulmasında bilimsel bir problem çözme yöntemi 
olan hemşirelik sürecinden yararlanılmaktadır. 
Literatürde modern hemşirelik anlayışı doğrultu-
sunda hemşirelik süreci kullanılmasının, bakımın 
kalitesini artırmada, bireye bütüncül bir bakım 
sunmada, sağlığı koruma ve geliştirmede, hemşi-
renin bilgisini artırmada, hemşirelik uygulamala-
rını geliştirmede ve bağımsız işlevlerini artırmada 
son derece yararlı olduğu bildirilmektedir. Bu-
nunla birlikte hemşirelik sürecinin tüm aşamala-
rında ortak bir hemşirelik dili ile sistematik sınıf-
lama sistemleri kullanımının hemşirelik sürecinin 
etkinliğini arttırdığı vurgulanmaktadır (12-14). 

Hemşirelik sınıflandırma sistemleri; hasta sorun-
larını, hemşirelerin bu sorunlara yönelik olarak 
uyguladıkları girişimleri ve bu girişimlerin hasta 
sonuçlarına yararını sınıflandırmayı sağlamakta-
dır (13-15). NANDA Hemşirelik Tanıları Sınıf-
laması (North American Diagnosis Association), 
Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (Nursing In-
tervention Classification- NIC), Hemşirelik Bakı-
mı Sonuçlarının Sınıflaması (Nursing Outcomes 
Classification-NOC), Omaha Sınıflama Sistemi 
(Omaha System), Klinik Bakım Sınıflaması (Cli-
nical Care Classfication) ve Hemşirelik Uygula-
malarının Uluslararası Sınıflaması (International 
Classiffication for Nursing Practice- ICNP) Ame-
rikan Hemşireler Birliği (ANA) tarafından onay-
lanmış hemşirelik sınıflandırma sistemleri arasın-
da yer almaktadır (13, 15-17). 

NANDA, 1973 yılında hemşirelikte sınıflama 
ve ortak dil geliştirmek amacıyla “Ulusal Görev 
Gücü” olarak çalışmalarına başlamış; 1982 yı-
lında Kanada da çalışan hemşirelerin katılması 
ile Kuzey Amerikan Hemşirelik Tanıları Birliği 
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(North American Nursing Diagnosis Associati-
on-NANDA) adını almıştır. En yaygın kullanılan 
sınıflama sistemlerinden biri olan NANDA, ulus-
lararası standartlara uygun olarak tanı önerme, 
onaylama ve sınıflama ölçütlerini belirleyen ve 
düzenleyen bir kuruluş niteliğindedir. Uluslarara-
sı katılıma paralel olarak 2002 yılında NANDA 
International adını alarak, birçok dile çevrilmiştir. 
Her iki yılda bir yapılan toplantılar ile NANDA-I 
tanıları güncellenmektedir. NANDA-I sınıflan-
dırması 13 alan, 47 sınıf ve 245 hemşirelik tanısı 
içermektedir (13, 15-18). 

NIC, 1987 yılında Amerika’da Hemşirelik Giri-
şimlerini Sınıflama grubu tarafından her alan ve 
bakım ortamında hemşirelerin uyguladığı giri-
şimleri tanımlamak amacıyla geliştirilen bir sınıf-
lama sistemidir. Hemşirelik Girişimleri Sınıflama 
Sisteminde her bir girişim, ad, tanım, girişime ait 
eylem ve aktiviteden oluşmaktadır. NIC sınıflama 
sisteminde her girişimin farklı bir numerik kodu 
bulunmakta ve her bir girişimin altında yaklaşık 
10-30 hemşirelik aktivitesi yer almaktadır. Bu-
nunla birlikte NIC sınıflaması alan, sınıf ve aktivi-
teler olmak üzere 3 düzeyden oluşmaktadır. 2017 
yılında yayınlanan güncel hemşirelik girişimleri 
sınıflama sisteminde 7 alan, 30 sınıf, 565 NIC gi-
rişimi ve yaklaşık 13.000 aktivite yer almaktadır 
(13, 15-17,19). 

Bu çalışmada Tip 2 diyabet tanısı alan birey, Ro-
per, Logan, Tierney Yaşam Modeli doğrultusunda 
değerlendirilmiş, NANDA Taksonomi II sınıfla-
ma sistemi kullanılarak NANDA hemşirelik tanı-
ları geliştirilmiş ve her tanıya uygun NIC girişim-
leri belirlenmiştir. 

OLGU SUNUMU
F.B. 67 yaşında, evli, emekli ve ortaokul mezunu 
kadın bir hastadır. Eşi ile birlikte il merkezinde 
bir apartman dairesinde yaşamaktadır. Hasta evin-
de sık sık baş ağrısı yaşadığını, bu baş ağrısının 
10 gün önce başladığını buna karşın bu ağrıyı 
önemsemediğini ifade etmiştir. Geçmeyen baş 
ağrılarından şikayetçi olan hasta hiperglisemiden 
şüphelendiği için evde kan şekeri ölçüm cihazı ile 
açlık kan şekerini ölçmüş ve sonucu 306 mg/dL 
olarak belirlemiştir. Kan şekeri düzeyi yüksek ol-

masına karşın hastaneye gitmeyi red etmiş, insülin 
dozunu kendisi arttırarak kan şekeri düzeyinin 
düşeceğini düşünmüştür. Baş ağrılarının geçme-
mesi nedeniyle ertesi sabah tekrar kan şekeri 
ölçümü yapan hasta sonucu 416 mg/dL olarak 
belirlemiştir. Kan şekeri düzeyinde azalma yerine 
bir artma belirlediği için hasta eşi ile birlikte il 
merkezinde bulunan özel bir hastaneye başvur-
muştur. Özel hastanede yapılan  tetkikler sonu-
cunda hasta 3 gün yoğun bakım ünitesinde bakım 
ve tedavi almıştır.  Daha sonra hastanın kendi 
isteği ile bir üniversite hastanesinin endokrinoloji 
servisine transferi gerçekleşmiştir.   Hastanın en-
dokronoloji servisinde 4 gündür tedavisi devam 
etmektedir. 

Bireyin tıbbi özgeçmişine bakıldığında 38 yıldır 
diyabet, 12 yıldır hipertansiyon ve 5 yıldır astım 
tanısı ile tedavi edildiği belirlenmiştir. Hasta 35 
yıl önce guatr ve bel fıtığı, 30 yıl önce histerekto-
mi ameliyatı geçirmiştir. Ayrıca 12 yıl önce damar 
tıkanıklığı nedeniyle ameliyat olmuş ve 4 damarı-
na stent takılmıştır. Bununla birlikte 15 sene önce 
geçirdiği trafik kazası nedeniyle platin protez 
ameliyatı olmuştur. Bireyin soy geçmiş öyküsün-
de herhangi bir kronik hastalık öyküsü bulunma-
maktadır. Hasta astım tedavisi için Ventolin 2,5mg 
3x1 inhaler; Tip 2 diyabetes mellitus tedavi için, 
Apidra 100 U/ML solostar SC enjeksiyon kalemi 
3x6 IU, Glucophage 1000 mg tablet 2x1, Lantus 
Solostar 100 U/ML 1x20mg, hipertansiyon teda-
visi için Delix 5 mg tablet 1x1, kalp damar hasta-
lığı için Tarden 40 mg tablet 1x1, Vastarel MR 35 
mg tablet 1x1, Ecopirin 100 mg tablet 1x1, Plavix 
75 mg tablet 1x1 ve Ranitab 50mg/2ml ampul 2x1 
kullanmaktadır. 

Roper-Logan-Tierney Yaşam Modeli Doğrul-
tusunda Hastanın Değerlendirilmesi
1. Güvenli Çevrenin Sağlanması ve Sürdürülme-
si: Bireyin hastanedeki yatağının frenleri kapa-
lıdır. Yatak korkuluklarının bir tarafı kaldırılmış 
durumdadır. Yatak hastanın rahatça kalkabilece-
ği seviyededir. Hasta odasının zemini kurudur. 
Hastanın kullandığı terliğin tabanı kaymaz özel-
liktedir. Bireyin sol gözünde diyabetik retinopati 
nedeniyle %80 görme kaybı bulunmaktadır.  Bire-
yin düşme riskini belirlemek amacıyla İtaki Düş-
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me Riski Ölçeği kullanılmıştır. İtaki Düşme Riski 
Ölçeği, Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve 
Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde 
çalışan bir komisyon tarafından 2011 yılında, 16 
yaş ve üzerindeki hastaların düşmelerine neden 
olabilecek risk faktörlerini belirlemek amacıyla 
geliştirilmiştir. Ölçekten alınan toplam puanın 
5 ve üzerinde olması hastanın düşme riskinin 
yüksek olduğunu ifade etmektedir (20). Bireyin, 
İtaki Düşme Riski Ölçeği puanı 11 olup, yüksek 
düzeyde düşme riskine sahip olduğu belirlenmiş-
tir. 15 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında 
hastanın sol bacağına platin protez takılmıştır. Bu 
nedenle yürürken bazen baston kullanma ihtiyacı 
duymaktadır. Bireyin basınç yarası riskini değer-
lendirmek için Braden Basınç Yarası Risk Tanı-
lama Ölçeği kullanılmıştır. Braden Basınç Yara-
sı Risk Tanılama Ölçeği, Bergstrom, Braden ve 
arkadaşları tarafından 1987 yılında basınç yarası 
riski olan hastaların erken tanılanmasını belirle-
mek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe’ye 
uyarlaması ilk olarak 1997 yılında Oğuz ve Ol-
gun, daha sonra 1998 yılında Pınar ve Oğuz tara-
fından yapılmış, ölçeğin geçerli ve güvenilir bir 
araç olduğu saptanmıştır. Ölçek, duyusal algıla-
ma, sürtünme ve yırtılma, nemlilik, aktivite, ha-
reket ve beslenme olmak üzere 6 maddeden oluş-
makta olup, ölçekten alınabilecek toplam puan 
6-23 arasında değişmektedir. Ölçekten alınan 
toplam puan arttıkça basınç yarası gelişme riski-
nin azaldığı kabul edilmektedir.  Bireyin Braden 
Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nden aldığı 
puan 22’dir (21,22).  Hastanın hastaneye yatma-
dan önce yeni aldığı ayakkabısının sağ ayak bile-
ğinin arka kısmına vurduğu bu nedenle yara açıl-
dığı belirlenmiştir. 
2. İletişim: Birey, kendisine refakat eden eşi ve 
sağlık profesyonelleri ile kolaylıkla iletişim kura-
bilmektedir. 
3. Solunum: Bireyin solunum sayısı 22/dk’dır. 
Öksürük, sekresyon ve siyanoz semptomları göz-
lemlenmektedir. Bireyde sigara öyküsü yoktur. 
Astım nedeniyle inhaler tedavi almaktadır. 
4. Beslenme: Hasta hastanede kaldığı süre bo-
yunca R3 diyabetik+tuzsuz diyet almaktadır. Fa-
kat birey  hastane yemeklerini sevmediği için 
ana öğünlerde gelen porsiyonlarını bitiremediği 
ve ara öğün tüketmediği gözlemlenmiştir. Hasta 

evde de 2 ana öğün tükettiğini ve hiç ara öğün 
almadığını ifade etmiştir. Günlük yaklaşık olarak 
2 lt su tükettiğini, çay ve kahve tüketmeyi sev-
mediğini belirtmiştir. Çiğneme ve yutmada her-
hangi bir güçlük yaşamadığını, herhangi bir be-
sine alerjisi olmadığını, fakat baklagil tüketmeyi 
sevmediğini ifade etmiştir. Hastanın beden kitle 
indeksi 25,71kg/m2 olup birey son üç ayda 4 kilo 
kaybetmiştir. 
5. Boşaltım: Birey boşaltım ihtiyacını yardım al-
madan tuvalete giderek kendisi karşılayabilmek-
tedir. Günde yaklaşık 7-8 defa miksiyona çıktı-
ğını, herhangi bir problem (dizüri, hematüri, in-
kontinans gibi) yaşamadığını ifade etmiştir. Yak-
laşık 4 gündür defekasyona çıkamadığını, evde 
defekasyon alışkanlığının (günde 1 defa) düzenli 
olduğunu bildirmiştir. Bireyin batın bölgesinde 
gerginlik olduğu gözlemlenmiştir. 
6. Kişisel temizlik ve giyim: Hasta evde üç günde 
bir banyo yaptığını, hastaneye yattıktan sonra da 
bu alışkanlığını devam ettirdiğini ifade etmiştir. 
Bireyin genel görünümü, pijaması, yatak takım-
ları temiz ve düzenlidir. Eksik ve çürük dişi bu-
lunmamasına karşın, ağız içinde kuruluk ve bir 
adet oral mukozit gözlemlenmiştir. El ve ayak 
tırnakları temiz ve kısadır. Kıyafetlerini günlük 
değiştiğini, sadece intravenöz tedavi için branül 
olan tarafının kıyafetini çıkarırken eşinden destek 
aldığını, bunun dışında kişisel bakımını yardım 
almadan kendisi karşılayabildiğini belirtmiştir.
7. Beden ısısının kontrolü: Bireyin vücut sıcaklığı 
ortalama 36,30C’dir. 
8. Hareket: Birey hem evde hem de hastanede tek 
başına yürüyüş yapabilmektedir. Topuk kısmın-
daki yara dışında bası bölgelerinde herhangi bir 
kızarıklık veya yara gözlemlenmemiştir. Bel fıtığı 
ve diz protezi nedeniyle ağrı yaşadığı için bazen 
bastonla yürümeyi tercih ettiğini belirtmiştir. 
9. Çalışma ve eğlence: Hasta aile apartmanında 
çocukları ve torunlarıyla yaşadığını, boş zaman-
larını sıklıkla torunlarıyla geçirdiğini belirtmiştir. 
Haftada bir kez akrabaları veya arkadaşları ile 
sosyal ortamlarda buluşup sohbet ettiklerini, evde 
olduğu zamanda ise müzik dinlemeyi sevdiğini 
belirtmiştir. Zaman zaman eşiyle birlikte sahilde 
kısa yürüyüşler yaptığını, bu yürüyüşlerin onu 
çok mutlu ettiğini çünkü emekli olmadan önceden 
eşi ile vakit geçiremediklerini ifade etmiştir. 
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10. Cinsellik: Hasta kadın kimliği ile uyumludur. 
Dört çocuk annesi olan hasta çocuklarını normal 
doğumla dünyaya getirmiştir. 30 sene önce histe-
rektomi ameliyatı geçirdiğini, bu yüzden cerrahi 
menapoza girdiğini, fakat menapoz için herhangi 
bir ilaç kullanmadığını ifade etmiştir. Birey daha 
önce hiç kendi kendine meme muayenesi yapma-
dığını ve smear aldırmadığını bildirmiştir. 
11. Uyku: Birey, hastaneye yattığı günden itibaren 
gürültü nedeniyle uyuyamadığı belirtmiştir. Gün-
düz uyuma alışkanlığı olmadığını belirten hasta, 
evde iken uykusunun düzenli olduğunu ifade et-
miştir. Yaşadığı uykusuzluk nedeniyle yorgun ol-
duğu gözlemlenmiştir.
12. Ölüm: Birey, ölümü düşünmediğini, hastane-
den taburcu olup tekrar eski hayatına döneceğini 
ve içinin rahat olduğunu belirtmiştir.  

Hemşirelik Tanısı 1: İnhaler Tedavi Kullanımı-
na Bağlı Oral Mukoz Membran Bütünlüğünde 
Bozulma
Alan 11: Güvenlik/Koruma, Sınıf 2: Fiziksel Ya-
ralanma, Kod: 00045
Hemşirelik Girişimleri:
NIC: Ağız Sağlığını Sürdürme (Kod: 1710)
Alan 1. Fizyolojik:Temel        Sınıf: Öz Bakımı 
Kolaylaştırma
•	 Rutin ağız bakımı yapılır.
•	 Dudakları ve ağız mukozasını nemlendirmek 
için gerektiğinde yağ içeren bir krem uygulanır.
•	 Hastaya yemeklerden sonra ve gerektiği sık-
lıkta ağız hijyenini gerçekleştirmesi için bilgi ve-
rilir ve yardım edilir.
•	 Düzenli aralıklarla diş fırçalama ve diş ipi 
kullanma olanağı sağlanır.
•	 Yumuşak kıllı diş fırçası kullanımı önerilir.
•	 Sağlıklı beslenme ve yeterli sıvı alımını öne-
rilir.
•	 Dişleri temizlemek ve tükürük salgısını artır-
mak için şekersiz sakız çiğneme konusunda bilgi 
verilir. 
NIC: Beslenme Yönetimi (Kod:1100)
Alan 1. Fizyolojik: Temel    Sınıf: Beslenme Des-
teği
•	 Hastanın beslenme durumu ve beslenme ge-
reksinimleri belirlenir.
•	 Hastanın herhangi bir besine alerjisi olup ol-
madığı sorgulanır.

•	 Hastanın besin tercihleri belirlenir.
•	 Beslenme ihtiyacı hakkında hasta bilgilendi-
rilir.
•	 Beslenme gereksinimlerini karşılamak için 
gerekli olan besin tipleri ve kalori miktarı tanım-
lanır.
•	 Gerekli ise diyet ayarlaması yapılır (örn: yük-
sek proteinli besinler verilir, tuza alternatif olarak 
bitkiler ve baharatlar önerilir, şeker yerine tatlan-
dırıcı sağlanır, kalori artırılır, vitamin, mineral ve 
ek gıdalar artırılır).
•	 Öğün tüketimi için en uygun çevre sağlanır 
(örn: temiz, havalandırılmış, rahat ve kesin koku-
lardan arındırılmış).
•	 Yemek öncesi ağız bakımı sağlanır veya yar-
dım edilir.
•	 Hastanede ya da bakım merkezlerinde uygun-
sa hasta yakınlarını hastaların sevdiği yemekleri 
getirmeleri konusunda cesaretlendirilir.
•	 Yapılması gereken diyet değişiklikleri konu-
sunda hasta bilgilendirilir (örn: sıvı gıda, berrak 
sıvı, yumuşak ya da tolere edilebilen diyet).
•	 Yaşa ve gelişime uygun özel diyet gereksi-
nimleri konusunda hasta bilgilendirilir (örn: em-
ziren kadınlar için kalsiyum, protein ve sıvıdan 
zengin, yaşlılar için konstipasyonu önleyici liften 
zengin diyet).
•	 Diyet alımı ve kalorisi izlenir.
•	 Kilo alımı ve kaybı izlenir.
•	 Güvenli besin hazırlama ve saklama teknikle-
ri konusunda cesaretlendirilir (23).

Beklenen Hasta Sonucu: Bireyin ağız mukoz 
membranında iyileşme olması ve ilerleyen za-
manda tekrar oral mukozit oluşmamasıdır. 
Hemşirelik Tanısı 2: İştahsızlık ve Kilo Kaybı-
na Bağlı Beslenmede Dengesizlik: Beden Ge-
reksiniminden Az
Alan 2: Beslenme, Sınıf 1: Yeme, Kod: 00002
Hemşirelik Girişimleri:
NIC: Beslenme Yönetimi (Kod: 1100)
Alan 1. Fizyolojik: Temel     Sınıf: Beslenme 
Desteği
*Beslenme Yönetimi “Oral Mukoz Membran 
Bütünlüğünde Bozulma” hemşirelik tanısında 
açıklanmıştır (23).
Beklenen Hasta Sonuçları: Sağlıklı beslenme-
nin önemini açıklayabilmesi, günlük besin alı-
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mındaki eksikleri tanımlayabilmesi ve ideal vücut 
ağırlığında olmasıdır.
Hemşirelik Tanısı 3: İştahsızlığa Bağlı Konsti-
pasyon
Alan 3: Eliminasyon ve Değişim, Sınıf 2. Sindi-
rim fonksiyonu, Kod: 00011
Hemşirelik Girişimleri:
NIC: Konstipasyon/Fekal Tıkaç Yönetimi (Kod: 
0450)
Alan 1. Fizyolojik: Temel        Sınıf: Eliminasyon 
Yönetimi
•	 Uygun şekilde dışının rengi, şekli, hacmi, sık-
lığı, kıvamı ve bağırsak hareketleri izlenir.
•	 Bağırsak sesleri izlenir.
•	 Hastaya problemin nedeni ve aktivitelerin ge-
rekçesi açıklanır.
•	 Konstipasyona sebep olan veya katkıda bulu-
nan faktörler (örn: tıbbi tedavi, yatak istirahati, 
diyet) tanımlanır.
•	 Uygun şekilde tuvalete çıkma programı oluş-
turulur.
•	 Kontrendike olmadıkça sıvı alımı artırılır.
•	 İlaç profili gastrointestinal yan etkiler bakı-
mından değerlendirilir.
•	 Hastaya/ailesine bir besin günlüğünün nasıl 
tutulacağı öğretilir.
•	 Yüksek lifli diyeti uygun şekilde hastaya/aile-
sine öğretilir.
•	 Hastaya/ailesine uygun laksatif kullanımını 
hakkında öğretim yapılır.
•	 Hastaya/ailesine konstipasyon/fekal tıkaç ile 
diyet, sıvı alımı ve egzersiz arasındaki ilişki hak-
kında öğretim yapılır.
•	 Konstipasyon veya fekal tıkaç devam ederse 
hastaya doktora danışması önerilir.
•	 Uygun şekilde laksatif/gaita yumuşatıcı kulla-
nımı önerilir.
•	 Uygun şekilde lavman ya da irigasyon uygu-
lanır.
•	 Hasta düzenli aralıklarla tartılır.
•	 Kabızlığın çözümü için zaman dilimi hakkın-
da hastaya/ailesine bilgi verilir (23).
NIC: Beslenme Yönetimi (Kod: 1100)
Alan 1. Fizyolojik: Temel     Sınıf: Beslenme 
Desteği
*Beslenme Yönetimi “Oral Mukoz Membran 
Bütünlüğünde Bozulma” hemşirelik tanısında 
açıklanmıştır.

Beklenen Hasta Sonuçları: Bireyin defekasyona 
çıkması ve normal (günde bir defa) bağırsak alış-
kanlığına dönmesidir.

Hemşirelik Tanısı 4: Hospitalizasyona Bağlı 
Uyku Örüntüsünde Bozulma
Alan 4. Aktivite/dinlenme, Sınıf 1. Uyku/dinlen-
me, Kod: 00198
Hemşirelik Girişimleri:
NIC: Uykunun Güçlendirilmesi (Kod: 1850)
Alan 1. Fizyolojik: Temel     Sınıf: Öz Bakımı 
Kolaylaştırma
•	 Hastanın uyku örüntüsü ve saatleri izlenir.
•	 Uykusuzluğun nedenleri (ağrı, anksiyete, 
ameliyat sonrası dönemde yaşanan sıkıntılar vb.) 
ve bunu önlemek için olası yollar hasta ve hasta 
yakınına açıklanır.
•	 İlaç uygulama saatleri hastanın uyku/uyanık-
lık döngüsüne göre planlanır.
•	 Hastanın aldığı ilaçların uyku örüntüsüne et-
kisi belirlenir.
•	 Bakım, hastanın uyku/uyanıklık dönemlerine 
göre planlanır.
•	 Normal gece-gündüz döngüsünün sürdürül-
mesi için çevresel uyarılar düzenlenir.
•	 Masaj, pozisyon verme ve duyusal dokunma 
gibi rahatlama yöntemleri uygulanır (23).
NIC: Çevre yönetimi: Rahatlık (Kod: 6482)
Alan 1. Fizyolojik: Temel         Sınıf: Fiziksel 
Rahatlığı Geliştirme
•	 Çevre yönetimine ve optimum rahatlığa yöne-
lik hastanın hedefleri belirlenir.
•	 Hastanın çağrı ziline ulaşabilmesi sağlanır.
•	 Sakin, destekleyici, güvenli ve temiz bir ortam 
sağlanır.
•	 Gözlerine ışık gelmesi önlenerek, bireysel ak-
tivite gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde 
aydınlatma sağlanır.
•	 Rahat edebileceği bir pozisyon verilir (23).
Beklenen hasta sonuçları: Bireyin uykusunun 
yeterli olduğunu söylemesi, dinlenerek kalktığını 
ifade etmesi ve yorgunluk belirtilerinin gözlen-
memesidir. 
Hemşirelik Tanısı 5: Sol Bacağındaki Platin ve 
Proteze Bağlı Kronik Ağrı
Alan 12. Konfor, Sınıf 1. Fiziksel Konfor, Kod: 
00133
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Hemşirelik Girişimleri:
NIC: Ağrı Yönetimi (Kod: 1400)
Alan 1. Fizyolojik: Temel        Sınıf: Fiziksel Ra-
hatlığı Geliştirme
•	 Ağrının yerini, özelliğini, başlangıcını/süre-
sini, sıklığını, niteliğini ve yoğunluğunu içeren 
kapsamlı bir değerlendirme yapılır.
•	 Ağrıyı azaltan ya da arttıran faktörler hasta ile 
birlikte değerlendirilir (Örn; pozisyon vb.). 
•	 Dikkatli bir analjezik bakımı sağlanır.
•	 Ağrı deneyimini tanımlamak için teröpatik ile-
tişim stratejileri kullanılır ve hastaya ağrıya tepki-
sinin kabul edildiği iletilir.
•	 Hastanın ağrı hakkında bilgi ve inançları de-
ğerlendirilir.
•	 Ağrı deneyiminin yaşam kalitesi üzerine etki-
leri değerlendirilir (Örn; uyku, aktivite, ruh hali 
vb.).
•	 Hastanın rahatsızlığa tepkilerini etkileyebile-
cek çevresel faktörler değerlendirilir (oda ısısı, 
aydınlatma, gürültü vb.).
•	 Ağrıyı hafifletme/giderme yöntemi seçilirken 
hastanın bu yönteme katılma istekliliği değerlen-
dirilir.
•	 Ağrının şiddeti artmadan önce ağrı kontrol 
yöntemlerinin kullanılması sağlanır.
•	 Ağrı deneyimi sürekli değerlendirilerek ağrı 
kontrol yöntemlerinin etkinliği değerlendirilir 
(23).
NIC: Başetmeyi Güçlendirme (Kod: 5230)
Alan 3. Davranışsal          Sınıf: Başetme Yardımı
•	 Sakin ve güven verici bir yaklaşım kullanılır.
•	 Hastanın hastalık sürecini nasıl algıladığı de-
ğerlendirilir.
•	 Stresli durumda hastanın bakış açısı değerlen-
dirilir ve yoğun stres altında iken karar vermesi 
önlenir.
•	 Duygularını, algılarını ve korkularını sözel 
olarak ifade etmesi için cesaretlendirilir.
•	 Hastanın beden imgesindeki değişimlere uyu-
mu değerlendirilir.
•	 Hastanın yaşam tarzının, rol ve ilişkilerini na-
sıl etkilediği değerlendirilir.
•	 Zorlandığı durumun üstesinden kademeli ola-
rak gelmesi için hasta cesaretlendirilir.
•	 Hastanın sosyal destek gereksinimleri/istekleri 
değerlendirilir (23).
NIC: İlaç Tedavisinin Uygulanması (Kod: 2300)
Alan 2. Fizyolojik: Temel       Sınıf: İlaç Yönetimi

•	 İlaçların doğru ve güvenli bir şekilde hazırlan-
ması için kurum politika ve prosedürlerine uyulur.
•	 İlaç uygulaması on doğru ilkesine göre yapılır.
•	 Uygulama öncesi hastaya ilacın türü, uygula-
ma nedeni, beklenen ve istenmeyen etkileri anla-
tılır.
•	 Hasta uygulanan ilacın istenmeyen etkileri yö-
nünden izlenir (23).
NIC: Egzersiz Terapisi: Eklem Hareketi 
(Kod:0224)
Alan 1. Fizyolojik: Temel       Sınıf: Aktivite ve 
Egzersiz Yönetimi
•	 Eklem hareketindeki sınırlılıkları ve hareket 
işlevi üzerine etkisi belirlenir.
•	 Bir egzersiz programı geliştirilmesi ve yürü-
tülmesi için fizyoterapist ile iş birliği yapılır.
•	 Hastanın eklem hareketlerini korumaya veya 
iyileştirmeye yönelik motivasyon düzeyi belirle-
nir.
•	 Hastaya/aileye eklem egzersizlerinin amacı ve 
egzersiz planı açıklanır.
•	 Hareket/aktivite sırasında rahatsızlık veya ağ-
rının yerini ve doğasını takip edilir.
•	 Hasta egzersiz süresince travmadan korunur.
•	 Düzenli ve planlı bir programa göre aktif 
ROM egzersizlerine teşvik edilir.
•	 Egzersize yönelik yazılı taburculuk talimatı 
verilir.
•	 Ağrı, dayanıklılık ve eklem hareketindeki sı-
nırlılıklar dahilinde düzenli ritmik eklem hareket-
leri desteklenir.
•	 Hedefe ulaşma doğrultusunda ilerleme belir-
lenir.
•	 Eklem egzersizlerini gerçekleştirmek için 
olumlu pekiştireç kullanılır (23).
NIC: Egzersiz Terapisi: Kas Kontrolü (Kod: 
0226)
Alan 1. Fizyolojik: Temel       Sınıf: Aktivite ve 
Egzersiz Yönetimi
•	 Hastanın aktivite veya egzersiz protokolünü 
uygulamaya hazır olup olmadığı belirlenir.
•	 Egzersiz programını oluşturmada ve yürütme-
de fizyoterapist, uğraşı ve eğlence terapistleri ile 
uygun biçimde iş birliği yapılır.
•	 Egzersiz sırasında hasta için en iyi pozisyonu 
ve her hareket örüntüsünün tekrar sayısını belirle-
mek için fizyoterapiste başvurulur.
•	 Duyusal işlevleri değerlendirilir.
•	 Hastaya/ailesine egzersiz tipi ve protokolünün 
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gerekçesi açıklanır.
•	 Egzersiz sırasında hastanın mahremiyeti sağ-
lanır.
•	 Egzersize/aktiviteye başlamadan önce ağrı 
kontrol önlemleri alınır.
•	 Yaralanmayı en aza indirmek ve etkiyi artır-
mak için doğru egzersiz yapma şekli konusunda 
hastaya verilen bilgiler pekiştirilir. 
•	 Kuvvet, dayanıklılık ve esneklik için egzersiz 
protokolü oluşturmada hastaya yardım edilir (23).
Beklenen Hasta Sonuçları: Bireyin ağrı düze-
yinde azalma olması ve bireysel ağrı yönetimini 
sağlayabilmesidir. 
Hemşirelik Tanısı 6: Topuk Kısımındaki Yara 
Oluşumuna Bağlı Doku Bütünlüğünde Bozul-
ma
Alan 11. Güvenlik, Sınıf 2. Fiziksel Yaralanma, 
Kod: 00044
Hemşirelik Girişimleri:
NIC: Deri Gözetimi (Kod: 3590)
Alan 2. Fizyolojik: Karmaşık         Sınıf: Deri/
Yara Yönetimi
•	 Deri ve mukozaları kızarıklık, aşırı sıcaklık, 
ödem ya da akıntı yönünden gözlenir.
•	 Ekstremiteleri renk, sıcaklık, şişlik, nabızlar, 
doku, ödem ve ülserasyon yönünden değerlendi-
rilir.
•	 Deri bütünlüğü bozulma riski belirlenmesinde 
değerlendirme aracı kullanılır.
•	 Deri renk değişiklikleri, çürükler ve bütünlüğü 
bozulmuş alanlar yönünden değerlendirilir.
•	 Basınç ve sürtünme kaynakları kontrol edilir.
•	 Bireyin giysilerinin sıkılığı değerlendirilir.
•	 Deri aşırı kuruluk ve nemlilik açısından kont-
rol edilir.
•	 Deri ve mukozadaki değişiklikler kaydedilir. 
•	 Uygun şekilde, aile üyesi/bakım verici deri 
bütünlüğünün bozulmasına yönelik belirtiler ko-
nusunda bilgilendirilir (23).
NIC: Enfeksiyondan Korunma (Kod: 6550)
Alan 4. Güvenlik        Sınıf: Risk Yönetimi
•	 Enfeksiyonun lokalize ve sistematik belirti ve 
bulguları izlenir.
•	 Enfeksiyona yatkınlığı izlenir.
•	 Cilt ve mukoz membranlar kızarıklık, aşırı sı-
caklık ya da drenaj yönünden gözlenir.
•	 Yeterli besin alımı sağlanır.
•	 Sıvı alımı uygun şekilde teşvik edilir.

•	 Dinlenmeye teşvik edilir (23).
NIC: Enfeksiyon Kontrolü (Kod:6540)
Alan 4. Güvenlik        Sınıf: Risk Yönetimi
•	 İzolasyon önlemleri uygun şekilde yerine geti-
rilir ve sürdürülür.
•	 Ziyaretçi sayısı uygun şekilde sınırlanır.
•	 Hastaya ve yakınına uygun şekilde el yıkama 
öğretilir.
•	 Her hasta bakım aktivitesinden önce ve sonra 
eller yıkanır.
•	 Evrensel önlemler politikasına uygun olarak 
eldiven giyilir.
•	 Uygun yara bakımı yönteminin sağlandığın-
dan emin olunur.
•	 Hasta ve aileye enfeksiyon belirti ve bulguları 
ile ne zaman sağlık çalışanlarına bildirmeleri ge-
rektiği anlatılır.
•	 Hasta ve aile üyelerine enfeksiyonlardan nasıl 
kaçınılacakları öğretilir (23).
NIC: Öğretim: Ayak Bakımı (Kod: 5603)
Alan 3. Davranışsal      Sınıf: Hasta Eğitimi
•	 Ayak bakımına ilişkin mevcut bilgi ve beceri-
ler değerlendirilir.
•	 Mevcut ayak bakımı uygulamaları belirlenir.
•	 Yazılı ayak bakım rehberi sağlanır.
•	 Evde günlük ayak bakımı ve değerlendirme 
için bir plan geliştirmesine yardım edilir.
•	 Ayak bakımı yapma kapasitesi (örn: görme 
keskinliği, fiziksel hareket ve karar verme yetisi) 
değerlendirilir.
•	 Günlük olarak ayağın tüm yüzeyinin ve par-
maklar arasının kızarıklık, şişlik, sıcaklık artışı, 
kuruluk, yumuşaklık, hassasiyet ya da deride açıl-
ma olması yönünden gözlemlemesi önerilir.
•	 Ayakların günlük olarak ılık su ve sabun kulla-
nılarak yıkanması önerilir.
•	 Ayaklar yıkandıktan sonra özellikle parmak 
araları olmak üzere ayağın iyi bir şekilde kurulan-
ması önerilir.
•	 Derinin günlük ıslatılarak ya da bir yumuşatıcı 
kullanımından sonra oda ısısındaki su ile yıkaya-
rak ayak derisinin nemlendirilmesi öğretilir.
•	 Diyabetli kişilerde nöropati, yaralanma ve 
damar hastalığı, ülserasyon riski ve alt ekstremi-
te ampütasyonu arasındaki ilişkiye yönelik bilgi 
sağlanır.
•	 Enfekte ya da iyileşmeyen bir yara dahil, bir 
sağlık personeli ile ne zaman temasa geçmesinin 
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uygun olduğu konusunda tavsiyede bulunulur.
•	 Ayakta yaralanmaya yol açacak olası neden-
ler (örn: ısı, soğuk, nasırın kesilmesi, kimyasallar, 
güçlü antiseptik kullanımı, flaster kullanımı, ya-
lınayak dolaşma ya da parmakları dışarıda olan 
ayakkabı kullanılması gibi) hakkında uyarıda bu-
lunulur.
•	 Ayak tırnağının kesilmesi için uygun teknik 
konusunda eğitim verilir.
•	 Uygun ayakkabılar (örn: ayağın şekline uygun 
düşük topuklu ayakkabı, çarpmayı engelleyecek 
maddeden yapılmış tabanlık, ayarlanabilir bağcık 
kullanımı, nefes alan, yumuşak ve esnek malze-
meden yapılmış ayakkabı) tanımlanır.
•	 Uygun çoraplar (örn: emici malzemeden ya-
pılmış ve sıkmayan)  tanımlanır.
•	 Yeni ayakkabıların ilk iki hafta için bir defa da 
sadece birkaç saat giyilmesi önerilir.
•	 Reçeteli ya da ortopedik ayakkabı gerekliliği 
uygun şekilde açıklanır.
•	 Çoraplardaki elastik lastikler ya da bacak ba-
cak üstüne atma dahil, sinirlere ve kan damarları-
na basınca neden olabilecek aktiviteler konusun-
da uyarıda bulunulur.
•	 Aile/yakınları öğretime uygun şekilde dahil 
edilir (23).
Beklenen Hasta Sonuçları: Bireyin doku bütün-
lüğünün sağlanması, doku bütünlüğünü bozacak 
durumları tanımlayabilmesi ve doku bütünlüğü-
nün bozulmasını önleyebilmesidir.
Hemşirelik Tanısı 7: Görme Kaybı ve İtaki 
Düşme Riski Ölçeğinden Alınan Puanın 11 Ol-
masına Bağlı Düşme Riski
Alan 11. Güvenlik/Koruma, Sınıf 2. Fiziksel Ya-
ralanma, Kod: 00155
Hemşirelik Girişimleri:
NIC: Düşmeyi Önleme (Kod: 6490)
Alan 4. Güvenlik     Sınıf: Risk Yönetimi
•	 Hastanın düşme riskini tanımlanır.
•	 Düşme öyküsü belirlenir.
•	 Düşme riskini arttıracak çevresel riskler belir-
lenir.
•	 Hastanın eşyaları kolay ulaşabileceği bir yere 
konumlandırılır.
•	 Hasta hareketlerinde yardım istemesi için bil-
gilendirilir.
•	 Hastanın transferi sırasında tekerlekli sandal-
ye, sedye ve yatakların kilitleri kapatılır.

•	 Yataktan düşmenin önlenmesi için gerektiği 
şekilde uygun uzunluk ve yükseklikte yatak ke-
narlıkları kullanılır.
•	 Mekanik yatak düşük seviyeye ayarlanır.
•	 Bağımlı hastalar için bakım vericiler bulun-
madığında yardım çağırmasını sağlayacak bir 
araç (örn; çağrı zili veya ışığı vb.) temin edilir.
•	 Görmeyi kolaylaştıracak yeterli ışık sağlanır.
•	 Yatak başında gece lambası bulundurulmalı-
dır.
•	 Hasta odanın fiziksel düzenlemesine oryante 
edilir ve ortamın yeniden değiştirilmesinde kaçı-
nılır.
•	 Düşme riski yönünden yüksek riskli hastaların 
fark edilmesi için uyarılar (Dört yapraklı yonca) 
yerleştirilir.
•	 Düşme riskini arttırabilecek ilaç yan etkileri 
en aza indirilmelidir (23).
NIC: Çevre Yönetimi: Güvenlik (Kod: 6486)
Alan 4. Güvenlik     Sınıf: Risk Yönetimi
•	 Çevrede güvenliği etkileyen tehlikeler tanım-
lanır.
•	 Tehlike ve riskleri en aza indirmek için çevre 
düzenlemesi yapılır.
•	 Çevre güvenliğini arttırmak için uyarlanabilir 
araçlar (katlanabilir oturaklar, trabzanlar vb.) kul-
lanılır.
•	  Fiziksel hareketi ya da tehlike durumlarının 
oluşumunu sınırlandırmak için koruyucu araçlar 
(örn; tespitler, yatak kenarlıkları, kilitli parmak-
lıklar vb.) kullanılır (23).
NIC: Hipoglisemi Yönetimi (Kod: 2130)
Alan 2. Fizyolojik: Karmaşık         Sınıf: Elektro-
lit ve Asit-Baz Yönetimi
•	 Hastanın hipoglisemi riski tanımlanır.
•	 Kan glikoz düzeyi takip edilir.
•	 Hipoglisemi belirti ve bulguları (titreme, terle-
me, sinirlilik, üşüme vb.) izlenir.
•	 Hastanın hipoglisemi belirti ve bulgularını ta-
nıma düzeyi belirlenir. 
•	 Diyet, insülin/oral antidiyabetikler arasındaki 
etkileşim ile ilgili öğretim yapılır.
•	 Hasta ve yakınlarına hipoglisemi belirti ve 
bulguları öğretilir (23).
NIC: Uykunun Güçlendirilmesi (Kod: 1850)
Alan 1. Fizyolojik: Temel        Sınıf: Öz Bakımı 
Kolaylaştırma
*Uykunun Güçlendirilmesi “Uyku Örüntüsünde 
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Bozulma” hemşirelik tanısında açıklanmıştır.
NIC: Ağrı Yönetimi (Kod: 1400)
Alan 1. Fizyolojik: Temel        Sınıf: Fiziksel Ra-
hatlığı Geliştirme
*Ağrı Yönetimi “Kronik Ağrı” hemşirelik tanı-
sında açıklanmıştır.
Beklenen Hasta Sonuçları: Bireyin hastanede 
kaldığı sürece düşmesinin önlenmesi, düşmeye 
neden olabilecek faktörleri tanımlayabilmesi ve 
gerekli önlemleri alabilmesidir. 
Hemşirelik Tanısı 8: İntravenöz Girişim, Ayak-
ta Yara ve Hospitalizasyona Bağlı Enfeksiyon 
Riski
Alan 11. Güvenlik/Koruma, Sınıf 1. Enfeksiyon, 
Kod: 00004
Hemşirelik Girişimleri:
NIC: Yara Bakımı (Kod: 3660)
Alan 2. Fizyolojik: Karmaşık       Sınıf: Deri/Yara 
Yönetimi
•	 Yara drenaj, renk, büyüklük ve koku yönünden 
değerlendirilir.
•	 Uygun şekilde yara yatağı ölçülür.
•	 Uygun şekilde normal salin solüsyon ya da 
toksik olmayan bir temizleyici ile yıkanır.
•	 Yara tipine göre uygun pansuman uygulanır.
•	 Yara bakımı yaparken uygun şekilde steril 
pansuman teknikleri sürdürülür.
•	 Pansuman drenaj miktarına göre değiştirilir ve 
her değişimde yara yeri gözlemlenir.
•	 Her pansuman değişiminde yara gözlenir.
•	 Yaradaki herhangi bir değişiklik düzenli ola-
rak karşılaştırılır ve kayıt edilir.
•	 Uygun şekilde yara üzerindeki gerginliği önle-
mek için pozisyon verilir.
•	 Uygun şekilde en az her iki saatte bir hastanın 
pozisyonu değiştirilir.
•	 Uygun şekilde sıvı alma teşvik edilir. 
•	 Uygun şekilde diyetisyene yönlendirilir.
•	 Uygun şekilde basınç azaltıcı araçlar yerleşti-
rilir.
•	 Hasta ve ailesine pansuman malzemelerinin 
saklanması, imha edilmesi ve yara bakım uygula-
maları hakkında bilgi verilir (23). 
NIC: Öğretim: Hastalık Süreci (Kod: 5602)
Alan 3. Davranışsal              Sınıf: Hasta Eğitimi
•	 Hastanın hastalık süreci hakkındaki mevcut 
bilgi düzeyi değerlendirilir.
•	 Hastanın durumu hakkındaki bilgisi gözden 

geçirilir.
•	 Hastalığın yaygın görülen belirti ve bulguları 
uygun şekilde tanımlanır.
•	 Hastanın semptomları kontrol etmek için neler 
yaptığı incelenir.
•	 Hastalık süreci uygun şekilde açıklanır.
•	 Hastanın fiziksel durumu hakkındaki değişik-
likleri kaydedilir.
•	 Hastalık sürecini kontrol etmek ve/veya ge-
lecekteki komplikasyonları önlemek için gerekli 
olabilecek yaşam şekli değişiklikleri tartışılır.
•	 Durumun yönetimi/tedavisi uygulama önerile-
rinin mantıksal dayanakları tanımlanır. 
•	 Hastalığa yönelik tedavinin yan etkilerini ön-
leyecek/ en aza indirecek önlemler hastaya uygun 
şekilde öğretilir.
•	 Hastaya hangi belirti ve bulguları sağlık per-
soneline bildirmesi gerektiği konusunda uygun 
şekilde öğretim yapılır (23).
NIC: Enfeksiyon Kontrolü (Kod: 6540)
Alan 4. Güvenlik        Sınıf: Risk Yönetimi
*Enfeksiyon Kontrolü “Doku Bütünlüğünde 
Bozulma” hemşirelik tanısında açıklanmıştır.
NIC: Enfeksiyondan Korunma (Kod: 6550)
Alan 4. Güvenlik        Sınıf: Risk Yönetimi
*Enfeksiyondan Korunma “Doku Bütünlüğün-
de Bozulma” hemşirelik tanısında açıklanmıştır.
NIC: Beslenme Yönetimi (Kod:1100)
Alan 1. Fizyolojik: Temel    Sınıf: Beslenme Des-
teği
*Beslenme Yönetimi “Oral Mukoz Membran 
Bütünlüğünde Bozulma” hemşirelik tanısında 
açıklanmıştır.
NIC: Deri Gözetimi (Kod: 3590)
Alan 2. Fizyolojik: Karmaşık       Sınıf: Deri/Yara 
Yönetimi
*Deri Gözetimi “Doku Bütünlüğünde Bozulma” 
hemşirelik tanısında açıklanmıştır.
Beklenen Hasta Sonuçları: Bireyde hastanede 
kaldığı süre boyunca enfeksiyon gelişmesinin 
önlenmesi, birey ve ailesinin enfeksiyon belirti, 
bulguları ve semptomlarını tanımlayabilmesidir. 
Hemşirelik Tanısı 9: Antikoagulan Kullanımı-
na Bağlı Kanama Riski
Alan 11. Güvenlik/Koruma, Sınıf 2. Fiziksel ya-
ralanma, Kod: 00206
Hemşirelik Girişimleri:
NIC: Kanama Önlemleri (Kod: 4010)
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Alan 2. Fizyolojik: Karmaşık     Sınıf: Doku Per-
füzyonu Yönetimi
•	 Hasta kanama yönünden yakından izlenir.
•	 İnatçı kanamaların belirti ve bulguları izlenir.
•	 Koagülasyon/pıhtılaşma çalışmaları (PT, PTZ 
fibrinojen, fibrin ve trombosit azalması) uygun 
şekilde izlenir.
•	 Kan basıncı dahil ortostatik yaşam bulguları 
takip edilir.
•	 Kanamaya neden olabilecek travmalardan 
hasta korunur.
•	 IM, IV ya da SC enjeksiyondan uygun şekilde 
kaçınılır.
•	 Hasta mobilize olurken ayakkabı giymesi ko-
nusunda uyarılır.
•	 Ağız bakımı için yumuşak diş fırçası ve diş ba-
kım ürünleri kullanılır.
•	 Tıraş için jilet yerine elektrikli tıraş makinesi 
kullanımı tavsiye edilir.
•	 Rektal derece kullanımından kaçınılır.
•	 İlaçlar uygun şekilde uygulanır.
•	 K vitamininden zengin yiyeceklerin alımı artı-
rılmaya çalışılır.
•	 Konstipasyondan uygun şekilde kaçınılır.
•	 Hastaya/ailesine kanama belirtileri ve kanama 
olursa yapılması gereken uygun eylemler konu-
sunda öğretim yapılır (23).
Beklenen Hasta Sonuçları: Bireyde hastanede 
kaldığı süre boyunca kanma gelişmesinin önlen-
mesi, birey ve ailesinin kanama belirti, bulguları 
ve semptomlarını tanımlayabilmesi ve gerekli ön-
lemleri alabilmesidir. 
 
TARTIŞMA
Bu çalışmada Tip 2 diyabet tanısı alan birey, Ro-
per, Logan, Tierney Yaşam Modeli doğrultusunda 
değerlendirilmiş, NANDA Taksonomi II sınıfla-
ma sistemi kullanılarak dokuz NANDA hemşire-
lik tanısı geliştirilmiş ve her tanıya uygun toplam 
20 NIC girişimleri belirlenmiştir. 

Bu olgu sunumunda günlük yaşam aktiviteleri 
modeli doğrultusunda yapılan değerlendirme son-
rasında, hastada diyabete bağlı retinopati, diyabe-
tik ayak ve hipertansiyon tanılanmıştır. Kan şekeri 
düzeyinin kontrol altına alınamadığı durumlarda 
organ ve doku hasarları ile birlikte diyabetik keto-
asidoz, hiperozmolar hiperglisemik durum, laktik 

asidoz ve hipoglisemi gibi akut komplikasyonla-
rın yanısıra koroner arter hastalığı, iskemik kalp 
hastalığı, diyabetik retinopati, diyabetik nefropa-
ti, diyabetik nöropati, diyabetik ayak gibi kronik 
komplikasyonlar gelişebilmektedir (24). 

Tekin Yanık ve Erol’un (2016) tip 2 diyabet tanısı 
alan bireylerin öz yeterlilik düzeylerini belirlemek 
üzere yapmış oldukları çalışmada, araştırma bul-
gularıyla uyumlu olarak araştırma kapsamındaki 
hastaların %90’ınında hipertansiyon (%81,3), 
iskemik kalp hastalığı ve inme (%32,6), retino-
pati (%16,5), nefropati (%9,1), nöropati (%8,7), 
ayak yarası (%3,9) ve ampütasyon (%1,3) gelişti-
ği bildirilmiştir (25). Gülşen ve Olgun’un (2014) 
diyabetli hastalarda ayak bakım alışkanlıklarını 
belirlemek amacıyla yapmış oldukları diğer bir 
çalışmada, hastaların %60,1’inde hipertansiyon, 
%34,5’inde nöropati, %31,9’unda retinopati ve 
%7,6’sında nefropati görüldüğü belirtilmiştir 
(26). 

Diyabet tedavisinin amacı, semptomları önle-
mek; bireyin iyilik halini yükseltmek, akut veya 
uzun dönemde gelişebilecek komplikasyonları 
önlemek veya komplikasyonların başlangıcını 
geciktirmektir (27). Bu olgu sunumunda bireyin 
beslenme alışkanlığına dikkat etmediği, ağrıları 
nedeniyle fiziksel aktivitelerini kısıtladığı belir-
lendi. Diyabetik hastalarda sağlıklı yaşam tarzı 
değişiklikleri yaşam kalitesini artıran çok önem-
li bir faktör olmakla birlikte, sağlıklı yaşam tarzı 
değişiklikleri ile %44-58 oranında diyabette azal-
ma sağlanabileceği veya diyabetin geciktirilebile-
ceği bildirilmektedir (28). Bununla birlikte diya-
bet farkındalığını artırmak için birey ve ailesine 
sağlıklı beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite, 
ilaç tedavisi ve öz bakım yönetimi konularında 
eğitim verilmesinin son derece önemli olduğu dü-
şünülmektedir (27).

Sonuç olarak Tip 2 diyabet tanısı alan bireyin ba-
kımında hemşirelerin sunduğu bakım önemli rol 
oynamaktadır. Bununla birlikte bakımın sistema-
tik bir yaklaşımla sunulması bakımın kalitesini, 
görünürlüğünü ve güvenirliğini arttıracaktır. Tip 
2 diyabet tanısı alan bireylere NANDA ve NIC 
sınıflama sistemlerinden yararlanarak bir hemşi-
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relik bakımı planlaması ve sunulması bakım kali-
tesini ve memnuniyetini yükseltecektir. 
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Derg�m�z�n, Yıl: 30 Sayı: 1 Ocak-N�san 2020 sayısında   

    - Makaleler�n kabul yılları 2020 yazılması gerek�rken sehven 2019 yazılmıştır.
    - 103-110 sayfa aralığında yayınlanan "Kan Basıncı Ölçümü Eğ�t�m�nde S�mülatör 
Kullanımının Hemş�rel�k Öğrenc�ler�n�n Ps�komotor Becer�ler� Üzer�ne Etk�s�" 
başlıklı yayının  şek�l 1'de Sağ üst tarafta "Kontrol Grubu" fades yer�ne sehven 
"Deney Grubu" yazılmıştır.






