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Küreselleşen Dünyada Tüberküloz:
Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Güncel Durum Değerlendirmeleri
Tuberculosis in the Globalized World:
Updated Assessment with Public Health Perspective
1

Şeyma A. KARA , Dilek ASLAN

2

ÖZ

ABSTRACT

Bu makalede küreselleşen dünyada hastalıkla ilgili güncel durumunun tespit edilmesi, dünyada ve Türkiye’de hastalıkla ilgili değişimin ortaya konulması, sağlığın belirleyicilerini de dikkate alan
önleyici önerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında; dünyada ve Türkiye’de hastalığın yıllar içindeki değişimi analiz
edilmiştir. Seçilmiş ülkelerin hastalık hız değerleri ile; İnsani Kalkınma İndeksi, doğuşta beklenen yaşam süresi, bazı ekonomik göstergelerin de içinde olduğu indikatörler karşılaştırılmıştır. Ülkelerin
insani gelişmişlik indeksi değeri, doğuşta beklenen yaşam süresi,
kişi başına düşen milli gelir, ülkenin sağlık harcamalarına ayırdığı
pay, kişi başına düşen sağlık harcaması miktarı tüberküloz insidansı
yüksek olan ülkelerde genellikle daha düşüktür. Dünya Sağlık Örgütü’nün oluşturduğu tüberkülozu bitirme stratejilerini (END-TB) de
göz önünde bulundurarak; tüberkülozun yerel ve/veya küresel boyuttaki hedeflerine ulaşmak için aktif hastalığı, HIV ile birlikte görülen
tüberkülozu, bulaşı, ülkeler üzerindeki hastalık yükünü önleyici yaklaşımlara gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz; Küreselleşme; Halk Sağlığı; Küresel Sağlık; Önleme.

In this article, it was aimed to conduct an updated global assessment of tuberculosis including the trend analysis in Turkey, to present the current scientific data about the disease and to recommend
preventive facts taking into account the determinants of health. The
tuberculosis related indicators of selected countries were compared
including economic indicators including Human Development Index
score, life expectancy at birth, etc. The human development index of
countries, life expectancy at birth, national income per capita, the
share of the country to health expenditures, the amount of health
expenditure per capita values were generally lower in countries with
high incidence rates of tuberculosis. To achieve the local and/or global targets of tuberculosis considering the strategies of the World
Health Organization to end tuberculosis (END-TB); there is a need
for prevention of the burden including the active disease, HIV-associated tuberculosis, transmission, etc. dimensions.

Tüberküloz Nasıl Bir Hastalıktır?

mikropların sadece birkaçını soluması yeterlidir.
Bakteri ile enfekte olan kişilerin yaşam boyu hastalanma riski %10’dur (4,5). Hastalığın tanısında
anamnez, fizik muayene, radyolojik görüntüleme
yöntemleri, bakteriyolojik yöntemleri, nükleik
asit çoğaltma yöntemleri, tüberkülin deri testi
(PPD), İnterferon gama salınım testleri (İGST) ve
histopatolojik yöntemler kullanılır (6). Hastaların
çoğunluğunda sadece akciğer tüberkülozu (%71)
mevcuttur. Bununla birlikte, sadece akciğer dışı
tüberkülozu olanlar (%20) ve her iki durumun
birlikte seyrettiği hastalar (%8) da bulunmaktadır
(2). Tüberküloz, tedavi edilebilir ve önlenebilir
bir hastalıktır ancak tedavi edilmezse hastaların
%50’si beş yıl içinde ölür (4).

Keywords: Tuberculosis; Globalization; Public Health; Global Health; Prevention.

Tüberküloz, akciğerleri en sık etkileyen bakterilerden biri olan Mycobacterium tuberculosis’den
(%97-99) kaynaklanır (1). Mycobacterium tuberculosis gram pozitif, aerob, spor oluşturmayan,
hareketsiz, pleomorfik düz veya hafif kıvrık 2-4
µm boyunda bir basildir (2).
Tüberküloz; kişiden kişiye hava yoluyla bulaşır
(3). Akciğer tüberkülozu olan insanlar öksürdüğünde, hapşırdığında veya tükürdüğünde, etken
havaya yayılır. Bir kişinin enfekte olması için bu
1 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
E-posta: s.aliye.turkmen@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-7924-1602
2 Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Anabilim Dalı, E-posta: diaslan.dr@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-4053-2517
Gönderim Tarihi:09.01.2020 - Kabul Tarihi: 04.03.2021

Hastalığın semptomları arasında öksürük, ateş
(özellikle akşam saatlerinde yükselen, aralıklı),
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gece terlemeleri, hemoptizi, halsizlik, kilo kaybı,
göğüs ağrısı, sırt ağrısı, nefes darlığı, ses kısıklığı yer alır (3). Hastalık aylarca hafif seyredebilir
(3). HIV pozitif kişiler, yetersiz beslenenler, tütün
kullananlar gibi bağışıklık sistemi zayıflamış bireylerde hastalığa yakalanma riski daha yüksektir.
Bu durum, bakım arayışında gecikmelere neden
olabilir ve bakterilerin başka bireylere bulaşmasına neden olabilir (7).

enfekte olanlar, ciddi malnütrisyonu olanlar, hastalığa yakalanmak ve hastalık nedenli ölüm adına
daha riskli ve incinebilirdirler (11).
Hastalığın Tarihsel Süreci
Tüberküloz insanlık tarihiyle yaşıt olduğu düşünülen bir hastalıktır. Hastalık hakkındaki ilk bilgiler milattan 3 bin yıl önce Nil Nehri kenarındaki
bir kasabada yaşamış olan ve kanlı balgam çıkaran bir kızın ölmesiyle öğrenilmiştir. Tüberküloz
hastalığının kliniği ise ilk kez Roma İmparatorluğu döneminde hekimlik yapmış kişiler tarafından
tanımlanmıştır. Tüberkülozun kavite ve skar dokusuna neden olduğunu gösteren ilk hekim olan
Morgagni, veremin bulaşıcı bir hastalık olduğuna
inandığı için veremli kişilere biyopsi yapmak istememiştir. Dr. Rene Laennec (1781-1826) ise 900
adet otopsi materyalini değerlendirerek tüberkülozun vücutta her yeri tutabileceğini göstermiştir.
Kendisi de çalışma arkadaşları da tüberkülozdan
ölmüştür (12). Sonrasında Alman hekim Robert
Koch, 24 Mart 1882 tarihinde tüberküloz basilini
keşfetmiş olup, 1884 yılında da bu basilin tüberküloza neden olduğunu göstermiştir. 1905 yılında
ise konuyla ilgili çalışmaları Robert Koch’a Fizyoloji ve Tıp alanında Nobel ödülünü kazanmasını sağlamıştır (13). Verem aşısını bulmaya yönelik Calmette ve Guerin, birlikte araştırmalar yapmışlardır. Uzun çalışmalarından sonra yaşamını
sürdüren ancak hastalık yapma gücünü yitiren bir
bakteri elde etmişlerdir. Bağışıklık yapma özelliği olan bu bakteriye Bacille-Calmette-Guerin
(BCG) adı verilmiştir. Başarılı ilk çalışma 1 Temmuz 1921’de Paris’te başlamıştır. Paris belediye
hastanesinde anneleri tüberkülozlu olan 600 bebek aşılanmış, hiçbir bebeğin hasta olmadığı görülünce de aşı uygulaması hızla yayılmıştır (12).

Hastalık aynı zamanda sosyal bir hastalıktır. Yoksulluğun tüberküloz bulaşı ve hastalığın ilerlemesinde en önemli sağlık belirleyicisi olduğu yüzyıllardır bilinmektedir. Yetersiz beslenme aktif
hastalığın ilerlemesi için önemli bir risk faktörüdür. Kalabalık ve az havalanan ortamlarda yaşıyor
olmak hastalık bulaşı için yine çok önemli risk
faktörlerindendir. Sigara kullanımı, HIV ve alkol
kötüye kullanımı düşük sağlık bilgisiyle ilişkilendirilmiştir ve bunun da yoksulluk ile ilgili olduğu
bilinmektedir (8). Yoksulluğun ve eşitsizliklerin
en çok görüldüğü Asya ve Afrika kıtası tüberkülozun en yaygın olduğu bölgelerdir. Yeni tüberküloz
vakalarının %64’ünün görüldüğü ülkeler Hindistan, Çin, Endonezya, Filipinler, Pakistan, Nijerya
ve Güney Afrika’dır (9). Dünyada erkekler kadınlardan daha çok tüberküloz tanısı alıp ölüyor
olsalar bile, bu durum reprodüktif çağda olan kadınları dolayısıyla çocuklarını ve ailelerini daha
çok etkilemektedir. Ayrıca göçmenler, cezaevinde
olanlar, ilaç bağımlıları gibi gruplar da tüberküloz
açısından incinebilir gruplardandır (8).
Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınlarına göre 20002018 yılları arasında etkili tanı ve tedavi alan
tüberküloz hastalarının 58 milyonunun hayatı
kurtulmuştur. Bu süreçte %38 tüberküloz hastası
tüberküloza bağlı ölmüştür. Tüberküloz sebepli
ölümün önemli nedenleri kişinin HIV beraberliğinde görülen tüberküloz hastası olması ve ilaç
direncidir (10).

Avrupa’da 1600-1800 yılları arasında ölümlerin
%25’i tüberküloz kaynaklı olmuştur. O dönemde nüfusun %70’inin de veremli olduğu bildirilmiştir. Avrupa geçirdiği bu salgınlar sonrasında,
hastaları soldurarak yok eden tüberküloz hastalığı
için beyaz veba terimi kullanmıştır (14, 15). 19.
Yüzyıl sonları ve 20. Yüzyıl başlarında veremli
hastaların izole edilmesi gerektiği düşünülmüş ve
bunun için sanatoryumlar yapılmaya başlanmıştır. Bu dönemde Amerika’da 115 adet sanatoryum
açılmış, yaklaşık 8000 tüberküloz hastasına hiz-

Tüberküloz tanı, tedavi ve takibi için gereken 3,3
milyar ABD$ bütçe açığı öngörülmektedir (10).
Her yıl 1 milyon çocuk tüberküloz hastalığına
yakalanmaktadır. Hasta olan çocuklar toplam
hastaların %11’ini oluşturmaktadır. 2015 yılında
yaklaşık 210.000 çocuk tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Çok küçük çocuklar, HIV ile
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met vermiştir. CDC’nin 1953 yılında yayınladığı
ilk tüberküloz raporuna göre sanatoryum sayısı
839 olarak bildirilmiş ve o dönemde 136.000 tüberküloz hastası tedavi edilmiştir (14).

maktadır (16). 1960 yılından itibaren mikrofilm
taramaları başlamış, 1976 yılında 3000 köy hariç
tüm yerleşim yerleri kadastro usulüyle mikrofilm
taramasından geçirilmiştir (16).

Türkiye’de tüberküloz ile mücadele çalışmaları
dikey örgütlenme modeline uygun olarak 1918
yılında Prof. Dr. Besim Ömer (Akalın) Paşa’nın
‘Veremle Mücadele Osmanlı Cemiyeti’ kurulmasıyla başlamış olup, bunu 1923 yılında Dr. Behçet
Salih Uz’un kurduğu ‘İzmir Veremle Mücadele
Cemiyet-i Hayriyesi’ ve yine aynı yıl kurulan ‘Balıkesir Veremle Mücadele Cemiyeti’ izlemiştir.
Amacı toplumu tüberküloz konusunda aydınlatmak ve dispanserler kurulmasına öncülük etmek
olan gönüllülük esasına dayanan kuruluşlardır
(16). 1928 yılında İkinci Milli Türk Tıp Kongresi
yapılmış ve ana gündem olarak verem işlenmiştir (17). 1930 yılında çıkarılan Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nda verem başlığı geniş bir yer almış,
hastalığın ve hastalığa bağlı ölümlerin bildirimi
zorunlu kılınmıştır. 1948 yılında sayıları epey artmış olan mahalli derneklerden oluşan, Uluslararası Verem Savaş Derneği’nin de kurucu üyeleri
arasında yer alan Ulusal Verem Savaş Derneği
bilimselliği ile de uzun yıllar Türkiye’de verem
savaş çalışmalarına önderlik etmiştir. Ayrıca yine
1948 yılından itibaren Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü’nde ‘deri içi uygulamaya mahsus BCG’ üretilmeye başlanmış, 1927 yılından bu
yana yürütülmekte olan ‘Oral BCG’ uygulamalarına son verilmiştir BCG Üretim Laboratuvarı
1952’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından
sertifiye edilmiştir (16). Türkiye’de 1950’li yıllara kadar veremle savaşmak için çeşitli yerlerde
dispanserler ve sanatoryumlar açılmıştır (17). 2.
Dünya Savaşı sırasında büyük bir kitlenin zorunlu silah altında tutulmuş olması, ülke genelinde
yoksulluk başlıca olmak üzere çekilen sıkıntılar,
hastalığın yaygınlaşmasına ve ölümlerin özellikle bu dönemde artmasına neden olmuştur. Dünya
Sağlık Örgütü önerileri ve UNICEF katkılarıyla
20.12.1952’de ‘BCG Kampanya Teşkilatı’ kurulmuş, 1 Ocak 1953 tarihinde de planlı, programlı
BCG kampanyaları başlatılmıştır. 1959 yılında
tamamlanan birinci devir kampanyaları tüberkülozun yaygınlığı konusunda da ilk güvenilir bilgileri içermesi sebebiyle tarihte önemli bir yer tut-

Türkiye’de tüberküloz yaygınlığına dair ilk veriler 1953-1959 yılındaki birinci devir BCG kampanyasından elde edilmiştir. O zamanki tüm nüfusun %56’sı tüberküloz basiliyle enfekte olarak
bulunmuştur. Bu kampanya sürecindeki yedi yılda tüberkülin deri testi (PPD) negatif olan kişilere
BCG aşısı yapılmıştır. 1981 yılında yapılan bir
prevalans araştırmasında aşısız-enfekte kişilerin
oranı %56’dan %25’e düşmüştür. 1960-1964 yılları arasında Ankara’da ve Yozgat’ta Hıfzısıhha
okulunun yaptığı araştırmalar sonucunda akciğer
tüberküloz prevalansı binde 21-30 arasında bulunmuştur (13). Tüberküloz prevalansının 19691970 yıllarında binde 5, 1976 yılında ise binde 1
olduğu da kaynaklarca belirtilmektedir. Bu durum
tüberkülozun ortadan kalktığı fikrinin oluşmasına
sebep olmuştur. 1981-82 yılında yapılan çalışmada ise akciğer tüberküloz yaygınlığı binde 3,58
bulunmuştur (16, 18).
Tüberküloz ile mücadelenin Türkiye’de örgütlenme yapısının da tarihsel sürecini bilmekte yarar
vardır. Verem Savaşı Merkez Teşkilatı 14.06.1960
tarihinde 5439 sayılı Kanunun 2. maddesine göre
ve 16996 sayılı Bakanlık onayı ile bir Genel Müdürlük haline getirilmiştir ve 25.04.1963 tarih ve
225 sayılı kanunla Bakanlık Teşkilat kanununda
yer almıştır. Verem Savaşı Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı bir genel müdür, bir genel müdür başyardımcısı, iki genel müdür yardımcısı, iki müşavir, Dispanserler Şubesi, Bütçe Plan ve Donatım
Şubesi, İdari İşler Şubesi, Eğitim Propaganda ve
Yayın Şubesi, İstatistik Etüt ve Dokümantasyon
Şubesi ile Re-test ve Araştırma Şubesinden oluşmuştur 1952 yılında kurulan BCG Kampanyası
Teşkilatı, Verem Savaşı Genel Müdürlüğüne bağlı bir merkez kuruluş olarak faaliyetlerine devam
etmiştir. Genel Müdürlüğe bağlı 6 Verem Savaş
Bölge Başkanlığı, 44 Verem Savaş İl Başkanlığı,
21 Bölge Tüberküloz Laboratuvarı ve 257 Verem
Savaşı Dispanseri de o yıllardaki taşra teşkilatını
oluşturmuştur. Bakanlar Kurulunca 13.12.1983
tarihinde kararlaştırılan 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ‘Sağlık ve Sosyal Yardım
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Bakanlığı’nın adı ‘Sağlık Bakanlığı’ olarak değiştirilmiş ve Bakanlığın teşkilat ve görevleri yeniden düzenlenmiştir. Bu kararnamenin Bakanlık
Merkez Teşkilatı ile ilgili kısmının Ana Hizmet
Birimleri bölümünde daha önce Genel Müdürlük
düzeyinde olan Verem Savaşı Teşkilatı; ‘Verem
Savaşı Dairesi Başkanlığı’ olarak değiştirilmiştir.
Sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarının
düzenlenmesi amacıyla oluşturulan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 2/11/2011 tarihli ve
28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, ‘Verem Savaşı Dairesi
Başkanlığı Tüberküloz Daire Başkanlığı’ olarak
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı altında hizmet vermiştir. 25.08.2017 sayılı 694 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat yapısında değişikliğe gidildikten sonra
Tüberküloz Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmalarına şu an da
devam etmektedir (17).

ve ikinci dünya savaşları sonrası dönemlerin bu
kavramın daha yoğun olarak tartışıldığı dönemler
olduğu ifade edilmektedir Tartışmalara ilişkin son
dönem ise 1980’li yıllardan sonraki dönemlere
denk gelmektedir (24).
Küreselleşmenin sağlık üzerine etkilerini farklı
açılardan ele almak gerekirse; ekonomide küreselleşme ve eşitsizlikler, bulaşıcı hastalıkların
yayılımı, bulaşıcı olmayan hastalıklarda artış
şeklinde kategorize edilebilir (23). Son yıllarda,
giderek azaldığı bilinen tüberkülozun; HIV ile yeniden aktive olması ve çoklu ilaç direnci geliştirmesi sebebiyle özellikle yoksul ülkeler için büyük
bir yük olmaya devam etmektedir (25). Yeniden
canlanan hastalıklar başlığında da incelenebilecek bu hastalıklar gelişmemiş ülkelerde daha sık
görülmeleriyle birlikte gelişmiş ülkelerin kalabalık ve kötü yaşam koşullarına sahip bölgelerinde
de ortaya çıkmaktadır (21). Bu hastalıklara karşı incinebilirliğin; yoksulluk, toplumsal cinsiyet
eşitsizliği, kalkınma ve sağlık sektörü politikaları
(muayene ücretleri ve sağlık bakımına erişimin
azalması gibi) ile yakından ilişkili olduğunu savunulmaktadır (26). Artan insan trafiği ve hızlı
ulaşım ile bu etkenlerin sınır tanımadan yayılması
söz konusudur. Küreselleşme ve sanayileşme sonucu çevre ve hava kirliliği artmaktadır. Bilimsel
ve teknolojik gelişmelerle birlikte uluslararası ticaretin serbestleşmesi ve yaygınlaşmasına bağlı
olarak besin çeşitliliği ve her türlü besine ulaşabilme olanağı insanlar için artmıştır. Ayrıca insan
hayatı ve sağlığı için vazgeçilmez temel madde
olan suyun yeterliliği ve güvenliği giderek daha
fazla tartışılan konulardan biri haline gelmiştir.
İlaç endüstrisindeki gelişmeler ve küreselleşme
gelişmiş ülke insanlarına daha etkin ve daha güvenilir yeni ilaçları sunarken, yoksul ülke insanlarının yetersiz kaynakları nedeniyle temel ilaçlardan
mahrum kalması gibi durumlara neden olmaktadır. Her türlü tüketim de zamanla artmaktadır ve
bu durumda eşitsizlikleri belirginleştirmektedir.
Tüm bunların doğal sonucu olarak da, bir yandan
olumsuz konut, yaşam ve beslenme koşullarından
kaynaklanan bulaşıcı hastalıklar, bir yandan da
alkol-madde bağımlılığı, ruhsal sorunlar ve cinsel
temasla bulaşan hastalıklarda artış olması kaçınılmaz hale gelmiştir (23).

Tüberkülozun ilaçla tedavisi 1920’li yıllarda uygun ilaç olmaması/kullanılmaması sebebiyle yapılmamıştır. 1944’te streptomisin, 1949’da PAS
(para-aminosalisilik asit) ve 1952’de INH (izoniyazid)’in kullanımına başlandıktan sonra tüm
dünyada tüberküloz kaynaklı ölümlerde ciddi düşüş olmuştur. 1916-18 yılları arasında İstanbul’da
tüberküloz kaynaklı ölümlerin yüz binde 370
olduğu ve tüm ölümlerin %10,8’ini oluşturduğu
tespit edilmiştir (18). 1950’li yıllarda ülkemizde
birinci ölüm nedeni olan hastalık, günümüzde ülkemiz için ilk on ölüm nedeni arasında yer almamaktadır (19, 20).
Küreselleşme ve Tüberküloz
Küreselleşme, sınırların ortadan kalkması olarak
da tanımlanabilmekle birlikte, sosyal, ekonomik,
kültürel, politik, sağlık vb. durumlardan etkilenebilen bir süreç olarak düşünülmektedir (21). Küreselleşmeyle birlikte toplum yapısının değiştiği,
coğrafi ve politik sınırların ortadan kalktığı ifade
edilmektedir (22, 23).
Küreselleşme kavramının çok uzun bir geçmişi
olduğu bilinir. Son dönemlerde küreselleşme dünya savaşları üzerinden de ele alınmaktadır. Birinci
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Küreselleşmenin, toplumlar içindeki bu etkilerinin yanı sıra toplumlar ve kültürler arası etkileri
de söz konusudur. Savaşlar, çatışmalar ve ekonomik nedenlerle kendi ülkesi dışında göçmen olarak yaşamak zorunda olan çok sayıda insan vardır
(23). Özellikle orta gelir düzeyindeki ülkelerden
daha gelişmiş ülkelere göçler olmaktadır. Aktif ve
latent dönemdeki tüberkülozun risk yönetimi ve
bulaştırıcılığın en aza indirilmesi çok ciddi öneme
sahiptir (27). Yer değiştirmeye ek olarak, her gün
yüz binlerce insan ülke sınırlarını geçerek seyahat
etmektedir. Ağırlıklı olarak turizm, eğitim, ticaret
ve kültürel amaçlı olan bu hareketlilik, bir yandan
tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıkların yayılımını
kolaylaştırırken bir yandan da kültürel alışverişi,
sosyal etkileşimi ve toplumsal değişimi hızlandırmaktadır (23). Ayrıca küreselleşmeyle salgınlar
artmaktadır ve küresel pandemi riski oluşmaktadır. Örnek olarak gıda ürünlerinin ticaretinin küresel düzeyde artmasıyla gıda ilişkili enfeksiyon
hastalıklarının yayılma riski artarken, enfekte biyolojik materyallerin ticaretiyle de HIV, Hepatit B
gibi hastalıkların yayılma ihtimali artmıştır (28).

fonu özelinde ya da değil) tüberkülozu azaltma
yönünde yapılacak faaliyetlerle ilgili olarak destek olmalıdır. Mevcut ilaçlara ek olarak dirençli
hastalığın ilaçları da tüm ülkeler için ulaşılabilir
ve maliyet etkin olmalıdır. Teşhis ve ilaç üretimi
için AR-GE desteği de muhakkak yapılmalıdır
(29). Halen dünyada küreselleşme sonucu bulaşıcı hastalıkların engellenmesinde refahı artırmak ve sağlığı geliştirmek için ‘Küresel Toplum
Yararı’ ilkeleri benimsenmeye çalışılmaktadır.
Aşıyla önlenebilir hastalıkları azaltmak, özellikle sahra altı Afrika gibi bölgelerde maliyet-etkin
tedavi yöntemleri sunmak, uluslararası ortak eylem planları oluşturmak şeklindeki perspektifle
birçok uluslararası kuruluşun da desteğiyle çalışmalar sürdürülmektedir (30, 31). Bu kavramlar ve
başlıklar dikkate alındığında tüberküloz özellikle
bulaş yolu sebebiyle de tüm dünyada kolayca ve
hızlıca yayılabilir bir hale gelmiştir, güncelliğini
ve önemini korumaya devam etmektedir.
Dünyada ve Türkiye’de Tüberkülozun Güncel
Durumu
Dünyada Tüberküloz
Dünyada 2018 yılında 10 milyon kişinin tüberküloz hastası olduğu tahmin edilmektedir. Bunların
5,7 milyonunu erkek, 3,2 milyonunu kadın, 1,1
milyonunu ise çocuktur. HIV negatif tüberkülozlu kişilerin 1,2 milyonu, HIV pozitif tüberkülozlu
kişilerin 251.000’i 2018 yılında öldüğü gösterilmiştir. 2000 yılından bu yana tüberküloza bağlı
ölümlerin HIV negatif hastalarda %27, HIV pozitif hastalarda %60 azaldığı belirtilmiştir (32).

Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluşu sağlık alanında küreselleşme adına atılmış önemli bir adım
olarak görülmektedir. Sonraki dönemde, 1978
yılında Temel Sağlık Hizmetleri Alma Ata’da ilk
defa belirlenen temel sağlık hizmeti ilkelerinin
uygulanmasındaki başarısızlık da, küresel sağlık
krizi varlığını önemli bir şekilde vurgulamıştır
(24). Sağlık hizmet sunumunun ve küresel sağlık hizmetlerinin daha iyi ve kapsayıcı bir şekilde
uygulanması halinde tüberküloz gibi hastalıkların
daha iyi kontrol edilen ve daha az yayılan hastalıklar olacağına dair görüşler mevcuttur. Devletler, yönetimler, yardım kuruluşlarının faaliyetleri gelişmekte olan ve gelişmemiş olan ülkelerde
sağlık bakım altyapısı ve genel sağlık göstergelerini de iyileştirmeye yönelik olması gerektiği de
unutulmamalıdır. Bu süreçlerde tüberküloz kritik
bir hastalık olarak değerlendirilmelidir. Dünya
Sağlık Örgütü 1993 yılında tüberkülozu küresel
sağlık acili olarak ilan etmiştir. Özellikle ilaca dirençli tüberküloz gibi hastalıklar uluslararası sınır
tanımamaktadır, yoksul ülkeler kaynaklı bu durum küresel olarak da halk sağlığını tehdit etmektedir. Varlıklı ülkeler, diğer ülkelere (tüberküloz

Hastalık 2018 yılında yüksek gelirli ülkelerde
100.000’de 10’dan az olarak görülmekteyken,
hastalık yükünün en çok olduğu 30 ülkede ise
100.000’de 150-400 yeni vaka olarak görülmektedir. 2000-2018 yılları arasında uygulanmış ve
yapılmış olan tüberküloz tedavisi 58 milyon hayatı kurtarmıştır. 2017 yılındaki verilere göre yeni
tanı almış vakaların %85’i başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir (32).
2018 yılında tahmini 484.000 hastanın %78’inde
de çoklu ilaç direnci bulunmaktadır. En çok kullanılan ilaç olan rifampisine de direnç oldukça fazladır. Bu ilaç direnci olan hastaların 156.000’inde
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için ikinci nesil ilaçlar denenmiştir. Ek tedavilerin
düşük gelirli ülkelerdeki uygulanma durumu %56
civarındadır (32).

sının yanında bu durumdan en çok BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika)
ülkelerinde hastaların ve hastalık yükünün yoğun
olarak bulunması sebebiyle en çok etkilenen ülkeler olacakları düşünülmektedir. Gerektiği yerde
küresel fonun ve Amerika Hükümeti’nin özellikle
bu ülkelere destek olacağı bildirilmektedir (32).

Birçok yeni tüberküloz vakası yetersiz beslenme,
HIV, tütün kullanımı, diyabet ve alkol kötüye kullanımı ile ilişkilendirilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 14 tanesi ile de tüberkülozdan
koruma, tanı ve tedavisi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Buna yönelik planlar yapılmıştır.
Özellikle hastalık yükünün en çok olduğu 30 ülke
için sağlık kapsayıcılığı artırılmalıdır. Tüberkülozlular ve aynı evde yaşayan aile bireyleri için
tanı ve tedavi imkanları ulaşılabilir olmalıdır. Ayrıca tedavi için 14 tane aşı ve 23 tane ilaç da klinik
deney aşamalarında bulunmaktadır. Yine 2018
yılında HIV ile birliktelik gösteren tüberküloz
hasta sayısı tahmini 477.000 olarak bildirilmiştir.
Bunların %86’sı HIV tedavisi olan anti-retroviral
terapi alan kişilerdir. Özellikle bu durumun oluşmasına Afrika bölgesindeki HIV pozitif tüberkülozlu hastalar neden olmaktadır (32).

Bölge olarak tüberkülozun en çok görüldüğü bölge Afrika Bölgesi’dir. 2,5 milyon yeni vaka 2016
yılında bu bölgeden kaynaklanmıştır. Tüberküloza bağlı ölümlerin %25’inden fazlası burada gerçekleşmektedir. Özellikle dünya genelindeki yeni
vakaların %64’ü Hindistan başta olmak üzere
Endonezya, Çin, Filipinler, Pakistan, Nijerya ve
Güney Afrika’dan kaynaklanmaktadır. HIV pozitif tüberkülozlu hasta sayısı da en çok bu bölgede
yer almaktadır. Ayrıca bölgede birçok ülkede sağlık hizmetlerine erişim kısıtlıdır ve eşitsizlikler
fazladır (33).
Türkiye’nin de içinde yer aldığı Avrupa Bölgesi’nde ise yeni vakaların ağırlıklı olarak Orta Avrupa ve Batı Avrupa’da ortaya çıktığı bildirilmektedir. Yeni vakaların %45’i 25-44 yaş aralığındadır. Yeni vakaların %19’unun, önceden tedavi
görmüş vakaların %55’inin çoklu ilaç direnci olduğu tahmin edilmektedir. Çoklu ilaç direncinin
en çok olduğu dünya bölgesidir (34).

Tüberküloz hastalarına yönelik 6,8 milyar dolar
hastalıktan koruyucu önlemlere yönelik, 3,3 milyar dolar ise tanı ve tedaviye yönelik 2019 yılı
için toplam 10,1 milyar dolar bütçe ayrılmıştır. Bu
bütçenin %87’sinin yerel karşılanabilecek olma-

Grafik 1. Dünyada Yıllara Göre Tüberküloz İnsidansı (yüzbinde) (2000-2018)*

*Veriler Dünya Sağlık Örgütü’nün ilgili web sitesinden alınmıştır (35).
**İnsidans hızı olarak verilen değer; yeni ve nüks vakaların yıllık toplam sayısıdır.
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Grafik 2. Dünyada Yeni Tanı Alan Tüberküloz Hastalarının Tedavi Başarısı (%) (2000-2016)*

*Veriler Dünya Sağlık Örgütü’nün ilgili web sitesinden alınmıştır (35).
**y ekseni için başlangıç değeri %50 olarak alınmıştır.

Dünyada tüberküloz insidansı yüzbinde olarak;
2000 yılında 10,5, 2007 yılında 11,0, 2016 yılında
100.000’de 10,2, 2017 yılında 100.000’de 10,1,
2018 yılında 100.000’de 10,0’dur (Grafik 1).

Dünyada HIV ile enfekte olma durumu bilinen tüberküloz hasta yüzdesi 2003-2004 yıllarında %18,
2010 yılında%35, 2015 yılında %57, 2016 yılında
%58 ve 2017 yılında%60 olarak bulunmuştur.

Dünyada yeni tanı alan tüberküloz vakalarında
tedavi başarısı 2000 yılında %69, 2007-2009 yıllarında %85, 2014-2015 yıllarında da %83, 2016
yılında %81 olmuştur (Grafik 2).

Dünyada HIV pozitif tüberküloz hastası olma
yüzdesi 2003 yılında %21, 2006 yılında %28,
2015 yılında %15, 2016 yılında %13, 2017 yılında %12 olarak bulunmuştur.

Grafik 3. Dünyada Tüberküloz Hastalarının HIV ile Enfekte Olma Durumu (%) (2003-2017)*

*Veriler Dünya Sağlık Örgütü’nün ilgili web sitesinden alınmıştır (35).

9

Küreselleşen Dünyada Tüberküloz: Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Güncel Durum Değerlendirmeleri

Dünyada HIV pozitif tüberküloz hastası olup anti-retroviral tedavi alıyor olma yüzdesi 2003 yılında %70, 2005 yılında %36, 2006 ve 2010 yılında %46, 2015 yılında %80, 2016 yılında %85 ve
2017 yılında %84 olarak bulunmuştur (Grafik 3).

Dünyada ilaç direnci yüzdesi 2005 yılında %2,9,
2012 yılında %5,9, 2014-2015 yıllarında %12,0,
2016 yılında %16,0 ve 2017 yılında %24,0 olmuştur (Grafik 4).

Grafik 4. Dünyada İlaca Dirençli Tüberküloz Hasta Sayısının Yıllara Göre Değişimi (%) (2005-2017)*

*Veriler Dünya Sağlık Örgütü’nün ilgili web sitesinden alınmıştır (35).
-Çoklu ilaç direnci olan hastalar izoniazid ve rifampisine dirençli olanlar olarak alınmıştır.

Grafik 5. Seçilmiş Bazı Ülkelerin İnsani Gelişmişlik İndeksi (Human Development Index) ve Tüberküloz İnsidans Hızı (yüzbinde) Değerleri **

**‘Human Development Report 2019’a göre hazırlanmıştır. Seçilen ülkeler gelişmişlikleri ve tüberküloz yaygınlıkları göz önünde bulunarak belirlenmiştir (36).

10

Sağlık ve Toplum 2021;31 (1) 3-22

Dünyada İnsani Gelişmişlik İndeksi Değerlerine
göre Norveç 1. (0,954), İsveç 2. (0,946), Almanya 4. (0,939), Avusturalya 6. (0,938), Türkiye 59.
(0,806), Çin 85. (0,758), Filipinler 106. (0,712),
Güney Afrika 113. (0,705), Endonezya 111.
(0,707), Hindistan 129. (0,647), Pakistan 152.
(0,560), Nijerya 158. (0,534) sıradadır.

ya için 81,20 yıl, Avusturalya için 83,30 yıl, Türkiye için 77,40 yıl, Çin için 76,70 yıl, Filipinler
için 71,10 yıl, Endonezya için 71,50 yıl, Güney
Afrika için 63,90 yıl, Hindistan için 69,40 yıl,
Pakistan için 67,10 yıl, Nijerya için 54,30 yıldır
(Grafik 6).
Kişi başına düşen gayri safi milli gelir ($) Norveç
için 68,059 $, İsveç için 59,375 $, Almanya için
46,946 $, Avusturalya için 44,097 $, Türkiye için
24,905 $, Çin için 16,127 $, Filipinler için 9,540
$, Endonezya için 11,256 $, Güney Afrika için
11,756 $, Hindistan için 6,829 $, Pakistan için
5,190 $, Nijerya için 5,086 $ olarak hesaplanmıştır (Grafik 7).

İnsani Gelişmişlik İndeksi değerlerine göre ülkelerin tüberküloz insidans hız değerleri uyumu ilk
sıradaki ülkeler için beklendiği gibi olsa da indeks
değeri daha geride olan ülkeler için farklılıklar olduğu saptanmıştır (Grafik 5).
Doğuşta beklenen yaşam süresi ortalama olarak
Norveç için 82,30 yıl, İsveç için 83,60 yıl, Alman-

Grafik 6. Seçilmiş Bazı Ülkelerin Doğuşta Beklenen Yaşam Süreleri ve Tüberküloz İnsidans Hızı Değerleri (yüzbinde)**

** ‘Human Development Report 2019’a göre hazırlanmıştır. Seçilen ülkeler gelişmişlikleri ve tüberküloz yaygınlıkları göz önünde bulunarak belirlenmiştir (36).
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Grafik 7. Seçilmiş Bazı Ülkelerin Kişi Başına Düşen Milli Gelir (Gayri Safi) Değerleri ($) ve Tüberküloz İnsidans Hızları (yüzbinde) (2017)**

** ‘Human Development Report 2019’a göre hazırlanmıştır. Seçilen ülkeler gelişmişlikleri ve tüberküloz yaygınlıkları göz önünde bulunarak belirlenmiştir (36).

Grafik 8. Seçilmiş Bazı Ülkelerin Sağlık Harcamalarının GSYİH İçindeki Payları ve Tüberküloz İnsidans Hızı Değerleri (yüzbinde) (2017)***

**Veriler Dünya Sağlık Örgütü’nün Dünya Bankası’yla ortak olarak hazırladığı dokümanından alınmıştır (37).

12

Sağlık ve Toplum 2021;31 (1) 3-22

Sağlık harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı Norveç için %10,40, İsveç için
%11,00, Almanya için %11,20, Avusturalya için
%9,20, Türkiye için %4,20, Çin için %5,20, Filipinler için %4,40, Güney Afrika için %8,10,
Endonezya için %3,00, Hindistan için %3,50, Pakistan için %2,90, Nijerya için %3,80 olarak bulunmuştur (Grafik 8).

Kişi başına düşen sağlık harcamaları ($); Norveç
için 7,936 $, İsveç için 5,905 $, Almanya için
5,033 $, Avusturalya için 5,332 $, Türkiye için
445 $, Çin için 441 $, Filipinler için 133 $, Endonezya için 115 $, Güney Afrika için 499 $, Hindistan için 69 $, Pakistan için 45 $, Nijerya için 74
$ olarak hesaplanmıştır (Grafik 9).

Grafik 9. Seçilmiş Bazı Ülkelerin Kişi Başına Düşen Sağlık Harcamaları ($) ve Tüberküloz İnsidans
Hızı Değerleri (yüzbinde) (2017)***

***Veriler Dünya Sağlık Örgütü’nün Dünya Bankası’yla ortak olarak hazırladığı dokümanından alınmıştır (37).

Grafik 10. OECD Ülkelerinde Tüberküloz İnsidans Hızları (yüzbinde) (2018)*

*Veriler Dünya Sağlık Örgütü’nün ilgili web sitesinden alınmıştır (35).
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OECD ülkelerinde tüberküloz insidans hızı
100.000’de olmak üzere ABD’de 3, Almanya’da
7,3, Avusturalya’da 6,6, Avusturya’da 7,1, Belçika’da 9,0, Çekya’da 5,4, Danimarka’da 5,4, Estonya’da 13, Finlandiya’da 4,7, Fransa’da 8,9,
Hollanda’da 5,3, İngiltere’de 8,0, İrlanda’da 7,0, İspanya’da 9,4, İsrail’de 4,0, İsveç’te 5,5, İsviçre’de
6,4, İtalya’da 7,0, İzlanda’da 2,7, Japonya’da 14,0,
Kanada’da 5,6, Kore Cumhuriyeti’nde 66,0, Letonya’da 29,0, Litvanya’da 44,0, Lüksemburg’da 8,0,
Macaristan’da 6,4, Meksika’da 23,0, Norveç’te 4,1,
Polonya’da 16,0, Portekiz’de 24,0, Slovakya’da
5,8, Slovenya’da 5,3, Şili’de 14,0, Türkiye’de 16,0,
Yeni Zelanda’da 7,3 ve Yunanistan’da 4,5 olarak
bulunmuştur (Grafik 10).

%5,1’inde hem akciğer hem de akciğer dışı tutulum
gösterilmiştir (38).
Toplam tüberküloz olgularında tedavi başarısı %85,0 (10.832/12.743); yeni olgularda %86,6
(10.203/11.779), önceden tedavi görmüş olgularda %65,2 (629/964) olarak tespit edilmiştir. Ölüm
oranı ise tüm olgularda %5,7 (723), yeni olgularda %5,6 (666) ve önceden tedavi görmüş olgularda
%5,9 (57) olarak saptanmıştır (38).
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kayıtlarına Göre
Değerlendirmeler
Genel Müdürlüğün paylaştığı verilere göre 2017
yılında toplam 12.046 tüberküloz hastası mevcuttur. Tüberküloz insidansı 2017 yılında 14,6 olarak
belirtilmiştir. Hastaların %57,7’si erkek, %42,3’ü
kadındır. Yeni tanı alanlar hastaların %92,2’sini
oluşturmaktadır. Toplam hastaların 68’inin HIV (+)
olduğu tespit edilmiştir. Tüm olgular içinde çoklu
ilaca direnç %3,2’dir. Ayrıca tüm olgularda tedavi başarısı %85,4 olarak bulunmuştur (38) Genel
müdürlük verileri tahmini verilerdir. Verem Savaş
Dispanserleri verileri ile kıyaslandığında özellikle
ülkemizde daha çok taranması ve takip edilmesi gerektiği düşüncesi oluşmuştur.

Türkiye’de Tüberküloz
Bu bölümde veriler üç farklı kaynaktan alınarak sunulmuştur. İlk aşamada Verem Savaş Dispanserleri
kayıtlarına göre, ikinci aşamada T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verileri ve üçüncü aşamada da Küresel Tüberküloz Raporu 2017
tahminlerine göre değerlendirmeleri yapılmıştır.
Verem Savaş Dispanserleri Kayıtlarına Göre Değerlendirmeler
Ülkemizdeki veriler 2005 yılından itibaren Verem
Savaş Dispanserleri tarafından her bir hastadan bireysel bazda toplanmaktadır. Bu sebepten veriler
tahmini değildir ve kayıtlı gerçek olgulardan oluşmaktadır.

Küresel Tüberküloz 2019 Raporu Verilerine Göre
Değerlendirmeler
Bu değerler yeni+nüks olguları kapsamaktadır.
2018 yılında dünya genelinde tahmini olarak mortalite 100.000’de 20 ve tahmini insidans 100.000’de
132 iken Türkiye için tahmini mortalite 100.000’de
0,51 ve tahmini insidans 100.000’de 16 olarak belirtilmiştir (32, 39).

Verem Savaşı Dispanserleri kayıtlarına 2016 yılında toplam 12.417 tüberküloz hastası girmiştir. Toplam insidans yüz binde 16,2’den yüz binde 15,6’ya
(-%4,1) düşüş göstermiştir. Hastaların %57,4’ü erkek, %42,6’sı kadındır. Erkek/Kadın oranı 1,3’tür.
İnsidans erkeklerde yüz binde 17,8 ve kadınlarda
yüz binde 13,3’tür. İnsidansın yaş gruplarına dağılımı incelendiğinde, 15-24 yaş grubundan başlayarak
yükseldiği, 65 ve üzeri yaşlarda en yüksek düzeye
(yüz binde 33,3) ulaştığı görülmektedir. Toplam
hastaların 60’ının HIV (+) olduğu tespit edilmiştir
(38).

Dünya genelinde yeni+nüks olgularda tedavi başarısı %85, önceden tedavi görmüş olgularda tedavi
başarısı %61 iken Türkiye için yeni ve nüks olgularda tedavi başarısı %86, önceden tedavi görmüş
olgularda tedavi başarısı %58 olarak belirtilmiştir.
Ayrıca Türkiye çoklu ilaç direnci açısından yüksek
hastalık yüküne sahip 27 ülke arasında değildir (32,
39).
Türkiye’de 2016 yılında kayıtlara giren 12.417
tüberküloz olgusundan 60’ının (%0,48) HIV (+)
olduğu tespit edilmiştir. Küresel Tüberküloz 2019
Raporunda Türkiye’nin 2018 yılı yeni ve nüks tüberküloz olgularında HIV insidans hızı 100.000’de
0,13 olarak bildirilmiştir (32, 39).

Toplam 12.417 hastada yeni hastalar %92,1
(11.442) iken önceden tedavi görmüş hastalar ise
%7,9’dur (975). Hastaların tüberküloz durumlarına bakmak gerekirsek; %61,3’ünde akciğer tutulumu, %33,6’sında akciğer dışı organ tutulumu,
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Grafik 11. Türkiye’de Tüberküloz İnsidans Hızının (yüzbinde) 2005-2017 Yılları Arasında Değişimi****

****Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre hazırlanmıştır (38).

Grafik 12. Türkiye’de Tüberküloz Tedavisi Gören Hastaların Tedavi Sonuçları (2016)****

****Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre hazırlanmıştır (38).

gular için %87,0, önceden tedavi görmüş olgular
için %67,2, tüm olgular için %85,4 olarak bulunmuştur.

Türkiye’de tüberküloz insidans hızı 2005 yılında 100.000’de 29,4, 2010 yılında 100.000’de
22,0, 2015 yılında 100.000’de 15,9, 2016 yılında
100.000’de 15,3, 2017 yılında 100.000’de 14,6
olarak hesaplanmıştır (Grafik 11).

Tüberküloz tedavisini terk yeni olgular için %2,7,
önceden tedavi görmüş olgular için %10,2, tüm
olgular için %3,3 olarak bulunmuştur.

Türkiye’de; tüberküloz tedavi başarısı yeni ol-
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Tüberküloz tedavisine devamlılık yeni olgularda
%3,8, önceden tedavi görmüş olgularda %14,5,
tüm olgularda %4,7 olarak bulunmuştur (Grafik
12).

Tüberküloz tedavi başarısızlığı yeni olgular için
%0,3, önceden tedavi görmüş olgular için %1,7,
tüm olgular için %0,4 olarak bulunmuştur.
Tüberküloz tedavi başarısı yeni olgular için %87,
önceden tedavi görmüş olgular için %10,2, tüm
olgular için %85,4 olarak bulunmuştur.

Türkiye’de HIV pozitif tüberküloz hasta sayısı
2009 yılında 1 kişi, 2012 yılında 45 kişi, 2015 yılında 61 kişi, 2016 yılında 60 kişi ve 2017 yılında
68 kişi olarak bulunmuştur (Grafik 13).

Tüberküloz sebebiyle ölüm yeni olgular için
%5,9, önceden tedavi görmüş olgular için %6,0,
tüm olgular için %5,9 olarak bulunmuştur.

Grafik 13. Türkiye’de Tüberküloz Hastalarının HIV ile Enfekte Olma Durumları ****

****Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre hazırlanmıştır (38).

Grafik 14. Türkiye’de Tüberküloz Tedavisinde Çoklu İlaç Direnci Olan Hastalar (%) (2005-2017)****

****Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre hazırlanmıştır (38).
-Çoklu ilaç direnci olan hastalar izoniyazid ve rifampisine dirençli olanlar olarak alınmıştır.
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Tüberküloz Hastalığı
En yaygın formu akciğer tüberkülozudur. Akciğer tüberkülozu tanısında hastanın öyküsü, belirtiler, fizik inceleme bulguları, akciğer grafisi, tüberkülin deri testi,
mikrobiyolojik tanı (kesin tanı) birlikte değerlendirilmelidir. Akciğer tüberkülozunda hemen daima radyolojik bulgu vardır. Nadiren endobronşiyal tüberkülozda ya da bağışıklığı baskılanmış
(HIV pozitifliği gibi) hastalarda görülen tüberkülozda film normal olabilir. En sık ve ilk görülen
semptom çoğu zaman öksürüktür. Rastlantısal
olarak akciğer grafisinden bile tanısı konulabileceği gibi, balgam, bronş lavajı, bronkoalveolar
lavaj, plevra sıvısı, kan, idrar, BOS gibi ilgili materyalin incelenmesi sonrasında kesin tanı bakteriyolojik olarak konulmaktadır (40). Hastaya
tanı konulduktan sonra tedaviye başlanmaktadır.
Tedavideki en önemli etken ilaçlar ve bunların
düzenli kullanımıdır. Tüberküloz ilaçları muhakkak yeterli süre kullanılmalıdır. Tedavi rejimleri,
olgu tanımlarına göre belirlenmektedir (40). Dünya Sağlık Örgütü’nün 1991 yılında kabul ettiği
Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi (DOTS)
sonrası 2000 yılından bu yana (temelleri 1970’li
yıllara dayansa da) ülkemizde de sistematik olarak her tüberküloz hastasında tedavi ‘Doğrudan
Gözetimli Tedavi (DGT)’ yöntemi ile yapılmaktadır. Bu yöntemde hasta her gün kayıtlı ve takipli
olduğu aile hekimliği veya Verem Savaş Dispanseri’ne başvurmaktadır. Böylece ilaçlarını günlük ve düzenli almaktadırlar. (43). Yeni dönemde
ise ‘Video Gözetimli Tedavi’ ile hastalar ve ilaç
uyumları izlenebilmektedir. Hasta ilacını içerken
bir sağlık çalışanına görüntülü bağlanmakta veya
ilaç içişini kaydedip, video yollamaktadır. Özellikle bu yöntemin uyumu arttırdığı, maliyeti ve
stigmatizasyonu azalttığı düşünülmektedir (44).

Türkiye’de; yeni tanı almış tüberküloz hastalarının 2005 yılında %3,1’inde, 2010 yılında
%2,5’inde, 2016 yılında %2,1’inde ve 2017 yılında %2,4’ünde çoklu ilaç direnci tespit edilmiştir.
Önceden tedavi görmüş tüberküloz hastalarının 2005 yılında %17,7’sinde, 2010 yılında
%22,8’inde, 2016 yılında %14,2’sinde ve 2017
yılında %11,3’ünde çoklu ilaç direnci tespit edilmiştir.
Önceden tedavi görmüş ve yeni tanı almış tüberküloz hastalarının 2005 yılında %5,1’inde, 2010
yılında %5,0’inde, 2016 yılında %3,3’ünde ve
2017 yılında %3,2’sinde çoklu ilaç direnci tespit
edilmiştir (Grafik 14).
Tüberküloz Hastalığının Tanı ve Tedavisi
Tüberküloz enfeksiyonu ve tüberküloz hastalığı
farklıdır. Tüberküloz hastalığı; basil ile karşılaşma ve soluma sonrasında enfekte olanların %5’i
1-2 yıl içinde, %5’i ise 2 yıl sonrasında hayatının
herhangi bir döneminde aktif tüberküloz hastası
olmaktadır. Enfeksiyon tanısı tüberkülin deri testi (PPD) ya da interferon gama salınım testi ile
konmaktadır. Tüberküloz enfeksiyonu ise latent
tüberküloz enfeksiyonu (LTBE) olarak adlandırılmaktadır.
Latent Tüberküloz Enfeksiyonu
Latent tüberküloz enfeksiyonu basil ile karşılaşma ve soluma sonrasında enfekte olanların yaklaşık olarak %90’ında oluşan duruma denmektedir. Hastalığa dair semptom, bulgu, laboratuvar
bulgusu, radyolojik bulgu yoktur. Kişi aktif hasta
değildir (40). Bu durumu kimi kaynaklar buz dağının görünmeyen kısmı olarak tanımlamaktadır
(41). Bulaşıcı tüberküloz hastasıyla temaslılarda
(tüberkülozlu anneden doğan bebek gibi), 0-4 yaş
tüberkülin deri testi pozitif ve 5-14 yaş tüberkülin
deri testi ya da interferon gama salınım testi pozitif çocuklara, bağışıklığı baskılanan gruplardaki
hastalardan latent tüberküloz enfeksiyonu saptananlara (HIV pozitif hastalarda), tüberküloz tedavisi ya da latent tüberküloz enfeksiyonu tedavisi
almamış kişide akciğer filminde tüberküloz sekeli
ile uyumlu lezyonu olan, yayma ve kültürleri negatif hastalara, son iki yılda tüberkülin deri testi
konversiyonu olanlara koruyucu tedavi verilmektedir (kemoproflaksi) (40, 42).

Tedavi rejimleri başlangıç dönemi ve idame dönemi olmak üzere iki dönemde yürütülmektedir.
Başlangıç döneminde seçilen 4 ilaç (genelde 2 ay
sürmektedir), idame döneminde ise en az 2 ilaç
(genelde 4 ay sürmektedir) tercih edilmektedir.
Kullanılan temel ilaçlar rifampisin, izoniyazid,
etambutol, streptomisin, pirazinamid ve rifabutindir. Çoğu hasta ayaktan tedavi edilebilse bile
bazı hastalar için hastane yatışı gerekmektedir.
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Tedavi sonrası 2-3 haftada bulaştırıcılık ortadan
kalkmaktadır. Gerekli olduğunda uygulanmakta
olan ikinci basamak tedavilerin ise standart bir
süresi yoktur, tedavi süresi hasta özelinde belirlenmektedir (40).

(47). Bakteriyolojik tanı kesin tanı olmakla birlikte histopatolojik tanı akciğer dışı tüberküloz
türleri için değerlidir. Tüberküloz menenjiti, kemik-eklem tüberkülozu hariç (12 aylık tedavi) tedavi süresi akciğer tüberkülozu ile benzerdir (40).

Günümüzde ilaca dirençli tüberküloz başlığı altında direnç türlerinden bahsedilmektedir. Çoklu
ilaca direnç (ÇİD) izoniyazid ve rifampisin e olan
direnci göstermektedir. Bu durumda tedavide
ikinci-basamak anti tüberküloz ilaçlar tercih edilmektedir. Yaygın ilaca dirençli (YİD) tüberküloz,
birinci-basamak anti tüberküloz ilaçlardan izoniyazid ve rifampisin direncine ek olarak herhangi
bir florokinolona ve parenteral verilen ikinci basamak anti tüberküloz ilaçlardan en azından birisine direnç gelişmesi durumudur. Son olarak dünyada henüz birkaç olguda saptanan tüm birinci ve
ikinci-basamak anti tüberküloz ilaçlara dirençli
olan yeni bir tüberküloz formu olan tüm ilaçlara dirençli (TİD) tüberküloz tanımlanmıştır (45).
Ülkemizde ilaca dirençli TB hastaları 1990’lı yıllardan beri tedavi edilmektedir (40).

HIV ile Birlikte Görülen Tüberküloz
HIV/AIDS, 1981 yılında tanımlanmıştır. Tüm
dünyada son derece yıkıcı seyreden bir pandemi
ile ilerlemektedir. Ancak anti-retroviral ilaçların
da gelişmesi sebebiyle artık öldürücü değil kronik
bir hastalık grubunda yer almaktadır.
HIV’in tanımlanması sonrasında tüberküloz sıklığında artış olmakla birlikte tüberküloz HIV pozitif hastalar için önemli bir ölüm nedeni olmuştur.
HIV/AIDS tanısı konan her kişide ilk değerlendirmede akciğer ve akciğer dışı tüberküloz varlığı
ile latent tüberküloz enfeksiyonu varlığı araştırılmalıdır. HIV enfeksiyonu olan hastalarda latent
tüberküloz varlığının belirlenmesi ve aktif hastalık gelişimine karşı koruyucu tedavi verilmesi
gerekmektedir. Açıklanamayan hastalık, sürekli
ateş, akciğer hastalığı varlığında tüberküloz muhakkak akla getirilmelidir. Tanıda bakteriyolojik
inceleme sonuçları esastır ancak HIV pozitif TB
hastasının bakteriyolojik pozitiflik oranı, HIV negatif hastalardan daha düşük olarak saptanmıştır.
HIV eşliğinde görülen tüberküloz hastaları için
akciğer dışı tüberküloz, dissemine hastalık, hızlı
progresyon, visseral lenfadenopati, doku abseleri
gibi durumlar daha sık görülmektedir. Bu hastalarda standart tedavi ve standart süreler yeterli
olmaktadır. Ancak HIV tedavisinde kullanılan
anti-retroviral ilaçlar ile tüberküloz tedavisinde
kullanılan ilaçlar arasında ilaç etkileşimleri olabilmektedir. İlaç direnci yanında bu durum da tedavi sürecini etkilemektedir (40, 47, 48).

Tüberküloz ayrıca bildirilmesi zorunlu A grubu
bir hastalık olması sebebiyle kesin tanı konulmuş
hastanın 24 saat içinde ilçe sağlık müdürlüğüne
Form 014 ile bildirilmesi gerekmektedir (46).
Hastalığın takibi bakteriyolojik olarak ve çoğu
zaman balgam kültürü üzerinden yapılmaktadır.
Genelde idame tedavisi yeterli olmayan olgularda nüks görülmektedir. Nükslerde ise hem hastayı
hem de sağlık çalışanını en çok zorlayan koşul
önceki hastalığı üzerine gelişmiş olan ilaç direnci
olmaktadır (40).
Akciğer Dışı Tüberküloz
Tüberküloz herhangi bir organı tutabilmektedir.
Ülkemizde sıklığına göre; Plevra tüberkülozu
(plörezi tüberküloz), toraks dışı lenfadenit tüberkülozu, toraks içi lenfadenit tüberkülozu, periton/
gastrointestinal sistem tüberkülozu, genitoüriner
tüberküloz, omurga (vertebra) dışı kemik-eklem
tüberkülozu, omurga (vertebra) kemik-eklem tüberkülozu, miliyer tüberküloz, menenjit tüberkülozu şeklinde birçok türü görülmektedir (40).
Özellikle HIV ile birlikte görülen tüberküloz hastalarında akciğer dışı tüberküloz sıklığı artmıştır

Tüberkülozdan Korunma
Tüberkülozdan korunmada iki yöntemden bahsedilmektedir. Enfeksiyonun primer olarak önlenmesi (primer korunma) ve sekonder olarak
latent tüberküloz enfeksiyonunun aktif hastalığa
dönüşmesinin önlenmesidir (sekonder korunma)
(49, 50).
Primer korunma yaklaşımları içinde enfeksiyon
kontrol stratejileri önem kazanmaktadır. Uygun
havalandırma, iyi konut şartları, sağlıklı beslen-
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me, tütün kontrolü, alkol kullanımının azaltılması gibi önlemlerle birlikte sağlık çalışanlarının
korunması, risklerin belirlenmesi, hızlı tanı ve
tedavisinin sağlanabilmesi, enfeksiyon kontrol
planı, enfeksiyon kontrolü için yakından takip
ve izlem, yönetimle ilgili önlemlerin alınması
ve halkı kapsayan ilgili yasalar çıkarılması gibi
başlıklar belirlenebilmektedir (49, 50). BCG aşısı
da en önemli korunma uygulaması olarak kabul
edilir. Özellikle 5 yaşından önceki dönemde ciddi
ve aktif seyreden hastalık gelişimini önlemek adına aşı yapılması önerilmektedir (51). Ülkemizde
de 2 aylık bebeklere rutin aşı programı dahilinde
uygulanmaktadır. BCG aşısı, lepra etkenine karşı da koruyucudur (52). Sağlık çalışanları için de
aşı konusunda; ilaca dirençli tüberküloz türleriyle
enfekte hastaların sık başvurduğu bir sağlık kurumunda çalışıyorlarsa ve bu sağlık çalışanına bulaş
olasılığı varsa BCG aşısı önerisi mevcuttur (53).

Ayrıca bulaştırıcı olan tüberküloz aktif hastaları
tespit etmek ve bunları etkin bir şekilde tedavi etmek koruma için yine önemli basamaklardandır.
Hasta, hasta yakınları, sorumlu hekim ve hastanın
tedavisini gözetleyen sağlık görevlisinin tedavi
planının hastanın yaşam koşullarına uygun şekilde planlanması, hasta ve yakınlarının hastalık,
tedavi ve sonuçları hakkında bilgilendirilmesi ve
tedaviye uyumun sağlanması için gereken desteğin sağlanması tüberküloz kontrolünde sonucu
belirleyen ve toplumu koruyan en önemli faktörlerdir (55).
Hastalık kontrolü ile ilgili diğer bir başlık ise eliminasyondur. Eradike edilmesi mümkün olmayan
bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre tüberküloz olgu hızının yüzbin nüfusta
20’nin altına düşmesi ve son 5 yılda istikrarlı bir
şekilde düşme trendi göstermesi halinde o ülke
eliminasyon fazında kabul edilmektedir. Ülkemiz
bu kriterlere göre eliminasyon fazında olan bir ülkedir. Tamamen eliminasyon ise olgu hızının milyonda 1’in altında olması durumudur (55).

BCG aşısı uygulamalarına rağmen dünyada halen
hastalık yaygınlığını sürdürmektedir. Günümüzde kullanılan BCG aşısının tüberküloz menenjit
ve dissemine hastalıktan koruyuculuk açısından
sadece çocuklarda başarılı olması, koruyuculuk
süresinin sınırlı ve latent enfeksiyondan koruma
etkinliğinin olmaması gibi kısıtlılıkları bulunmaktadır. BCG aşısından daha etkili ve uzun süreli bağışıklık sağlanması, enfekte olmuş kişilerde de hastalık gelişiminin engellenmesi ve aşının
HIV ile enfekte kişilerde de güvenle kullanılması
gibi hedefleri olan yeni tüberküloz aşısı arayışları
günümüzde hız kazanmıştır (54).

STOP TB ve END TB Stratejileri
Tüberkülozu Durdurma Stratejisi (STOP TB) ve
Tüberkülozu Bitirme Stratejisi (END TB) olarak
adlandırılmaktadırlar.
Binyıl Kalkınma Hedefleri de göz önünde bulundurularak 2006 yılından 2015 yılına kadar tüberkülozu durdurma stratejileri (STOP TB) uygulanmıştır. Bununla ilgili olarak en çok üzerinde durulan konular doğrudan gözetimli tedavi stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, ilaca dirençte
özellikle incinebilir grupların gözden kaçmaması,
sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılması, Kamu, özel tüm
kurumların iş birliği içinde olması ve araştırmaların desteklenmesi şeklinde olmuştur (56).

Sekonder koruma olarak daha önce de bahsedildiği gibi latent enfeksiyonun aktif enfeksiyona
dönüşmesini önlemek yaklaşımı şeklinde uygulanmaktadır. Tüberkülozlu anneden doğan bebek
gibi temaslı kişilerde, HIV pozitif hastalar ve yaşlı komorbiditesi olan hastalar gibi bağışıklığı baskılanan gruplardaki hastalardan latent tüberküloz
enfeksiyonu saptananlarda, son 2 yılda tüberkülin
deri testi (PPD) konversiyonu olanlara da koruyucu tedavi verilmektedir (40, 42). Bu riskli gruplar
için izoniyazid koruma tedavisi şeklinde yöntem
izlenmektedir. HIV pozitif hastalar için ayrıca anti-retroviral tedavilerinin uygun yapılması, tedavi
ve izlemlerin yakın takip edilmesi koruyucu olmaktadır (49, 51).

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine de uyarlanarak 2015 ve sonrası için tüberkülozu bitirme stratejileri (END TB) oluşturulmuştur. Dünya Sağlık
Örgütü’ne bağlı 194 ülke tarafından 2014 yılındaki Dünya Sağlık Asamblesi sırasında onaylanmıştır ve 2015 yılı Eylül ayında Birleşmiş Milletler
üye ülkeleri tarafından yürürlüğe konulmuştur.
Tüberküloz kaynaklı ölümleri 2015 yılına kı-
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yasla 2030 yılına kadar %90, 2035 yılına kadar
%95 oranında düşürmek ve tüberküloz insidans
hızını yine 2015 yılına kıyasla 2030 yılına kadar
%80, 2035 yılına kadar %90 oranında düşürmek
amaçlanmıştır. Ayrıca aileleri tüberküloz harcamalarından 2030 yılına kadar %100 korumak hedeflenmiştir. Bunun için de 3 temel başlık belirlenmiştir; birincisi hasta merkezli yaklaşım, ikincisi sağlık politikaları ve sağlık sistemi tarafından
destek, üçüncüsü yoğun araştırma ve hastalıkla
ilgili buluşlar şeklindedir. Hasta merkezli yaklaşımda; erken tanı, uygun tedavi, gözetimli tedavi,
yakın izlem ve ihtiyaca yönelik her türlü sağlık
hizmetlerini kapsamaktadır. Sağlık politikaları ve
sağlık sistemi tarafından destek başlığı ise yöneticileri ve yüksek politik kararları içermektedir.
Ayrıca bu başlıkta karar vericilerin sorumluluğu
olarak toplumsal farkındalığı artırmak vurgusu
da yapılmıştır. Yoğun araştırma ve hastalıkla ilgili buluşlar ise yeni tanı, yeni tedavi, yeni ilaç ve
yeni aşı araştırmalarını kapsamaktadır (57).

olması durumu gündeme gelmektedir. Hastalığın
detaylıca incelendiği bu çalışmada tüberküloz ve
küreselleşme ilişkisi net ve sayısal verilerle gösterilmiştir. Tüberkülozun yerel ve/veya küresel boyuttaki çözümleri için halk sağlığı bakış açısıyla
2035 yılına kadar hedeflerin belirlendiği Dünya
Sağlık Örgütü’nün oluşturduğu END TB stratejileri de göz önünde bulundurularak aktif hastalığı, HIV ile görülen tüberkülozu, bulaşı ve ülkeler üzerindeki hastalık yükünü önleyici tedbirler
alınması gerekmektedir. Koruyucu müdahaleler
ve önlemler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Konuyla ilgili süreci güçleştiren her türlü zorluğu
engellemek adına sistematik olarak ülkeler, yönetimler ve bireyler üzerine düşeni yapmalıdır.
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Health Promotion and Public Health Media Advocacy
1

Eray ÖNTAŞ , Ü. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ

2

ÖZ

ABSTRACT

Sağlık sorunlarını bireysel iradede tanımlayan yaklaşımların aksine,
toplumsal bir varlık olan insanın “sağlığın sosyal belirleyicileri”
ve “insanı çevreleyen ekoloji” ekseninde bütüncül olarak ele alınmasını savunan halk sağlığı bakış açısı, halk sağlığı sorunlarından
etkilenenler ile daha sağlıklı ortamlar yaratabilecek karar vericiler arasında güç açığına odaklanmakta, bu açığın giderilebilmesi
için sağlık iletişimi yöntemlerinin kullanılmasını ve medyada halk
sağlığı savunuculuğu yapılmasını önermektedir. Bu derlemede,
“Savunuculuk Kampanyası Bileşenleri” ve “Medyada Savunuculuk
Eylem Planı Geliştirmek” için gerekli adımlar açıklanmıştır. Dijital
iletişimi etkili kullanmak ve doğru kişilere ulaşmak için farklı sosyal
kanallar iyi tanınmalı; günümüz koşullarında güç açığını kapatabilmek, duyulmayan seslere destek olabilmek için etkili stratejiler
geliştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: medyada savunuculuk, sağlığı geliştirme, savunuculuk kampanyası, güç açığı, halk sağlığı

Contrary to approaches that define health problems in individual
level, the public health perspective, which advocates the holistic
handling of human being as a social entity on the axis of “the social determinants of health” and “the ecology surrounding human
beings”, focuses on the power gap between communities that suffer
most from public health problems and those who can create healthier environments and recommends the use of health communication
methods and public health advocacy to eliminate this deficit. In this
review, the necessary steps for “Advocacy Campaign Components”
and “Developing an Advocacy Action Plan in the Media” are explained. Different social channels should be well known in order to
use digital communication effectively and reach targeted people; effective strategies should be developed to eliminate the power gap in
recent conditions and to support the communities raise their voices.
Keywords: media advocacy, health promotion, advocacy campaign, power gap, public health

GİRİŞ

barınma ve çevre, ulaşım ve kirlilik, beslenme ve
tarım politikası, toplumda anne, çocuk, aile, genç,
çalışan, yaşlı, etnik azınlık olmak, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine sahip olmak ve var olan
sağlık sistemi dikkate alınmalı, “sağlığın sosyal
belirleyicileri” ve “insanı çevreleyen ekoloji” ekseninde bütüncül bir yaklaşım benimsenmelidir.
(2, 3) Bu yaklaşıma göre sağlıkta toplumsal etki
yaratabilmek için bireysel danışmanlık, eğitim ve
klinik müdahalelerden öte, sorunun kökten çözümü için uzun süreli koruyucu müdahaleler, bireylerin “sağlıklı” kararlar alabilmesi için sosyal
durumu geliştirmek ve temelde sosyoekonomik
faktörleri iyileştirmeye odaklanılmalıdır.(4)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 3070 yaşlarında bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı
erken ölümlerin çoğu dört hastalık sonucu gelişmektedir: Kardiyovasküler hastalıklar, kanser,
diyabet, kronik solunum hastalıkları. Bu hastalıkların kontrolü ve önlenmesine dair maliyet etkili
müdahale incelenirken en önemli risk faktörleri
olarak tütün kullanımı, alkol kullanımı, sağlıksız
beslenme ve fiziksel inaktivite gösterilmiştir.(1)
Ancak, sağlıklı davranışlar; genler ve biyolojik
bireysel faktörlerden ziyade, sağlığın sosyal belirleyicileri tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda bakıldığında “nedenlerin nedenleri” (kök
neden) olarak; yoksulluk, gelir, eğitim, istihdam,

Sağlık kavramı, geleneksel tanımıyla “rahatsızlık
ya da hastalığın olmaması” veya çağdaş tanımıyla
“tam bir iyilik hali”(5) olarak yapılan ideal tanımlarından öte, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 3. ve 25. maddesi bağlamında “hak” olarak ele alınmalıdır.(6) Sağlık hakkı, ekonomik,
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Savunuculuk; taraf tutma, savunma ve taraftarlık anlamlarını da içeren, esas itibariyle politik bir
hareketi ifade eden bir sözcüktür. Savunuculuk,
dayanağını yasalardan alan, herhangi bir kurumun
(örneğin bir sivil toplum kuruluşu, bir konsey ya
da bir uluslararası bir kuruluşun) belli bir konudaki duruş̧ veya programını değiştirmeye yönelik
stratejik bir harekettir. Ortak bir çıkar için, bir
kamu politikasını etkileme girişimi; karar vericileri etkileyerek, yasaları veya politikaları toplumdan dışlanmış kesimler lehine değiştirmek için,
bilgiyi stratejik olarak kullanma süreci olarak da
tanımlanan savunuculuk, herkese değil, değişimi
sağlayabilecek etkin kişilere ulaşmayı hedefler.
Bu da bir zincirleme reaksiyonu başlatır(12)

sosyal ve kültürel hakları kapsayan ikinci kuşak
insan hakları arasında sayılmaktadır. Birinci kuşak haklardan farklı olarak “kişilerin tek başlarına gerçekleştirmeleri mümkün olmayan haklardandır ve devletin olumlu bir edimde bulunarak
hakkın gerçekleştirilmesinde aktif olarak katılma
gerekliliği açısından medeni ve siyasi haklardan
ayrılırlar”.(7) Bu noktada bireylerin ve toplumun
sağlığını korumanın ve sağlığı geliştirmenin kimlerin ya da hangi sektörlerin sorumluluğunda olduğu sorusunun yanıtı açıktır.
Bir “insan hakkı olarak sağlığın” gerçekleşmesinde, Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar
Uluslararası Sözleşmesi 12. Maddesinde taraf
devletlere, Avrupa Sosyal Şartı 11. Maddesinde
ya doğrudan doğruya taraflara ya da işbirliği içinde kamusal veya özel örgütlere; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 17.Maddesi ve 56. Maddesi ise
devlete ve vatandaşlara sorumluluk yüklemektedir. Benzer şekilde Birleşmiş Milletler bünyesinde DSÖ tarafından gerçekleştirilen üç konferans
sonrası kabul edilen Alma Ata Bildirisi (1978)(8),
Ottawa (1986)(9) ve Jakarta Bildirgesi’nde(1997)
(10) “sağlığın geliştirilmesi” kavramının tohumları atılmış ve bireysel çabalardan ziyade tüm ilgili sektörlerin işbirliği içerisinde olması çağrısı
yapılmıştır. Sözü edilen bildirgelerde sağlık, gerçekleşmesi sağlık sektörünün yanı sıra pek çok
sosyal ve ekonomik sektörlerin eyleminin gerçekleşmesine ihtiyaç gösteren sosyal bir amaç olarak
tanımlanmıştır.

Politika ve yasa değişikliklerinde karar vericiler
önemli bir konumdadır. Karar vericiler, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde, atanmış
veya seçilmiş kişiler olabilir. Örneğin, bakanlar
ve milletvekilleri ulusal düzeyde seçilmiş karar
vericiler, valiler ve kaymakamlar yerel düzeyde
atanmış karar vericilerdir. Çözmeye çalıştığınız
sorun için ulusal, yerel ve uluslararası düzeylerde,
atanmış veya seçilmiş karar vericileri etkilemeniz
gerekebilir.
Savunuculuk faaliyeti yürütürken farklı yaklaşımlar benimsenebilir.(13) Bunlar:
a) Kamu çıkarları için savunuculuk, özellikle yasalarda değişiklikleri amaçlar. Lobiciler ve
medya uzmanları gibi profesyonellerle yürütülen,
büyük ölçekli kampanyalar düzenlenen, geniş
kamu çıkarları için kamu kaynaklarını yönlendirmeyi amaçlayan savunuculuk yaklaşımıdır.
Örneğin; Uluslararası Af Örgütü, Greenpeace
etkinlikleri vb.

Sağlığı geliştirmede, sağlıkla ilgili bireysel davranış ve tutumların değişimini hedefleyen “sağlık
okuryazarlığının” arttırılması önem taşımaktadır.
1970’lerden itibaren disiplinler arası bir etkileşim
alanı olarak sağlık iletişimi, “sağlığı geliştirmek,
kişilerin ve toplumun sağlıkla ilgili kararları üzerinde etkili olmak ve bilgilendirmek için iletişim
stratejilerinin incelenmesi ve kullanımı” olarak
tanımlanmaktadır(11). Sağlık iletişimi bireysel
karar alma sürecinde kültürü ve çevreyi değiştirme teknikleriyle bilgi açığını gidermeyi hedefleyen “Halkla ilişkiler” ve sosyal değişimi sağlamak için güç açığını gidermeyi hedefleyen “medyada savunuculuk” gibi alt disiplinler ile daha da
gelişme göstermiştir.(12)

b) İnsan merkezli savunuculuk ise, politikanın
bir uzmanlık alanı olmadığı fikrinden hareketle,
özellikle yoksul ve toplum dışına itilmiş kişilerin,
hayatlarını doğrudan etkileyen konularda politikaları etkileyebilmeleri için güçlendirilmesini
amaçlar. Örneğin; Jubilee 2000 Kampanyası.
c) Katılımcı savunuculuk ise demokratik yönetişimin, devletler kadar vatandaşların da görevi
olduğu fikrinden hareketle, sivil toplumun farklı
kesimlerini karar alma süreçlerine dahil ederek,
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kamusal alanın ve yurttaşlığın sınırlarını genişletmeyi hedefler. Örneğin; Yolsuzluğun önlenmesine ilişkin daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik
sağlanmasına yönelik katılım mekanizmaları geliştirilmesini hükümetten talep eden bir savunuculuk faaliyeti

lıkları için doğru tercihlerde bulunabilirler. Daha
fazla birey bunu benimserse daha sağlıklı bir topluma ulaşılır. Bu modelin altında yatan önermeye
göre sağlık sorunlarının altında yatan neden bilgi eksikliğidir. Bu model kimi zaman geçerlidir.
Bazı bireyler için haftada birkaç kere egzersiz
yapmanın yaşamı uzatacağı ve sağlığı geliştireceğini bir ya da iki kere duymak, düzenli egzersiz
yapmak istemeleri için yeterlidir. Fakat ne yazık
ki birçok insan için gerçeği bilmek yeterli değildir. Bilgi gereklidir fakat davranışta kalıcı değişiklikler için genellikle yeterli değildir.

d) Yurttaşlık ve hak temelli savunuculuk, yurttaşlığın bir haklar ve sorumluluklar alanı olmasından hareketle, var olan hakların korunması
ve haklar alanının oluşan ihtiyaçlara göre farklı
gruplar için genişletilmesi ve iyileştirilmesi için
yapılanları kapsar. Bu yaklaşım, yasalar ve bu yasaların uygulanması kadar, ele alınan sorunla ilgili olarak toplumdaki yerleşmiş değerler ve kültürü
de göz önünde bulundurur(13)

Buna karşılık, medya savunuculuğu, sağlık sorunları olan bireylere değil, yaygın toplumsal/
sosyal konulara odaklanmaktadır. Amaç, iletişimi
halk sağlığı sorunlarına yönelik belirli çözümleri -genellikle politik çözümler- vurgulamak için
baskı aracı olarak kullanmaktır. Medya taktikleri,
karar vericilerin gündemindeki konunun önceliğini belirler ve karar vericilere baskı uygulayabilecek grupları harekete geçirir. Amaç, yüksek mevkide bulunanların bir mesaj iletmek için iletişim
araçlarını ve iletişim stratejilerini kullanmasının
aksine, iletişim araçlarını toplulukların seslerini
yükseltmelerine yardımcı olmak için kullanmaktır. Bu yaklaşımın altında yatan varsayım, halk
sağlığı sorunlarından en çok etkilenenler ile daha
sağlıklı ortamlar yaratabilecek mevkiler arasında
güç açığı olduğu yönündedir.(15)

Günümüzde beşinci güç olarak tanımlanan “yeni
medya”, geleneksel medyadan (radyo, TV, sinema, gazete) farklı olarak dijital kodlama sistemi
ile temellenen, eş anlı ve çok yoğun kapasiteli,
yüksek hızda, karşılıklı ve çok katmanlı, multimedya biçimselliğine sahip bir kavram olarak
tanımlanmakta ve bilimsel bilginin kullanılmasındaki etik ve yöntemsel sorunlar; mahremiyet,
gizlilik ve güvenlik konuları; dijital erişim yetersizliği; denetim sorunları (filtreleme, etiketleme);
tüketim kültürü, tek tip kişi inşası, maskülenlik,
kayıtsızlığın inşası yönünden eleştirilmektedir.
(14)
Toplum, sağlıkla ilgili bilgi kaynağı olarak gittikçe daha fazla oranda kitle iletişim araçlarına
başvurmaktadır. Lawrence Wallack’a göre medya, hem sorunun hem de çözümün bir parçası olması nedeniyle sağlığın geliştirilmesi bağlamında paradoksal bir görünüm de sunmaktadır.
Örneğin; medya, insan sağlığına yönelik risklerle ilgili bilgilendirici bir işlev ile hareket edebileceği gibi (örneğin; riskli davranışların olumsuz
sonuçlarının ele alınması), aynı zamanda da riskli
davranışlara da özendirebilir.(12)

Temel fark, sorunun nasıl kavramsallaştırıldığıdır.
Geleneksel medya stratejilerinde, sorun bireysel
iradede tanımlanmıştır. Medya savunuculuğunda
ise sorun politik iradede tanımlanmıştır (Tablo 1).
Tablo.1 : Geleneksel yaklaşım ve medya
savunuculuğunda temel farklar
X Medya Kuruluşu Medyada Savunuculuk
Bireysel odaklı
Sorun odaklı
Uyarır ve Bilgi Verir Baskı yapar ve Mobilize eder
Kişiyi değiştirir
Politikayı değiştirir
Mesaj verir
Ses verir
Güç Açığı
Bilgi Açığı

Geleneksel medya stratejileri, bireysel değişime
odaklanmaktadır; sağlığı geliştirebilecek davranışlar hakkında bireyleri bilgilendirir veya sağlıkla ilgili tehlikeler hakkında uyarır; medya, uygun
mesajı, uygun bir yolla, uygun kişiye, uygun zamanda ulaştırır ve böylelikle bireyler kendi sağ-

Türkiye’de Ocak 2019 verilerine göre 59 milyon
internet kullanıcısı, 44 milyon mobil sosyal medya kullanıcısı vardır, erişkin nüfusun %77’si akıllı
telefon kullanmaktadır(16). Herhangi bir cihaz
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aracılığıyla internet kullanımında geçen ortalama
süre 7 saat 15 dakika/gündür. Alexa tarafından ziyaretçi sayısı ve toplam sayfa görüntüleme üzerinden yapılan sıralamaya göre ilk üçte google.com,
youtube.com, google.com.tr siteleri yer almaktadır. Sosyal medya kullanımında geçen ortalama
süre 2 saat 46 dakika/gündür. En aktif kullanılan
sosyal medya platformları Youtube, Instagram,
Whatsapp’tır. Dijital iletişimi etkili kullanmak ve
doğru kişilere ulaşmak için farklı sosyal mecralar
iyi tanınmalı; günümüz koşullarında güç açığını
kapatabilmek, duyulmayan seslere destek olabilmek için etkili stratejiler geliştirilmelidir.

kullanılarak oluşturulmalı, “Ne, ne zaman, kim
ve nerede” sorularının cevabını net bir şekilde
içermelidir. Konunun tespiti için “Savunuculuk
kampanyasının hedefindeki sorun ne?” sorusu
sorulabilir. Örneğin; Yol güvenliği/Trafik kazaları
için düşük kask kullanım sıklığı, düşük emniyet
kemeri kullanım sıklığı, alkollü araç kullanımı,
yüksek hız, düşük yol altyapısı, sınırlı ve/veya
güvensiz toplu taşıma vb. Bu durum karşısında
kampanyanın hedefi, trafik kazalarına bağlı ölümü %25 azaltmak, motosiklet sürücülerinde güvenli kask kullanımını arttırmak olacaktır. Net bir
politika amacına (SMART) örnek olarak “Aralık
2019’a dek, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde
yeni kask standartlarına dair düzenlemeler yapılmalı; Şubat 2020’ye kadar torba yasada, ülkedeki okulların 2 km yakınlarında hız sınırı 25
km/saat’a düşürülecek düzenleme yer almalıdır”
verilebilir.

Savunuculuk Kampanyası Bileşenleri (17)
Medyada savunuculuk kampanyasının bileşenleri
aşağıda tanımlanmıştır:
1. Bir Kampanyaya Başlamadan Önce Arka
Plan Bilgilerini Derlemek: Problemin çözümünde, hedeflenen politika değişikliğinin en
iyi yol olup olmadığına dair araştırma yapılmalıdır. DSÖ, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Sağlık Bakanlığı Raporları, literatür gibi
en güncel bilimsel kanıtlar değerlendirilmeli;
mevcut ulusal ve uluslararası yasa ve düzenlemeleri incelemek adına, e-Mevzuat Bilgi Sistemi araştırılmalı, gerekirse karar vericilerle temas kurulmalı, hukuki danışmanlık alınmalıdır
ve mevcut açıklar saptanmalıdır. Aynı konuda
önceden yapılmış savunuculuk eylemleri, kampanya yürütücüleri ve katılımcıların basın açıklamaları, medya raporları incelenmeli, hangilerinin başarılı olduğu veya olamadığı saptanmalı ve nedenleri irdelenmelidir.

2. Güçlü Ortaklıklar Oluşturmak: Kampanya
yürütücüsünün kim olacağına karar verilmeli,
yeni ortaklar eklenmeden bir kampanya taslağı
oluşturmalı ve her bir katılımcının kampanyaya
neler katabileceği belirlenmelidir. Ortak bir politik amaç desteklenmeli, günlük planlar oluşturularak buna sadık kalınacağı paydaşlarca kabul
edilmelidir. Politik bilgileri/tecrübesi kuvvetli ve
politik çevreye hakim, anahtar kişilerle bağlantılar kurulmalıdır. Yürütücü grup, ağını savunucu
ve aktivistlerle genişletmek ister. Bu katılımcılar
sivil toplum kuruluşları, sağlık-eğitim-ekonomi
profesyonelleri/sendikaları olabilir. Katılacak
yeni organizasyonlar, yeni fikirler ve eylemlerle
mevcut açıkların kapanmasına yardımcı olabilirler, konuya geniş katılım sunabilir, fırsat anlarında seslerini yükseltmek üzere yürütücü grup tarafından mobilize edilebilirler fakat bu katılımcılar
kampanyanın stratejik zamanlarında anahtar rol
oynayabilseler de günlük planlara bağlı kalmayabilirler.

Üç anahtar bileşeni içeren net bir politika amacı
belirlenmelidir. Bunlar; politik “aktör” veya karar
verici (milletvekili, komisyon üyeleri, bakanlık
birimleri, bakanları, politika kurulları vb.), politik
“eylem” veya karar (kanun, düzenleme veya iptal önerisi, bütçe temini, değişiklik sağlayacak bir
emir), değişim için “süre” (belirlenmiş bir gün,
hafta, ay). Politika amacı SMART ilkesine uygun
olmalıdır: Net (Spesific), Ölçülebilir (Measurable), Ulaşılabilir (Achievable), Gerçekçi (Relevant), Sürelendirilmiş (Time-Bound)

3. Politik Çerçeveyi Bilmek: Bir yasanın geçmesi,
yönetmeliğin düzenlenmesi, kanunun yürürlüğe
girmesi, mevcut yasanın uygulanması için baskı
mekanizmaları; önerilen bir politikanın onaylanması ve uygulanması için atılması gereken adımlar öğrenilmelidir. Sürecin basamaklarına etki
eden kişiler ve bunların çıkarları, endişeleri tespit

Belirlenen hedefler, anlamlı ve anlaşılır bir dil
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edilmeli, konuya yaklaşımlarının destekleyici mi
muhalif mi tarafsız mı saptanmalıdır. Karar vericileri etkileyenler: danışmanlar, bürokratlar, politik parti liderleri, lobiciler, maddi destekçiler vb.
tespit edilmelidir. Kısaca politika yapım süreci
öğrenilmelidir. Bu amaçla “politik haritalandırma” ile karar vericileri, politika süreçlerini, muhalif yaklaşımları anlayarak politik çevre analiz
edilmelidir. Yeni bilgilerle harita güncellenmeli,
muhalif gruplar ve karşıtlık nedenleri, mesajları,
taktikleri, karar verici bağlantıları belirlenmelidir.
Kadrolar zamanla değişebilir, bu nedenle hedefte
yer alan karar vericilerin pozisyonu takip edilmeli
ve haritanın güncelliği belirli zamanlarda kontrol
edilmelidir. Karar vericinin çalışanları ile yakın
iş ilişkileri geliştirmek içeriden anahtar hedefler-karşıt görüşler hakkında faydalı bilgiler sağlayabilir.

ilişki geliştirmek, güven inşa etmek zaman alır;
gereksinimlerini ve endişelerini anlamak üzere
düzenli iletişim kurulmalı, en iyi nasıl çalışılacağı
ve bilgi paylaşılacağı belirlenmelidir. Bu noktada,
politik haritalandırma, yürütülen kampanyanın
hedefini destekleyecek ve hatta süreci kazanmaya
yardımcı olarak karar vericilerin (şampiyonların)
saptanmasına yardımcı olur. Süreç boyunca politik şampiyon ile karşılıklı bilgilendirme konusu
elzemdir. Bu kapsamda konu hakkında bilgilendirmek üzere uzmanlık sunmak/sağlamak; arka
plan araştırmalar, bilgi notları, yönetici özetleri
sunmak; politika metni tasarlamak/gözden geçirmek/geribildirimde bulunmak; amaç doğrultusunda kamu desteği inşa etmek; diğer karar vericileri
konu hakkında eğitmek; medya katılımını sağlamak; yasama oturumlarında tanıklık için kamu
katılımını sağlamak üzere kitleyi mobilize etmek;
sürecin her aşamasında politikayı ilerletmek için
ortak stratejiler kullanmak gerekir.

4. Kanun ya da Yasal Düzenlemenin Geliştirilmesine Yardım Etmek: Savunuculukta politika değişikliği yapmak temel hedeflerden biridir. Politika
tasarlama süreci, politika değerlendirme veya
geribildirim süreci, politika izleme süreci gibi
farklı rollerde bulunulabilir. Bu konuda hukukçu ve politik uzman danışmanlığı önemlidir. Bu
kişiler kanıta dayalı en iyi uygulamalara dayanarak mevcut veya yeni politikaların güçlü ve zayıf
yanlarının analiz edilmesine yardımcı olabilirler.
Tasarıda ifadedeki en küçük değişimler bile politikayı önemli şekilde etkileyebileceği için tasarı
sürecinde metnin analiz edilmesinde ve istenen
değişikliğin olası en güçlü/en etkili/en net ifadelerle metinde yer almasında yardımcı olabilirler.

7. Anahtar Stratejiler Geliştirmek: Karar vericiler ve onları etkileyenler ile doğrudan etkileşim
içinde olunmalıdır. Mektup, yüz yüze görüşmeler
veya telefon görüşmeleri ile iletişim kurulmalı,
karar vericilerin bulunduğu resepsiyonlara veya
kamusal oturumlara, etkinliklere katılmalı ya da
böyle etkinlikler düzenlenmelidir. Muhalefeti
veya ilgisizliği önlenmek amacıyla kitleler mobilize edilerek kamuoyu oluşturulabilir. Bu amaçla
hem kamuyu hem de karar vericileri etkilemek
için medya ve sosyal medya kullanılabilir (Tablo
2).
Kazanılmış medya için katılımcılara etkinlik,
veri, rapor vb hakkında yeni bilgi sağlayan çıktılar, ilgi çekici görseller, ana mesajı ileten alıntılar
gibi net sözel ifadeler, anlaşılması kolay istatistikler sunulmalı; etkili olabilecek gerçek seslere yer
verilmelidir.

5. Neyin Tartışmaya Kapalı Olduğuna Karar Vermek: Savunuculuğun henüz erken aşamalarındayken paydaşlarla, bazı şeylerden fedakârlık ederek
bir anlaşma zemini oluşturulmalı, bazı konularda
sınırlar belirlenmeli, neyin pazarlığa kapalı olduğu saptanmalıdır. İleride grup içi çatışmaların
oluşmasını önlemek için atılacak bu adım ile belirlenen sınırlar, muhaliflerin aleyhte kullanmasını önlemek için süreç boyunca gizli tutulmalıdır.

8. Etkili İletişime Hazırlanmak: Hedef kitle tanımlanmalı, stratejiye göre karar verici, gazeteci,
toplum üyesi vb hedefe yönelik bilgi toplanmalıdır. Bunun için sorular, endişeler, tutumlara yönelik ihtiyaç duydukları ve onları harekete geçirecek spesifik bilgiyi edinilmeli, TV, radyo, basılı
medya, sosyal medya, SMS vb. en iyi nasıl ulaşılabileceği saptanmalıdır.

6. Yasa Destekçilerini ve Politika Şampiyonlarını
Tanımlamak: Anahtar konumda bulunan, kurullarda etkili, güvenilir yasa yapıcılar “politik şampiyon” olarak tanımlanırlar. Politik şampiyonlarla
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Tablo 2. Kamusal, özel ve sosyal medya kullanımı
Medya Tipi Örnekler
Rol
İlgisi
• Bir basın açıklaması,
• Gündem
Kazanılmış
basın toplantısı vs.
oluşturmak
Medya
yoluyla bir gazetecinin
• Konunun
haber değer taşıyan bir
nedenleri ve
hikaye hazırlaması
çözümlerine
ilişkin farkındalığı
arttırmak
Ücreti
Ödenen
Medya

Sahip
Olunan
Medya

• Kamu spotları
• Billboardlar

• Websiteler
• Epostalar (Mektuplar)
• Blog
• Twitter hesabı
• Facebook sayfası

Faydalar
• Yüksek güvenirlik;
tarafsız olarak
görülen kazanılmış
medya

Olası Zorluklar
• Hikaye üzerinde
kontrol yok

• Yüksek etki

• Yanıtı veya etkiyi
ölçmek zor

• Geniş erişim için
potansiyel
• Belirli bir
• Zamanlanmış ve
zamanda ve yerde
planlanmış olabilir
belirli bir kitleye
• İçeriklerin kontrolü
ulaşmak
• Erişim ve sıklığı
ölçülebilir.
• Farkındalığı
• İzleyici ile iki yönlü
arttırmak
iletişim kurabilme
• Kitleyi harekete
geçirmek için bir
araya getirmek

• Uygun maliyetli
• Viral olma
potansiyeli var
• Birebir iletişim,
özgün kişiler

• YouTube
• Kısa mesaj servisi
(SMS)

• Negatif olabilir

• Güvenilirlik az:
Pazarlama veya
reklam olarak görülür
• Pahalı
• Kitlenin
oluşturulması ve
şekillendirilmesi
zaman alır
• Konuşma kontrol
edilemez, fakat
yönlendirilebilir
• Sorumlu personelin
günlük paylaşımda
bulunması ve yanıt
vermesini gerektirir

niden değerlendirilmeli ve mevcut koşullara göre
düzenlenmelidir. Oluşturulacak format şunları
içermelidir: Politika amacı, hedef karar vericiler ve onları etkileyenler, muhalifler ve taktikleri, politik süreçle ilişkili zaman çizelgesi, temel
paydaşlar ve görevleri, planlanmış aktiviteler ve
zaman çizelgeleri, aktivitelerin yürütülmesinden
sorumlu kişi/paydaşlar, aktiviteler için gerekli
kaynaklar ve bunları kimin sağlayacağı, aktiviteleri izlerken ve süreci takip ederken kullanılacak
indikatörler.

Hedef kitle meşgul insanlardan oluşabilir. Bu
kapsamda neyin neden değiştirilmek istendiğine
dair kısa sorun saptamaları, sorun ve olası çözüme dair dikkat çeken birkaç anahtar illüstrasyon/
açıklama, kitlenin yardım edebileceği spesifik bir
eylem, konunun bireyleri nasıl etkileyebileceğine
ilişkin ana hatları betimleyen gerçek bir hikaye
örneklenmelidir.
Mesaj kadar mesajı ileten de önemlidir; marka
yüzü olacak bir kişi ve bilgisine güvenilen bir
kişi aracı olmalıdır. En etkin mesaj geliştirildikten sonra, paydaşlarla paylaşılmalı ve tek ve ortak
mesaj vurgusu yapılmalıdır. Mesajın etkililiğinin
saptanması için odak grup veya oylama değerlendirilebilir. Medya ve sosyal medya izlenmeli ve
gerekirse hızlı tepki verilebilmelidir.

Risk değerlendirmesi ve krizle mücadele planı
oluşturulmalıdır. Olası tehlikeler ve bunların nasıl
önlenebileceğine dair öngörüler ile paydaşların
nasıl tepki vereceğine dair spesifik roller ve sorumluluklar belirlenmelidir.
10. Kampanyayı Yürütmek: Beklenmedik olaylar, paydaşlarla anlaşmazlıklar, karar vericilerin
değişmesi, yeni muhalif yaklaşımlar gelişebilir ve

9. Kampanya Eylem Planını Formüle Etmek:
Kampanya süreci dinamik ve değişkendir, bu nedenle paylaşılan eylem planı düzenli olarak, ye-
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hızlı ve stratejik karar vermek gereken durumlar
oluşabilir. Bunun için esnek olunmalı, plan yeniden ele alınmalı ve gerekiyorsa güncellenmelidir.

2. Medyatik Kişi/Bağlantı Rehberi Hazırlamak:
Oluşturulacak rehberde organizasyon, isim, unvan, iletişim detayları, dijital uzantıları (twitter,
facebook, ınstagram vs), iletişim kurmak/hikaye
göndermek için tercih edilen zaman, konuyla ilgili duruş veya “bakış açısı”, ulaşmak için kimle
bağlantı kurulacağı bir rehberde derlenmelidir.

11. Süreci İzlemek ve Değerlendirmek: Eylem
planındaki indikatörlerle, sürecin izlenmesi için
düzenli veri toplanmalıdır. Bir raporun tanıtılması, milletvekilleriyle mülakat gibi kampanya etkinliklerinde neyin iyi gittiği, neyin geliştirilmesi
gerektiği ve önemli çıktılar değerlendirilmelidir.
Kampanya tasarlandığı gibi gitmezse, stratejiler, mesaj ve mesajı ileten, zaman çizelgeleri ve
sorumlular, roller, onaylanmış eylemler yeniden
gözden geçirilmelidir.

3. Politik Harita Üzerinde Beyin Fırtınası Yapılarak Birincil ve İkincil Kitle Belirlemek: Bu
amaçla, cumhurbaşkanı, başbakan, sağlık bakanı, ekonomi bakanı, meclisin diğer üyeleri, diğer halk sağlığı uzmanları gibi birincil kitle ve
birincil kitleyi etkileyebilecek kişi ya da gruplar
olan sağlık bakanı, bürokratlar, kanaat önderleri,
ünlüler, medya karakterleri, mağdur gruplar, karar
vericinin ailesi, arkadaşları politik harita üzerinde
belirlenmelidir.

12. Başarıyı Kutlamak ve Harekete Bağlı Kalmak: Karar vericiler için formal bir teşekkür metni oluşturulup iletilmeli, sosyal medya aracılığıyla taban destekçilerini tebrik mesajı paylaşılmalıdır; özel yollarla katkı sunan destekçiler için ödül
töreni veya kampanyanın politik hedefe ulaşması
üzerine bir kutlama etkinliği düzenlenebilir.

4. Anahtar Mesajlar Geliştirmek: Mesaj geliştirilirken “Problem/sorun nedir?, hedef kitle için bu
problem/sorun neden önemli?, Atılması gereken
adım nedir?, Atılması gereken adım ne zaman
atılmalı?” sorularına cevap bulunmalıdır. Her defasında “Değişmesi gereken politika + kampanyanın amacı + önemi” formülüne uygun tek bir
mesaj verilmelidir. İkincil mesajlar spesifik kitleleri hedeflemelidir.

Ayrıca kampanya sonrası izlem olarak ek yasa
ve düzenlemelerin tasarlanması, uygulanması ve
kamunun farklı seviyelerinde yürürlüğe girmesi
takip edilmeli, başarının etkisini, değişiklik veya
iptal önerisi ile yürürlüğe girerek azaltacak tüm
eylemler takip edilmeli, endüstriyel ve muhalif
girişimleri saptanmalı, medyayla çalışarak uygulamayı kamusal kabul haline getirmeli, yürütme
yasaları uygulayamadığında gerektiğinde şikayetlerde bulunulmalı veya yasal işlem başlatılmalıdır.

5. Medyada Savunuculuk Taktiklerini Seçmek:
Birleşmiş Milletlerin belirlediği önemli günleri,
büyük çalışma/araştırmaların yayınlanma tarihleri, komisyon oturum tarihleri gibi önemli zamanlarda, bilgi metinleri, referanslar/vaka çalışmaları,
halk sağlığı sorunundan etkilenenlerle röportajlar
gibi kaynaklardan yararlanılarak, basın konferansı, basın bülteni, fikir makalesi, radyo talkshow,
tv talkshow, medya tartışma programları, sosyal
medya, medya etkinliği, SMS/Whatsapp kampanyası, ücretli reklamcılık vb. taktiklerle hedefe
ulaşılmalıdır.

Medyada
Savunuculuk
Eylem
Planı
Geliştirmek (18)
Medyada savunuculuk konusunda bir eylem planı
geliştirmenin adımları aşağıda belirtilmiştir;
1. Medya Haritası Oluşturmak: Bunun için TV
kanalları, gazeteler, haber web siteleri gibi ana
akım medya profilleri; en popüler veya en güvenilir haber ve bilgi kaynakları; önemli ulusal,
bölgesel, egemen seçkinlerin düşünceleri üzerinde güçlü etkisi olan medya kuruluşları; popüler
sosyal medya kanalları saptanmalı; hem yerel
hem de ulusal yayınlarda kullanılacak diller belirlenmeli; her medya kuruluşu için iletişim bilgileri
derlenmelidir.

6. Mesajı İletecek Kişiyi/Kişileri Seçmek: Mesajı iletecek kişiler, teknik olarak uzman, ünlü, dini
lider, örgütsel lider, hedef kitle tarafından tanınan
ve güvenilebilir, bilgiyi tasvir edebilen ve konuya
dair fikir beyan edebilen, fikirleri hedef kitle tarafından değerli bir kaynak olarak görülebilecek,
her zaman ulaşılabilir olan, sorundan etkilenen
grupla arasında bir bağlantı olan, konuyla ilişki-
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siz politik yorumlardan kendini savunabilecek yetileri olan kişilerden seçilmelidir. Konu hakkında
uzmanlığı olan bir kişiye ek olarak hedef kitleyi
tanıyan bir kişi seçilmesi eylemin etkisini arttıracaktır.

of 61 States (Official Records of WHO, no. 2, p. 100) and
entered into force on 7 April 1948. The definition has not
been amended since 1948. [cited 10 Haziran 2019; Available from: http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1.
6. UN General Assembly, Universal Declaration of Human
Rights. 1948 [Available from: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/.
7. Kuzu, B., Türk Anayasa Metinleri ve İlgil Mevzuat. 1997,
İstanbul: Filiz Kitabevi.
8. Declaration of Alma-Ata, International Conference on
Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 6-12. 1978 10 Haziran 2019]; Available from: https://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf.
9. Ottawa Charter for Health Promotion, First International Conference on Health Promotion, Ottawa. 1986 10 Haziran 2019]; Available from: http://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf?ua=1.
10. Jakarta Declaration on Leading Health Promotion into
the 21st Century, The Fourth International Conference on
Health Promotion: New Players for a New Era - Leading
Health Promotion into the 21st Century, Jakarta, Indonesia.
1997 10 Haziran 2019]; Available from: https://www.who.
int/healthpromotion/milestones_ch4_20090916_en.pdf.
11. What is Health Communications? , Gateway to Health
Communication , Centers for Disease Control and Prevention. Available from: https://www.cdc.gov/healthcommunication/healthbasics/WhatIsHC.html
12. Çınarlı, İ., Sağlığın Geliştirilmesinde Sağlık İletişimi
Yöntemleri Olarak Sosyal Pazarlama, Medyada Savunuculuk Ve Halkla İlişkilerin Etkisi, Doktora Tezi. 2004.
13. Brown, S.A., Savunuculuk ve Kampanya El Kitabı, Kadın
ve Kadın STK’larının Güçlendı̇ rı̇ lmesı̇ Projesı̇ . 2012.
14. VeneKlasen L., Miller V., A New Weave Of Power, People & Politics: The Action Guide For Advocacy And Citizen
Participation.
15. Manovich, L., “New Media From Borges to HTML.” The
New Media Reader. . 2003.
16. Dorfman, L., Sorenson S., Wallack, L. Working Upstream-Skills For Social Change: A Resource Guide For Developing A Course On Advocacy For Public Health. 2009.
17. Advocacy Action Guide, A Toolkit for Strategic Policy
Advocacy Campaigns, Global Health Advocacy Incubator
18. Public Health Media Advocacy Action Guide, Elements
Of A Media Advocacy Campaign, Global Health Advocacy
Incubator
19. Digital 2019, We Are Social-Hootsuite. 2019 10 Haziran
2019]; Available from: https://wearesocial.com/global-digital-report-2019.

7. Medyayı Takip Etmek: Medyada çıkan haberler/paylaşımlar takip edilmeli, gerektiğinde akılcı
tepkilerle gündeme ortak olunabilmelidir. Belirli
temaların saptanabilmesi için kesitsel niteliksel
analizler yapılarak mevcut açıklar saptanmalıdır.
Kampanyanın etkin oluşu ya da zayıf kaldığı yerler medyaya yansımasından ve oluşan geribildirimlerle yeniden değerlendirilmelidir.
Öneriler
Sağlıkla ilgili konularda medyada başarılı bir savunuculuk kampanyası için halkla ilişkiler/iletişimciler, grafik tasarımcılar, web ve dijital medya
danışmanları, medya yazarları ile ortak çalışmalar
yürütülmelidir. Medya içeriği bilgilendirme, istatistik sunma, veri görselleştirme, karşılaştırma,
zaman çizelgesi oluşturma, coğrafi bilgi sunma,
‘nasıl?’ konusunu anlatarak zenginleştirilmelidir.
Günümüz koşullarında farklı seslerin duyulmadığı ana akım medyaya karşılık dijital dönüşümün
bir parçası olmak, kitlelere ulaşmak ve onları harekete geçirmek, toplumun sağlığını geliştirmek
adına sağlık savunucuların iletişim olanaklarını
güçlendirecektir.
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Spinal Kord Yaralanmalı Bireylerin Topluma Katılım
Durumları ve Katılımı Etkileyen Faktörler: Literatür
İncelemesi
Participation in Society of Spinal Cord Injuried Individuals and Factors
Affecting Participating
Elif ATEŞ
ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Bu çalışma, spinal kord yaralanmalı bireylerin yaralanmadan sonra, topluma katılım durumlarını ve toplumu katılımı etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılmış bir derlemedir.
Yöntem: CINAHL, Medline, Web of Science, ERIC veri tabanları,
Ocak 2009 - Ocak 2019 zaman aralığı belirlenerek ve “spinal cord
injury, social adaptation, social problems, social expectations, social life, discrimination” anahtar kelimeleri ve kombinasyonları
kullanılarak taranmış, 1335 makaleye ulaşılmıştır. Çalışmaya alınma kriterlerine uygun bulunan toplam 9 makale değerlendirilmiştir.
İncelenen makalelerin altısı nicel, üçü nitel çalışmadır.
Bulgular: Spinal kord yaralanmalı bireylerin topluma katılımını etkileyen faktörler; bireysel özellikler, hastalık tanısı ve ikincil komplikasyonlar, ekipmanlar, öz yeterlilik ve destek sistemleri başlıkları
altında toparlanmıştır.
Sonuç: Bireylerin topluma katılımlarını etkileyen faktörlerden öz yeterlilik, aile ve sosyal destek ağlarının topluma katılımda etkisinin
daha güçlü olduğu belirlenmiştir. Sağlık profesyonellerinin rehabilitasyonda, bakım ve tedavi sürecinin ana hedefleri arasında bu faktörlerin geliştirilmesi üzerine çalışılması önerilmektedir.

Objective: This study was conducted to investigate community participation of individuals with spinal cord injury after injury and the
factors affecting community participation.
Method: The time interval between January 2009 - January 2019
was determined, CINAHL, Medline, Web of Science, ERIC data
bases were scanned using the keywords “spinal cord injury, social
adaptation, social problems, social expectations, social life, discrimination” and their combinations, and 1335 articles were retrieved.
A total of 9 articles, which were in line with the criteria for inclusion
in the study, were evaluated. Six of the articles reviewed were quantitative and three were qualitative studies.
Results: Factors affecting community participation of individuals
with spinal cord injury were collected under the headings of individual characteristics, diagnosis of disease and secondary complications, equipment, self-sufficiency and support systems.
Conclusion: It has been determined that self-sufficiency, family and
social support networks, which are the factors that affect the individuals’ community participation, have a stronger effect on community
participation. It is recommended that health professionals work on
the development of these aspects in rehabilitation as part of the main
objectives of the care and treatment processes.

Anahtar Kelimeler: Spinal kord yaralanması, topluma katılım,
adaptasyon, sosyal problemler

Keywords: Spinal cord injury, community participation, adaptation, social problems

1. GİRİŞ

bireylerin topluma katılımları ikincil komplikasyonlardan (mesane ve barsak problemleri, ağrı,
cinsel problemler, spastisite, vb.), günlük yaşam
aktivitelerindeki bağımsızlıktan, iş hayatına dönüşten, sosyal ilişkilerden, boş zaman aktivitelerine katılımdan, öz yeterlilikten, destek ağlarından
etkilenmektedir. Topluma katılımı etkileyen diğer
çevresel faktörler arasında, mobilite, ekipman ve
ulaşım sayılabilmektedir (1, 2).

Spinal Kord Yaralanması ansızın meydana gelen,
bireyin yaşamının tüm yönlerini ve yakınlarını
etkileyen yıkıcı bir nörolojik bozulma şeklidir
(1). Yaralanmadan sonra bireylerin yeni yaşamına uyum sağlayabilmesi, yaşam kalitesi açısından
önemlidir. Uyum ve alışma sürecini etkileyen
faktörler, duygusal olgunluk, eğitim düzeyi, entelektüel gelişim, iş güvenliği, finansal durum,
özgüven düzeyleri, bireyin yaşının genç olması
ve topluma katılımdı. Yeni yaşama uyumla ilişkili

Spinal kord yaralanmalı (SKY) bireyin topluma
katılımı ayrıca kişisel otonomi ile ilgilidir. Kişisel
otonomi, bir topluluk içinde kendi seçtiği etkinliklere katılmayı içermektedir. Hastalık ve yaralanmayı takiben SKY bireyin kendini yönetmesi

1. Dr., Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi,
E-Posta Adresi: elif.ates@acibadem.edu.tr
ORCID ID: 0000-0003-3805-7144
Gönderim Tarihi:18.01.2020 - Kabul Tarihi: 04.03.2021
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ve karar vermesi, katılımlı olması, bir topluluk
içinde tercih edilen faaliyetlere katılması, fonksiyonel kapasiteye sahip olması, yaralanma sonrası
uyum ve başa çıkma için önemli hedeflerdendir.
Ne yazık ki birçok SKY bireyde taburculuk sonrası potansiyel olarak kişisel yönetim ve topluma
katılım azalmaktadır (3).

1’de belirtilmiştir.
İncelenen makalelerin altısı nicel, üçü nitel çalışmadır. Çalışmalarda “Fonksiyonel Bağımsızlık
Ölçeği, Yaşam Durumu Anketi, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği, Çevresel Faktörler Envanteri, Yetersizlik ve Değerlendirme Raporlama
Tekniği, Numerik Ağrı Değerlendirme Ölçeği,
Yaşam Memnuniyeti Anketi, Mevcut İhtiyaç Değerlendirmesi, İkincil Komplikasyonları Tarama
Anketi, Kadın Cinsel İşlev İndeksi, Açık Uçlu
Sorular, Etkili Katılım ve Özerklik Anketi, Topluma Katılım Anketi, Demografik verileri, sağlık
durumunu, ihtiyaçları, topluma katılımı, iş durumunu, yaşam kalitesini, sağlık bakım hizmetlerini
ve genel sağlık durumunu kapsayan toplu anket,
Yarı Yapılandırılmış Görüşme Rehberi” ölçüm
araçları kullanılmıştır.

Topluma katılımın azalmasını etkileyen faktörler; fiziksel yetersizlikler, işsizlik, kronik
hastalıklar, finansal sıkıntılar, zihinsel hastalıklar
ve psikolojik sıkıntıların artmasıdır. Yapılan
çalışmalarda SKY bireylerin %40’ından fazlası
depresyon gibi psikolojik sorun yaşadığı ve taburculuk sonrası madde kullanımının arttığı belirtilmiştir (4, 5). Depresyonda kilit rol oynayan
sosyal desteği yüksek olan bireyler, kendilerini
algılamalarının daha iyi olduğunu, yaralanmadan
sonra daha iyi alışma süreci geçirdiklerini, daha
az duygusal sıkıntı yaşadıklarını ve daha yüksek
yaşam kalitesine ve yaşam doyumuna sahip olduklarını rapor etmişlerdir (6).

Konuyla ilgili yapılan tez çalışmaları, kongrelerde sunulan sözel veya poster bildiriler, meta-analizler, sistematik derlemeler, vaka analizleri çalışma kapsamına alınmamıştır. Ayrıca derlemeye
alınan araştırmaların tasarım tipi açısından sınır
konulmamıştır.

Bu derlemenin amacı, SKY bireylerin toplumun
katılım durumlarını ve topluma katılımı etkileyen
faktörleri belirlemek için nitel ve nicel literatürü
gözden geçirmektir. Bunu yaparak, SKY bireylere hizmet eden sağlık profesyonellerinin, bireylerin topluma uyum sürecinde, tedavi, bakım ve rehabilitasyonda göz önünde bulundurması gereken
durumların açıklanması amaçlanmıştır.

2.1. Çalışmaya Dahil Edilme Kriterleri
• SKY bireylerin topluma katılım durumlarını
ve topluma katılımlarını etkileyen faktörlerin incelendiği çalışmalar,
• Online tam metnine ulaşılabilen çalışmalar,
• Kantitatif ve kalitatif nitelikte çalışmalar,

Derleme sorusu;
• Spinal kord yaralanmalı bireylerin topluma
katılımlarını etkileyen faktörler nelerdir?

• Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan çalışmalar,
• Ocak 2009- Ocak 2019 yılları arasında ulusal/
uluslararası hakemli bir dergide yayınlanmış
çalışmalar.

2. GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmada Ocak 2009-Ocak 2019 yılları arasında
yayınlanan konuyla ilgili yayınlar, CINAHL,
Medline, Web of Science, ERIC veri tabanlarından
geriye dönük taranmıştır. Çalışmalara ulaşmak
için “spinal cord injury, social adaptation, social
problems, social expectations, social life, discrimination” gibi anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak ve çeşitli kombinasyonları kullanılarak tarama yapılmıştır. 1335 makaleye ulaşılmış,
çalışmaya alınma kriterlerine uygun bulunan
toplam 9 makale değerlendirilmiştir. Çalışmaya
alınmayan makalelerin çıkarılma nedenleri Şekil

2.2. Sınırlılıklar
SKY bireylerin topluma katılım durumlarını etkileyen faktörleri inceleyen çalışma sayısının az olması, müdahale çalışmalarının olmaması bu alanda çözüm önerilerinde bulunulamaması açısından
kısıtlılık yaratmaktadır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmalara katılan örneklem sayısı 2086 olup,
bu hastaların 1226’sı parapleji ve 834’ü tetrapleji
tanısı almış, 9’ü hastalık tanısını bilmiyor ve
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Şekil 1: PRISMA literatür inceleme sürecinin akış diyagramı

Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for
Systematic Reviews and MetaAnalyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(6). ‘den uyarlandı
• Bireysel özellikler

17’si ise nontravmatik spinal kord yaralanmalı
bireylerdir. Örnekleme alınan bireylerin 1450’si
erkek, 636’sı bayan hastalardan oluşmaktadır. Çalışmaya katılan bireylerde en yüksek yaş
ortalaması 61.5±7.2 (7) ve en düşük yaş ortalaması ise 30.1’dir (8). Yaralanmadan sonra geçen süre
çalışmalara göre değişmektedir. Bazı çalışmalarda
41.4±4.9 yıl (7), bazı çalışmalarda ise, 7.3 haftadır (9). Tablo 1’de çalışmaların amaçları, bulguları ve sonuçları özetlenmiştir.

• Hastalık tanısı ve ikincil komplikasyonlar
• Ekipman
• Öz yeterlilik ve destek sistemleri
3.1. Bireysel Özellikler
Bireysel özellikler içerisinde; SKY bireyin yaşı,
iş durumu, eğitim düzeyi, evlilik durumu (partner
sahibi olma), cinsiyeti incelenmiştir. SKY bireylerin genç (42.6 yaş ortalaması) ve partnerlerinin
olması onların sosyal katılımını arttırmaktadır

Bu literatür incelemesinde, SKY bireylerin topluma katılımını etkileyen faktörler dört başlık altında ele alınmıştır. Bunlar;
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(9). Bazı çalışmalarda ise yaşı ileri olan SKY bireylerin (34.2 yaş ortalaması), gençlerden daha
fazla topluma katılım gösterdikleri görülmüştür
(10). Bu sonuçlar yapılan çalışmaların örnekleminin yaş aralığının farklı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca yaş ve uyum ile sosyal
katılım arasındaki ilişki karmaşıktır. Bu ilişkinin
kronolojik yaşın etkisinden, yaralanmadan sonra
geçen süreden, yaşlıların klişelerinden, çevresel
faktörlerden ve ruh halinden etkilenebileceği kabul edilmektedir (9).

lışmaya başlaması sosyal katılımı arttırmıştır (9).
Bireylerin işe geri dönmeleri baş etmede de etkilidir (8). Ancak SKY bireylerin iş durumu, düşük
memnuniyet alanlarından biri olarak belirlenmiştir. Bireylerin üçte biri emekli olmasından dolayı
ekonomik yetersizliğe düştüğünü ifade etmiştir.
Ekonomik yetersizliği azaltmak için alternetif iş
imkanları düşünülebilir (2).
SKY bireylerin eğitim seviyelerinin yüksek ve
partner sahibi olması sosyal katılım arttırmaktadır
(9). Yapılan bir çalışmada eşlerin desteği ve yardımı ile topluma katılımın kolaylaştığı belirlenmiştir (10). Ancak çalışmalarda cinsiyetin sosyal
katılıma etkilemediği saptanmıştır (9, 11).

SKY bireylerin yaşı ve ambulasyon durumu işe
geri dönüşleri etkilemektedir (11). Bir çalışmada
yaralanan bireylerin taburculuktan 6 ay sonra çaÇalışma Tipi
Nicel Tanımlayıcı Çalışma
Nicel Tanımlayıcı
Çalışma

2.Krause and Bozard,
2012

1.Martin ve arkadaşları 2010

Yazarlar

Tablo 1: Çalışmaların Amaçları, Bulguları ve Sonuçları

Amaçları
Rehabilitasyon sürecinin
ardından topluma entegre
olan, Güney Hint nüfusundaki
SKY bireylerin fonksiyonel
durumlarının zaman içindeki
değişimlerini belirlemektir.

SKY bireylerde yaralanmadan
sonra geçen 35 yıllık süreçte,
sosyal katılım, istihdam, sağlık
ve subjektif yaşam kalitesindeki
değişiklikleri belirlemektir.

Bulguları
SKY bireylerin %76.5’inde
yaralanmadan sonra geçen süre
5 yıldan fazladır. Bireylerin
%90.6’sı yardımcı cihazlarla
(ortez, yürüteç, koltuk
değneği, baston) günlük yaşam
aktivitelerinde bağımsızdır.

Sonuçları

Alışma ve adaptasyon
yaralanmadan sonra 5 yıl
içerisinde meydana gelmektedir.
Sonrasındaki kazanımlar
stabildir. Rehabilitasyonda
müdahale çalışmaları
yaralanmadan sonraki ilk zaman
çerçevesinde planlanmaktadır.
Bu çalışmalar koordine edilirse
Çalışma bulgularında iki alt
daha yararlı olacaktır (Martin,
grup arasında, günlük yaşam
aktiviteleri, mobilizasyon durumu, Cherian, John, Tharion, &
Bhattacharjee, 2010).
topluma entegrasyon, iş durumu,
mesane kaçakları ve basınç ülseri
insidansı açısından anlamlı bir
fark bulunmamıştır.
Genel sosyal katılım zaman
Rehabilitasyon uzmanları,
içerisinde azalırken, oturma
SKY bireylerin güçlü yanlarını
toleransı ve kazançlı istihdama
güçlendirmeli, ayrıca olumsuz
harcanan saatler artmıştır. Rutin
sonuç olasılığını en aza
dışı doktor ziyaretleri artmıştır.
indirmelidir (Krause & Bozard,
İstihdamla ilgili memnuniyet
2012).
zaman içerisinde gelişirken, sosyal
yaşam, cinsel yaşam ve sağlık ile
ilgili memnuniyet azalmıştır.
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Nicel Tanımlayıcı Çalışma
Nicel Tanımlayıcı Çalışma
Nicel Tanımlayıcı Çalışma

5.Noreau ve arkadaşları, 2014

4.Crag ve arkadaşları, 2015

3. Kennedy ve arkadaşları, 2010
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Toplumda yaşayan SKY
bireylerin, taburculuk sonrası,
3-18 aylık süreçte, psikolojik
fonksiyonlarını, katılım
seviyelerini, algılanan çevresel
engelleri ve ihtiyaçlarını
belirlemektir.

SKY bireylerin taburculuk
sonrası, sosyal katılıma katkıda
bulunan faktörleri belirlemektir.

Toplumda yaşayan SKY
bireylerin durumlarını ve
ihtiyaçlarını daha iyi anlamak
için, ilişkileri (ihtiyaçları,
toplumda yaşam sonuçları vs.)
inceleyerek daha kapsamlı bir
yaklaşım amaçlanmıştır.

Ana bulgular, toplumsal
ihtiyaçların genel olarak
iyi yönlendirildiğini ancak
psikososyal ihtiyaçların fiziksel
ihtiyaçlarla kıyaslandığında
anlamlı derecede düşük ele
alındığını göstermektedir.
Bireyler nicel verilerde katılım
seviyelerini çevresel etmenlerin
etkilemediği belirtmiş olmalarına
rağmen nitel verilerde,
toplumda yaşamaya geçişte,
ekipmanların uygunluğu ve
adaptasyonun engel teşkil ettiği
vurgulanmaktadır. Bağımsızlık
ve aktivite durumu, ikincil
komplikasyondan ve ağrıdan
önemli derecede etkilenmektedir.
Örneklemin yaklaşık tamamı
cinsel yaşamlarından memnun
olmadıklarını ve iyi bir
şekilde yönlendirilmediklerini
belirtmişlerdir.
Taburculuktan 6 ay sonra
katılımcıların %55’i sosyal hayata
katılımda zorluklar yaşamıştır.
Sosyal katılımı etkileyen
faktörler, genç yaş, ikincil
komplikasyonların azlığı (mesane
ve barsak disfonksiyonu gibi),
daha yüksek bilişsel kapasite,
kendi yaşamına ve çevreye yönelik
algılanan kişisel kontrol, algılanan
sosyal desteğin fazla olmasıdır.
Toplumda yaşamı destekleyen
ihtiyaçlara yönelik bazı önemli
hizmetler büyük ölçüde
karşılanmıştır. Cinsel ilişkide, kasiskelet sistemi bozukluklarında,
cinsel işlev bozukluğunda görülen
bazı komplikasyonlar halen
yaygındır. Topluma katılımın
kapsamı bireylerin değerlerinin ve
tercihlerinin temelinde olduğundan
dolayı, günlük aktivitelere ve
sosyal rollere göre büyük ölçüde
değişmektedir. Yaşam kalitesini
oluşturan bazı boyutlar (aile
yaşamı gibi) pozitifken, diğer
boyutların (seks hayatı ve fiziksel
sağlık gibi) büyük kısmı negatiftir.
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Toplumsal katılımın devamlılığı
ikincil komplikasyonlardan ve
ağrıdan etkilenmekte, ekipman
ve yapısal adaptasyonlardaki
gecikmeler ise toplum yaşamına
geçişi etkilemektedir. SKY
bireylerde cinsel ihtiyaçlar
ve problemler, toplumda
yönlendirilmeyen bir ihtiyaç
konusu olarak saptanmıştır
(Kennedy et al., 2010).

Bu sonuçlar, SKY bireyin
rehabilitasyonunda, mevcut
psikososyal sağlık stratejilerinin
geliştirilmesine yönelik bir
yönlendirme sağlayarak,
bireylerin tümü için sosyal
katılımı en uygun kapasiteye
getirmede bir fırsat sunmaktadır
(Craig et al., 2015).
Sonuçlar, yaralanmadan sonra
toplum yaşamına geçişte ve
bireylerin yaşam kalitesini
artırmada ana konulara
odaklanmayı sağlayarak,
rehberlik hizmeti sağlayıcılar
ve politika yapıcılar arasında
bağlantı kurmada yardımcı
olacaktır (Noreau, Noonan,
Cobb, Leblond, & Dumont,
2014).

Nitel Tanımlayıcı Çalışma
Nicel Tanımlayıcı Çalışma
Nitel Tanımlayıcı Çalışma

Beş farklı Avrupa ülkesinde
yaşayan SKY bireylerin katılım
ve entegrasyonu etkileyen
öznel anlayışı incelemek ve bu
bulguları Uluslararası ICF ile
karşılaştırmaktır.

Spinal kord yaralanmasından
sonra topluma katılımı etkileyen
faktörleri belirlemektir.

Birleşik Krallık’taki SKY
bireylerin topluma hızlı bir
şekilde bütünleşmesinin
klinik, politik ve araştırma
kaygısı yaratmasına rağmen,
yaralanmadan sonra yeniden
entegrasyon araştırması azdır. Bu
küçük ölçekli pilot çalışma, SKY
bireylerin topluma entegrasyon
deneyimlerini açıklamayı
amaçlamıştır.
Travmatik olmayan SKY
bireylerin sosyal ve topluma
katılım deneyimini araştırmaktır.

Nitel Tanımlayıcı Çalışma

9.Barclay ve arkadaşları, 2019

8. Suddick ve O’Neill, 2009

7.Suttiwong ve arkadaşları, 2015

6.Ruoranen ve arkadaşları, 2015
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Entegrasyon en fazla sosyal
kabul ve sırasıyla performans,
eşitlik ve seçme özgürlüğü ile
ilişkilendirilmiştir. Katılım
ve entegrasyon birliktedir ve
ayrılması zordur. Katılım ve
entegrasyon algısı ülkeler arasında
büyük ölçüde benzerdir. Çeşitli
yaşam alanları olarak, rekreasyon
ve eğlence, iş hayatı, spor ve
dışarı çıkmak en yaygın saptanan
aktivitelerdir.
SKY bireylerin %51’i, topluma
katılım durumlarının, yaş,
yaralanma zamanındaki yaş,
fonksiyonel performans ve sosyal
destek tarafından etkilendiğini
belirtmiştir.

Katılım alanları ICF tarafından
iyi bir şekilde korunurken,
katılımcılar ayrıca haklara
(örneğin kabul) ve görevlere
(örneğin katkı) bakış açılarına da
atıfta bulunmuştur (Ruoranen,
Post, Juvalta, & Reinhardt,
2015).

Bireylerin yeniden bütünleşme
ve rehabilitasyon deneyimlerine
ilişkin olarak ortaya çıkan temalar:
bağımsızlığı geri kazanmak,
yaşam rollerini yeniden kazanmak,
anlamak ve yeniden tanımlamak,
bireylerin, ailelerin ve arkadaşların
tutumları, profesyonellerin tutum
ve yaklaşımları, memnuniyetsizlik
ve karşılanmayan ihtiyaçlar, eve
geçiş ve toplum rehabilitasyonu ve
takip hizmetlerinin eksikliğidir.
Travmatik olmayan SKY
bireylerin sosyal ve topluma geri
katılım sürecinde üç ana aşama
görüldüğü belirlenmiştir; geri
çekilme, topluma geri dönüş
ve denge (kararlılık=sabitlik)
dir. Her aşama şu alanlarda;
bağımsızlık kaybı, toplumda olma
deneyimi, sosyal ağlar, verimlilik
rollerine katılım, sosyal ve
toplumsal katılıma ilişkin tatmin
edici beklentilere adaptasyon
ve alışmayı kapsamaktadır.
Katılımcıların çoğu, bu
aşamalarda yaşanan değişikliklere
uyum sağlamak için stratejiler
geliştirmiştir.

Sadece küçük ölçekli bir
çalışma olmasına rağmen,
bulgular spinal kord yaralanması
rehabilitasyonunu geliştirmek
için potansiyel alanlar
önermektedir. Ayrıca, mevcut
rehabilitasyon hizmetlerinin
SKY bireylerin ihtiyaçlarını
karşılamada başarılı olup
olmadığını belirleyen daha fazla
araştırmayı da desteklemektedir
(Suddick & O’Neill, 2009).
Bu çalışma travmatik olmayan
SKY bireylerin topluma uyum
sürecinin anlaşılmasına katkıda
bulunmuştur (Barclay, Lentin,
Bourke‐Taylor, & McDonald,
2019).

Topluluk katılımının kilit
belirleyicileri, sosyal destek
ve bireyin fonksiyonel
performanslarıdır. Bu
belirleyiciler rehabilitasyon
ve topluma katılım sürecinde
desteklenmelidir (Suttiwong,
Vongsirinavarat, Chaiyawat, &
Vachalathiti, 2015).

SKY: Spinal Kord Yaralanmalı
ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health: İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması
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3.2. Hastalık Tanısı ve İkincil Komplikasyonlar
Bu bölümde hastalık tanısı, yaralanmadan sonra
geçen süre ve ikincil komplikasyonların topluma
katılıma etkisi ele alınmıştır. Bazı çalışmalarda
inkomplet yaralanmalı bireylerin daha fazla topluma katılım gösterdikleri belirlenmiştir (9). Bu
durum şu şekilde açıklanabilir; yaralanma seviyesinin düşük olması, bireylerin günlük yaşam
aktivitelerinde daha bağımsız olmalarına neden
olmaktadır, dolayısıyla topluma katılım düzeyleri
artmaktadır. Diğer açıdan bakıldığında, bir çalışmada ise yaralanma düzeyi ve yaralanmadan sonra geçen süre gibi faktörlerin topluma katılımı etkilemediği belirlenmiştir (11). 35 yıllık bir süreç
araştırmasında ise, zaman içerisinde bireylerin
kişisel olarak alışma durumları artarken, sosyal
hayat ve cinsel hayattan memnuniyetlerinin azaldığı saptanmıştır (7).

durumları ile tekerlekli sandalye ile topluma katılım durumları arasında istatistiksel olarak bir fark
saptanmamıştır. Hatta tekerlekli ve üç tekerlekli
sandalye ile topluma katılım durumlarının daha
iyi olduğu belirlenmiştir (11). SKY bireylere taburculukta ekipman seçiminde seçenek sunulması ve bireylerin teşvik edilmesi, onların topluma
katılım durumlarını etkilemektedir.
Ekipman gereksinimlerinin yanı sıra çevresel
sorunların da bireylerin toplum katılımlarını etkilediği belirlenmiştir (2). Bu çalışmanın aksine
başka bir çalışmada çevresel faktörlerin toplum
katılımına ancak %5’den daha az katkı sağladığı
saptanmış olup, bireyin topluma katılımı kişisel
seçimler ve tercihlerin temelinde, birey tarafından
algılanan katılımla ilgili olduğu belirtilmiştir (10).
3.4. Öz yeterlilik ve Destek Sistemleri
Kişinin yeterlilikleri, fonksiyonel bağımsızlık durumu, aile ve sosyal destek ağları, sağlık profesyonellerinin yaklaşımı ele alınmıştır.

SKY bireylerde görülen ikincil komplikasyonlar
özellikle cinsel yaşamla ilgili memnuniyetsizlik,
ağrı, uyku problemleri, spastisite, kontraktürler,
nörolojik mesane, bağırsak disfonksiyonu, ve
ihtiyaçlara yönelik iyi yönlendirilmeme, bireylerin toplum yaşamına geçişin ve yaşam kalitesinin
geliştirilmesinde öncelikli ele alınması gereken
konulardır (2). Örneğin bir çalışmada eşleriyle
cinsel sorun belirtmeyen katılımcıların topluma
daha iyi katılım gösterdikleri belirlenmiştir (10).

SKY bireylerde öz yeterlilik, yüksek bilişsel kapasite yaralanmadan sonra topluma katılımda
önemli rol oynamaktadır (9). Bireyler yaralanmadan sonra kendilerine uyum sağlamada, değerli bir bakış açısı kazandırmaları gerekmektedir.
Birey ancak bu bakış açısı ile yaşam rutinlerine
geri dönebilmektedir. Bireyin öz yeterliliği ve
GYA’lerine katılımı yüksek olsa da bilişsel kapasitesi yeterince gelişmemişse ya da aile ve sosyal
desteği yetersiz ise topluma katılımı azalmaktadır. Şöyle ki; yapılan bir çalışmada bireylerin yaralanma seviyesi ile GYA arasında istatistiksel bir
fark olmasına rağmen GYA ile topluma katılım
arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (11). Bu da bize topluma katılımda bilişsel kapasitenin, sosyal desteğin önemli olduğunu
düşündürmüştür.

İkincil komplikasyonların ve alkol kullanımının
azlığı, yüksek sosyal katılım ve otonomi
sağlamaktadır (9). Bazı çalışmalarda ise, ikincil
komplikasyonların topluma katılımı etkilemediği
belirlenmiştir. Bu çalışmalarda çalışmaya katılan
bireylerin nörolojik mesane ve bağırsak disfonksiyonu gibi komplikasyonların yönetimde yeterli
beceriye sahip olduklarını düşünülmüştür (10).
3.3. Ekipman
SKY bireylerin hastanede kalış süreleri kısıtlı
olduğundan dolayı, bireyler fonksiyonel performans amaçlarına ulaşamadan taburcu olabilmektedir. Taburcu olduktan sonra bireylerin toplum
içindeki ihtiyaçları değişiklik gösterebilmektedir.
Ekipman ve teknik yardım ihtiyaçları, kısa mesafeli ulaşım, erişilebilir konutlar gibi gereksinimler
bireyler tarafından ifade edilmiştir (12). Yapılan
bir çalışmada bireylerin ortez ile topluma katılım

Sosyal desteğin, SKY bireylerin zorluklarla başa
çıkma konusunda güven geliştirmelerine yardımcı olduğu, özerklik hissini arttırdığı ve hastalığı
kontrol etmede motive ettiği bilinmektedir. Bu
bağlamda, SKY bireylerin daha fazla aile ve sosyal desteğe, sağlam bir öz yeterliliğe, daha az yorgunluğa, psikolojik yardıma, düşük ağrı düzeylerine ve düşük depresif duygu durum seviyelerine
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sahip olmaları durumunda, daha az kaygılı oldukları ve yüksek toplumsal katılım gösterecekleri
öngörülmektedir (10).

nin ana hedefleri arasında bu faktörlerin geliştirilmesi üzerine çalışılması önerilmektedir.
KAYNAKLAR

Toplumsal katılımı arttırmada rehabilitasyon süreçlerini etkilediğinden dolayı sağlık profesyonellerinin tutum ve yaklaşımları da önemlidir. Yapılan bir nitel çalışmada, SKY bireyler yaralanma
seviyelerinden dolayı belirli işleri yapmada zorlandıklarını belirtmişler ve sağlık profesyonelleri
tarafından beklentilerinin karşılanmadığını söylemişlerdir. Katılımcılardan birinin açıklaması şu
şekildedir; “Bağırsak bakımımı yatakta yapmayı
öğrendiğimi hatırlıyorum ve yapmayı öğrenene
kadar kalkmama izin verilmedi. Bu korkunç bir
deneyimdi. Sanırım daha fazla esneklik olsaydı,
işleri kendi hızımda yapmak isterdim, o zaman bu
olay çok daha kolay olurdu”. Bu anlamda sağlık
profesyonelleri bireyin kapasitesini, psikolojisini,
tutum ve davranışlarını, baş etme, aile ve sosyal
destek sistemlerini iyi anlamalı, ona zaman tanıyarak tedavi ve bakım sürecini yönetmelidir (8).
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SKY bireyler tarafından dile getirilen diğer bir
konu ise, topluma geçişte, toplum sağlık profesyonellerinin spinal kord yaralanmaları hakkındaki bilgi ve farkındalık eksikliğidir. Toplum popülasyonuna bağlı olarak (yaşlı hastalar, vb.) hizmet
alanlarının özelleştiği ve spinal kord yaralanması
gibi özel alanlarda yaralanan bireylerin beklentilerinin karşılanmadığı belirtilmiştir. Bazı katılımcılar ise erişilebilen toplum temelli gönüllü destek
gruplarında yer aldıklarını ve bu destek gruplarının yeniden entegrasyonda bireylere yardımcı
olduğunu bildirmiştir (8).
4. SONUÇ
Spinal kord yaralanması, bireyin yaşamının tüm
alanlarını etkileyen bir hastalıktır. Yaralanmadan
sonra bireylerin yaşamına uyum sağlayabilmesi
ve topluma katılımını etkileyen faktörler, bireyin özellikleri, hastalık tanısı ve komplikasyonlar, ekipmanlar, bireyin öz yeterliliği ve destek
sistemleridir. Yapılan çalışmalarda yaş ve komplikasyon gibi faktörlerin topluma katılımı etkilediğini gösteren bulgular olsa da aksi bulgularda
mevcuttur. Bu faktörlerden öz yeterlilik, aile ve
sosyal destek ağlarının topluma katılımda etkisinin güçlü olduğu belirlenmiş. Sağlık profesyonellerinin rehabilitasyonda, bakım ve tedavi süreci-
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ABSTRACT

Hemşirelik eğitimi süresince öğrencilerin, klinik uygulamalar için
gerekli olan becerileri kazanmaları beklenmektedir. Psikomotor
becerilerin öğretilmesinde kullanılan bir eğitim yöntemi ise standart hastadır. Bebeklik döneminden adölesan döneme kadar olan
çocuk standart hastalar, pediatrik Objektif Yapılandırılmış Klinik
Sınavlarında çeşitli oranlarında kullanılmaktadır. Tıp ve hemşirelik
eğitiminde çocuklar standart hasta olarak 20 yılı aşkın bir süredir
kullanılmaktadır ve yapılan çalışmalarda pediatrik standart hasta
kullanımının olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte,
pediatride standart hasta kullanımının birçok etik sorunu içerdiği
ve geçerlilik, güvenirlik, uygulanabilirlik açısından tartışmaya açık
olduğu düşünülmektedir. Yaş önemli etik konulardan biridir. Çocuklar genellikle standart hasta olarak kendilerinden ne beklendiğini
anlayabilecek kadar yeterli bilişsel düzeye sahip olmayabilirler. Çocuk standart hasta kullanmanın faydaları içerisinde hemşirelik öğrencilerinin etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi, hasta bakımın
planlanması ve değerlendirmesi yer almaktadır.

Throughout nursing education, students are expected to acquire
the skills for clinical practice. The training method used to teach
psychomotor skills is the standardized patient. Child standardized
patients, ranging in age from infancy to adolescence, were used in
various proportions of paediatric objective structured clinical examinations. In medical and nursing education, children are used as a
standardized patient for more than 20 years and it was found to have
a positive effect on the studies performed. However, in paediatrics,
the use of standardized patient in such a way has long been questioned with regard to ethics and the examination quality in terms
of validity, reliability, and feasibility. Age is one of the important
ethical issues. Children often don’t have enough cognitive level to
understand what is expected from them as standardized patient. Benefits of using standardized child patient include the development
of effective communication skills of nursing students, planning and
evaluation of patient care.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Hemşirelik Eğitimi, Standart Hasta

Keywords: Children, Nursing Education, Standardized Patient

GİRİŞ

programlarına hasta güvenliği ile ilgili temel ilkelerin entegre edilmesini ve hasta güvenliği ile
ilgili becerilerin geliştirmesine yönelik değişikliklerin yapılmasını önermektedir (3).

Sağlık hizmetinin sunumunun her aşamasında
hasta güvenliğinin sağlanması ve tıbbi hataların
önlenmesi, sağlık sisteminin öncelikleri arasında
yer almaktadır (1). Amerika Birleşik Devletleri’nde tıbbi uygulamalara yön veren en etkili kuruluş
olarak bilinen Tıp Enstitüsü (Instititute of Medicine-IOM) hasta güvenliğini “hastalara gelecek
zararın önlenmesi” olarak tanımlanmıştır (2). Tıp
Enstitüsü, sağlık profesyonellerine verilen eğitim

1999 yılında Tıp Enstitüsü tarafından “İnsan
Hatası (ToErr Human)” adlı ünlü raporun yayınlanması, hem sağlık çalışanları arasında hem de
toplumda, sağlık bakımında daha güvenli uygulamaların önemi konusunda bilincin oluşmasını
tetiklemiştir (4). Güvenli uygulamalar, hasta güvenliği konusunda en fazla ele alınan konu olmakla birlikte hasta güvenliğinin sağlanmasında
farklı konuların da ele alınması gereklidir. Ball ve
Douglas (2009), hasta güvenliği ve hata yapma
ile ilişkili en sık karşılaşılan faktörlerden birisinin
teorik bilginin uygulamaya aktarılamaması olduğunu bildirmiştir (5).
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Sağlık ekibinin önemli bir üyesi olan hemşirelerin
öğrencilik sürecinde aldığı teorik bilgileri uygulamaya aktarabilmesinde sadece sınıf ortamının
kullanılması yeterli olmamaktadır. Bu nedenle,
eğiticilerin hemşirelik öğrencilerinin bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirilmesi için farklı eğitim
yöntemleri ve ortamlarını kullanması gerekmektedir (6). Temel hemşirelik eğitimi süresince öğrencilerin, klinik uygulamalar için gerekli olan
becerileri kazanmaları beklenmektedir. Kazanılması beklenen bu beceriler, bilişsel, psikomotor
ve tutumsal alan becerileridir. Bilişsel alan, kişinin öğrenilmiş davranışlarından zihinsel yönü
ağır basan davranışları; tutumsal alan, insanın
duygularını içeren davranışları; psikomotor alan
ise duyu organları, zihin ve kasların birlikte çalışması sonucu ortaya çıkan davranışları içerir (7).
Kullanılan farklı eğitim yöntemleri ve ortamları,
öğrencilerin psiko-motor becerilerinin gelişimini
sağlamakta ve uygulama ortamlarında karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelme ve problem
çözme becerisini artırmaktadır (8).

de kullanılan simülasyon uygulamalarının; teori
ve klinik arasında bağ kurulmasını, psikomotor
becerilerin geliştirilmesini, karar verme, kritik
düşünme ve terapötik iletişim yöntemlerini geliştirdiği bilinmektedir (14). Simülasyon, her bir
aşamada öğrenenlere gerekli becerileri kazanmalarında gerçek hastaların tehlikeye sokmaksızın,
ardı ardına tekrar edilen uygulamalarla güvenli
bir ortamda öğrenme fırsatı sunmaktadır (15).
Simülasyon klasik öğretim tekniklerinden faklı
olarak öğrenci merkezli bir yaklaşım sunar. Bu
yöntemle; yüksek riskli, gerçek ortamda hata kabul etmeyecek, tekrarlar ile öğrenilebilecek becerilerin, hız gerektiren klinik kararların simülasyon
ortamında herhangi bir risk alınmadan deneyimlenmesi mümkündür (16).
Klinikte bazı alanlarda, hasta ve işleme özel nedenler ya da yasalar ile getirilmiş kısıtlamalar gibi
gerekçelerle öğrenciler ile uygulama yapmak ya
da yaptırmak güç olabilir. Çocuk hemşireliği bu
alanlardan biridir. Çocukların yaşlarına göre değişen tepkiler vermesi ve ailelerinden ayrı düşünülemeyecek olması uygulamaya katılımı ayrıca
güçleştiren önemli bir farklılıktır. Çocuğun ve
ailesinin uygulanacak girişimlere vereceği farklı
tepkilerin düşünülmesi ve planlanmasının gerekliliği çocuk hemşireliği uygulamalarının öğretimini daha da zorlaştırabilir (17).

Hemşirelik eğitimi gibi teori ve uygulamanın birlikte ve entegre şekilde yapılması gereken mesleki eğitimlerde, simülasyon eğitiminde olduğu
gibi öğrencilerin deneyimleyerek öğrenmesi çok
daha fazla önem kazanmaktadır (9). Günümüzde,
simülasyonun hemşirelik eğitimine bir öğretim
stratejisi olarak entegre edildiği görülmektedir
(10,11). Uluslararası Ortak Komisyonu, (Joint
Commission International), Sağlık Bakımını Geliştirme Enstitüsü (The Institute of Healthcare
Improvement), Sağlık Bakım Araştırmaları Ajansı (The Agency for Healthcare Research and Quality) ve Tıp Enstitüsü (Instititute of Medicine) gibi
organizasyonlar da hasta güvenliğini arttırmada
simülasyon kullanılmasını önermektedir (12).
2003 yılından bu yana, Amerika’da Ulusal Hemşireler Birliği tarafından öğrencilerin karmaşık bir
klinik çevreye hazırlanmasının yanı sıra eleştirel
düşünmeye dayalı ve gerçek yaşam durumlarının
deneyimlendiği gerçekçi bir öğretim ortamı oluşturulması için de simülasyonların kullanımı desteklenmektedir (13). Ülkemizde ise 2010 yılından
günümüze hemşirelik eğitiminde simülasyonun
etkili bir öğrenme ve öğretme metodu olarak kullanımı giderek yaygınlaşmıştı. Beceri eğitimin-

Hemşirelik eğitiminde psikomotor becerilerin öğretilmesinde sıklıkla kullanılan eğitim ortamları
farklı düzeylerde simülasyon yöntemlerini içerebilen mesleki beceri laboratuarları ve klinik uygulama alanlarıdır (6,18). Standart hasta yöntemi ise
psikomotor becerilerin öğretilmesinde kullanılan
bir eğitim yöntemidir. Standart hasta yöntemi,
öğrencilerin interaktif yöntemlerle uygulamalarını tekrar ederek psikomotor becerilerini geliştirmesini sağlar (19). Beyer’in (2012) klasik eğitim
ile standart hasta uygulamasını karşılaştırıldıkları
çalışmada, öğrencilerin standart hasta uygulamasını olumlu bir deneyim olarak tanımladıkları ve öğrencilerin standart hasta uygulamasından
memnuniyetlerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (20). Alexander ve Dearsley (2013)’in çalışmasında hemşirelik öğrencileri standart hasta
uygulaması sonucunda kendilerine güvenlerinin
arttığını ve profesyonelliklerinin desteklendiğini
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On sekiz yaşından küçük standart hastalara çocuk standart hasta denir. Literatür incelendiğinde
standart hasta rolünün çoğunlukla yetişkinler tarafından yapıldığı görülmüştür (26). Bununla birlikte tıp eğitiminde çocuklar standart hasta olarak
20 yılı aşkın bir süredir yer almaktadır. Literatüre
bakıldığında Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınavları (OYKİ) için %12-27 oranında, yaş grubu bebeklik döneminden adölesan döneme kadar
olan çocuklar kullanılmıştır. Bu çalışmalarda,
çocukların çoğunun birden çok vakada rol aldığı görülmüştür. Bu vakalar arasında abdominal
ağrı, saç kaybı, sekonder amonere, ayak bileğinde
ödem, duyma kaybı, üriner problemler yer almaktadır (27,28). Adölesanlar ise intihar gibi stresli
psikiyatrik roller ve diz ağrısı gibi basit tıbbi roller de dahil olmak üzere çeşitli rollerde standart
hasta rolünde kullanılmıştır (29).

ifade etmişlerdir (21).
Standart Hasta Uygulaması
Standart hasta uygulaması, standart hasta yönteminin kullanılacağı eğitimler için senaryo geliştirme ve eğitimlerin yürütülmesi konusunda alan
uzmanlarıyla işbirliği koşulları yaratan, eğitimler
için standart hastaları yetiştiren ve uygulamalar
için uygun koşulları sağlayan bir öğretim yöntemidir (22). Standart hasta yöntemi ile öğretimin
önemli bir amacı; öğrencileri hasta gibi rol yapan
biri ile gerçek ortamlar sağlayarak karşılaştırmaktır. Standart hastaların gerçek hasta kullanımına
göre uygunluk, sunulan şikayetin kontrolü gibi
üstünlükleri vardır. Bununla birlikte gerçek yaşam koşullarının olmaması, sınırlı sayıda sorunun
sunulması, iletişim güçlüğü olan ve sorunlu hastalarla görüşme yapma olasılığının azlığı gibi bazı
sınırlılıkları da vardır (23).
Ülkemizde Ünver ve diğerleri (2013) standart
hasta yönteminin hemşirelik öğrencilerinin ilaç
uygulama becerilerini öğrenmelerine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmada,
standart hasta yönteminin ilaç uygulamaları eğitiminde etkin bir yöntem olduğunu ve öğrencilerin yönteme ilişkin olumlu geribildirimlerde bulunduğunu belirtmişlerdir (24). Sarmasoğlu’nun
(2014), hemşirelik eğitiminde standart hasta
kullanımının öğrencilerin psikomotor beceri gelişimine etkisini incelemek amacıyla Hemşirelik
Esasları Dersi’ne kayıtlı 87 öğrenci ile yaptığı çalışmada da standart hasta yönteminin hemşirelik
öğrencilerinin kendini rahat ve güvende hissetmelerini olumsuz etkilemesine rağmen, yöntemin
ilgi ve merak uyandırdığı, mesleki sorumlulukları öğrenmeye olumlu katkı sağladığı, öğrencilerin kendilerine duydukları güveni güçlendirdiği,
gerçek hasta ile gerçekleştirdikleri uygulamada
heyecanlarını azalttığı ve hasta ile iletişimlerini
kolaylaştırdığı saptanmıştır (25).

Çocukların standart hasta olarak kullanmanın etkisini araştıran iki araştırmada çocuk standart hasta kullanmanın etkili iletişim becerilerini geliştirdiği, özgüven ve tıbbi bakım değerlendirmesini
arttırdığı belirlenmiştir (30). Ayrıca, hasta rolü
yapan çocukların ve adölesanların standart hasta
uygulamasından hoşnut olduklarını, biyoloji gibi
derslerine yarar sağladığını, tıbbi süreçler, hekimin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi
olduklarını, sosyalizasyona ve olumlu benlik gelişimine katkıda bulunduğunu, çocuk ve adölesanların deneyimlerini senaryoya yansıtabildiklerini
ve etkili bir şekilde geribildirim verebildiklerini
gösteren çalışmalar mevcuttur (31,32). Adölesan
standart hastalardan alınan geri bildirimlerin, tıp
öğrencileri için iletişim becerilerinin öğretilmesinde çok etkili olduğu gösterilmiştir (33).
Çocuk standart hasta uygulamasıyla yapılan klinik değerlendirme sınavlarının geçerlilik, güvenirlik ve uygulanabilirliğinin yüksek olduğu da
belirlenmiştir (31,34). Bununla beraber literatürde çocuk standart hastaların kullanılmadan da
öğrencilerin değerlendirebileceği görüşler bulunmaktadır. Örneğin öğrencilerden çocuk hastalar olmadan annelerden tıbbi öykü alınması istenmiştir ve gözlemciler tarafından öğrencilerin
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uygulamaları başarılı bulunmuştur (35). Lane ve
arkadaşları (2007) çocuk standart hastaların olmadığı ve sadece annelerin olduğu simülasyon
uygulamalarının da gerçekçi olarak algılandığını
vurgulamıştır (31).

lışmalar bulunmaktadır. Bunun nedeni olarak çocukların ve adölsanların kendinin farkında olma
ve sınırlılıklarını anlama becerilerinin yeterli bir
şekilde değerlendirilmesi gerektiğidir (26,39).
Lindsey-Lane yaptığı bir çalışmada (1999) ailelerin bu uygulama ile ilgili geri bildirimlerinin çocukların standart hasta uygulamasını sıkıcı ve yorucu buldukları şeklindedir. Ayrıca ebeveynlerin
standart hasta uygulaması esnasında çocuklarının
yanında bulunması durumunun işten izin alma,
seyahat masrafları ve diğer çocukların bakımına
ilişkin masraflar gibi finansal sorunları ortaya çıkardığı bildirilmiştir (26).

Pediatri hemşireliği eğitiminde standart hasta kullanımı ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmuştur. Yapılan bir çalışmada, pediatri hemşireliği
dersini alan üçüncü sınıf öğrencilerin yaşam sonu
dönemde iletişim becerilerini artırmak için standart hasta kullanılmış ve öğrencilerin bu deneyimi gerçekçi buldukları ve kendilerini bu konu ile
ilgili güçlenmiş olarak ifade ettikleri bildirilmiştir
(36). Yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşmiş bir bebeğin ebeveyni rolünü oynayan
standart hastaların kullanıldığı çalışmada hemşirelik öğrencilerinin aile merkezli bakım uygulamalarına odaklanması ve iletişim becerilerinin
geliştirilmesi planlanmıştır. Bu doğrultuda hemşirelik öğrencilerinin pediatri hemşireliğinin ana
felsefesi olan aile merkezli bakım uygulamalarını
gerçekleştirdiği ve iletişim becerilerinin arttığı
görülmüştür (37).

Standart Hasta Uygulamasında Çocukların
Görüşleri
Standart hasta uygulamasına katılımın çocuk ve
adölesanlar için olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. Olumlu etkilerine bakıldığında çocuk ve aölesanların bilgi düzeyinin artması, sağlık
öğrencilerinin eğitimine katkı ve çocuğa finansal
destek sağlamasıdır. Özellikle adölesanlara, riskli
davranışları önleme senaryolarının pozitif bir etkisi bulunmaktadır. Çalışmalarda madde bağımlığı ve risk alma davranışlarını temsil eden rollerin
adölesanlarda gerçekte bu davranışların ortaya
çıkmasını önleyici etkisi olduğu ifade edilmiştir
(39,40).

Standart Hasta Uygulamasında Ailenin Görüşleri
Yapılan bir sistematik derlemede ailelerin çocukların standart hasta kullanımına ilişkin olumlu
düşüncelerinin olduğu ve bu görüşlerin daha çok
çocuğun riskli davranışlarının önlenmesine yönelik bilginin kazanımı ve finansal destektir. Blake
ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada (2006)
ebeveynler adölesanların standart hasta uygulamalarında kullanılmasının özgüveni, meslek becerilerini ve sorumluluk duygusunu olumlu yönde etkilediğini bildirmiştir (38). Lindsey-Lane ve
arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada (1999) aileler
çocuğun kişiler arası iletişim becerileri ile ilgili
bilgi düzeyini arttığını ifade etmiştir. Ayrıca ebeveynler çocuklarının standart hasta uygulamasına
katılmasının bir ayrıcalık olduğunu belirtmiştir.
Eğitim saatlerinin okul saatlerinin dışında planlanması, adölesanlarının ailelerin uygulamaya
katılımını artmasına sebep olmuştur. Literatürde
genellikle çocukların standart hasta kullanımına
ilişkin olumlu düşüncelerinin olmasına rağmen
bazı ailelerin adölesanların standart hasta olarak
kullanılmasının uygun olmadığını belirttiği ça-

Blake ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada
(2006) standart hasta uygulamasına katılan adölesanların tıbbi bilgileri kazandıklarını ifade edilmiştir. Ayrıca tıbbi problemleri bulunan arkadaşlarına yönelik empati düzeylerinin arttığı belirlenmiştir. Çocukların olumlu olan diğer görüşleri
ise geleceğin sağlık profesyonellerinin eğitimine
katkıda bulundukları için memnun olma, uygulama sırasında eğlenme ve yeni arkadaş kazanma
olarak bildirilmiştir (38).
Standart hasta uygulamasına katılımın çocuk ve
adölesanlar için olumsuz etkilerine bakıldığında,
psikiyatri vakalarının olduğu senaryoların çocuklar üzerinde kısa süreli olumsuz etkiler yarattığı
görülmüştür. Ancak bu etkilerin depresyon gibi
uzun süreli psikososyal sorunların olmadığı ifade
edilmiştir. Adölesanların standart hasta uygulamasına ilişkin geri bildirimlerinde bu uygulamanın bazen zor olduğu ve anksiyeteye yol açtığı
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görülmüştür. Ayrıca adölesanlar bazı rollerin kendilerine rahatsızlık hissi verdiğini ifade etmişlerdir (40).

Pediatride standart hasta kullanımının birçok etik
sorunu içerdiği ve geçerlilik, güvenirlik, uygulanabilirlik açısından tartışmaya açık olduğu düşünülmektedir. Yaş, önemli etik konulardan biridir.
Çocuklar genellikle standart hasta olarak kendilerinden ne beklendiğini anlayabilecek kadar yeterli
bilişsel düzeye sahip olmayabilirler (28). Yapılan
bir çalışmada küçük yaş grubu çocukların rolünü
anlamada yeterli bilişsel düzeye sahip olmadığı
bildirilmiştir. Diğer bir etik sorun ise yenidoğanların standart hasta olarak kullanımıyla ilgilidir.
Bu ikilemin temel nedeni, bu uygulamanın yenidoğana herhangi bir fayda sağlamadığı görüşüne dayanmaktadır (37). Yaptığı çalışmada çocuk
için gözlenebilen herhangi bir yarar olmadığında
araştırma yapılmasın etik olmadığını belirtmiştir. Özelikle daha küçük çocuklar standart hasta
olarak kullanıldığında korku, tükenmişlik, uygulamanın yanlış anlaşılması gibi birçok negatif
etkiyle karşılaşabilirler. Benzer şekilde adölesan
grubun duygusal sorunları içeren uygulamaları gerçekleştirmekte zorlandıkları görülmektedir (35). Ayrıca çocukların standart hasta olarak
kullanımını çocuk istismarı olarak değerlendiren
görüşler de mevcuttur (28). Özellikle cinsellik ve
psikiyatri ile ilgili senaryoların uzun dönem etkileri bilinmemekle birlikte kısa dönemde çocuk
için olumsuz etkileri olduğu bildirilmiştir.

Hanson ve arkadaşları cinsellik ile ilgili soruları
içeren rollerin adölesanlarda anksiyete ve şoka
yol açtığını ifade etmişlerdir. Benzer şekilde yaşam sonu dönemi içeren rollerin adölesanlarda
kendi sağlığı ile ilgili endişe yaşamalarına yol açtığı bildirilmiştir. Okuldan geri kalma ve akademik başarının düşmesi standart hasta uygulamasının yol açtığı çocuklarda görülen diğer olumsuz
etkilerdendir (39,40).
Pediatride Standart Hasta Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar
• Maliyet
Tıp eğitimindeki diğer psikomotor becerilerin
öğretilmesinde kullanılan eğitim yöntemleriyle
kıyaslandığında, çocuk standart hasta kullanımı
erişkine göre para ve zaman açısından daha dezavantajlı bir yöntemdir. Örneğin Kanada’da bir
standart hasta değerlendirme yapılan her bir öğrenci için 70 dolar alırken Amerika’da bu maliyet
50 dolardır (32,40).
Çocuklarda belirgin bir maliyet belirtilmemekle
beraber, çocuk standart hasta kullanımı klinik uygulama maliyetlerini artırdığı bildirilmiştir. Ayrıca, çocuklar standart hasta olarak kullanıldığında
her zaman ailesi ile birlikte olması gerekmektedir,
fakat ebeveynlerin diğer çocuklarının sağlık bakımı ya da okula gitme gibi durumlarından dolayı
çocuğun her zaman yanında olması mümkün olmamaktadır (39,40).

Araştırmalarda özerklik, yarar ve hukuka aykırı
olma ilkeleri nedeniyle çocuk ve adölesanlar kolay incinebilen grubun bir kısmını oluşturmaktadır (28,34). Aydınlatılmış onam standart hasta
kullanımında görülen diğer bir etik sorundur. 16
yaşından büyük çocuklarla yapılan bazı çalışmalarda, çocuğun araştırmanın amacı ve olumsuz sonuçlarını anlayabilecek bilişsel düzeye sahip olması nedeniyle ailenin onamının gerekli olmadığı
bildirilmiştir. Ancak çalışmada yer alan adölesanlar ailelerinin de bu konu ile ilgili bilgilendirilmesini istemişlerdir. Başka bir ifadeyle çocuğun
onamının yanında ebeveynlerinin de onamı alınması gerekmektedir. Anacak tek başına ailenin de
karar vermesi standart hasta uygulamalarında etik
ilkelerin sağlanmasında yeterli değildir (39).

• Ailenin Desteklememesi
Yaş grubuna göre değişkenlik göstermekle beraber çocuk standart hastalar çoğunlukla aile desteğine ve bakımına ihtiyaç duymaktadırlar. Aileler,
çocuklarının uygulama nedeniyle okuldan geri
kalmaları ve olumsuz etkilenmeleri düşüncesi
nedeniyle çekinebilmektedir (34). Öğrencilerin
klinik yeterliliğinin ölçülmesinde çocuk standart
hastaların kullanımı, çocukların doğasında var
olan fiziksel ve ruhsal yapıları ve görülebilecek
psikososyal sorunlar nedeniyle zordur (34,35).

Özellikle küçük yaş grubu çocukların ailelerinden
çocuklarının standart hasta olarak kullanılması
için aydınlatılmış onam alınması, bu uygulama-

• Etik Konular
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nın çocuğa yüksek yarar sağladığını göstermez.
Çünkü küçük yaş grubu çocukların psikolojik savunma mekanizmalarının tam olarak gelişmemesi
nedeniyle uygulamaya bağlı olarak ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlardan daha fazla etkilenebilmektedirler. Bu nedenle sağlık profesyonelleri
çocuğun yararını, araştırmanın olası risklerini ve
zararlarını göz önünde bulundurarak standart hasta olarak kullanılmasına ilişkin aile ile birlikte karar vermelidir (26). Etik kavramının göz önünde
bulundurulması çocukların uygun şekilde seçimi,
eğitimi, desteklenmesi ve geribildirim verilmesi
ile sağlanabilir. Bu şekilde standart hasta uygulamalarının olumsuz sonuçları en aza indirilebilir
(35).

timle daha gerçekçi bir şekilde canlandırabilirler
(28,33).

• Geri Bildirim
Klinik eğitimde geribildirim öğrencilerin performansı hakkında fikir veren, öğrencilerin performansını artırmak için verilenlerle olması gerekenleri kıyaslayan özel bilgiler olarak tanımlanmıştır.
Görüşmeler ve bilgilerin döngüsünü kullanarak
karşılıklı saygı içeren bir ortamda alıcı ve vericiler arasında gerçekleşen geribildirim verme becerileri tıp ve hemşirelik öğrencilerinin etkili bir
şekilde öğrenmesinde gereklidir (28).

 Dikkatli bir şekilde veri tabanının oluşturulması

Tsai, (2004) yaptığı çalışmada çocuk standart
hastaları kullanarak pediatrik klinik değerlendirmelerin geliştirilmesi için bazı anahtar noktalar
belirlemiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir (28):
 Çocukların standart hasta olarak sadece gerekli olduğu durumlarda kullanılması
 Küçük çocukların standart hasta olarak kullanımından kaçınma
 Çocukların dikkatli bir şekilde seçimi
 Uygun standart hasta rollerinin verilmesi

 Görev alınan sınav sayısının belirlenmesi (Her
bir çocuk için 10’dan az)
 Tüm uygulamadan kaçınma
 Standart hasta uygulamasında sirkülasyonunun sağlanması
 Hasta çocukların kullanımından kaçınma

Çocuk standart hasta uygulama sonrası öğrencilerin uygulama sırasında yaptığı işlemlere ilişkin
yeterli geri bildirim verememektedir. Çocuklar
uzun raporları dolduramaz ve sınav hakkında yeterli geribildirimde bulunamazlar. Bu durumunda
öğrencilerin klinik bilgi ve becerisi etkili bir şekilde değerlendirilmemektedir (32).

 Ailenin onayının alınması
 Ailenin uygulama süreci boyunca çocuğun yanında olmasını sağlama
 Çocuğun özellikleri göz önünde bulundurularak gerekli durumlarda okulla işbirliği içerinde
olma

Pediatride Standart Hasta Kullanırken Karşılaşılan Sorunlarla Baş Edebilme
Çocuğa uygun standart hasta rolünü seçerken, bu
rolün hem çocuğun hem de öğrencilerin yararına
gözeten roller seçilmelidir (40). Çocuk standart
hastalara verilen görevlerin türü, gelişim yaşlarına uygun olmalıdır. Benzetilen rol çocuğun yaşına ve kişilik özelliklerine ne kadar yakınsa, eğitim
için gereken süre o kadar az olur. Küçük çocuklar
gerçekte kendilerine var olan hiperaktivite, dikkat
eksikliği bozukluğu, baş ağrısı, mide ağrısı gibi
fiziksel ve psikososyal problemlerini daha gerçekçi canlandırabilirler. 13 yaşından daha büyük
çocuklar kendisinde var olmayan sorunları eği-

Sonuç ve Öneriler
Lisans düzeyinde verilen hemşirelik eğitimin incelendiğinde, kazandırılması hedeflenen teorik
bilgi ve klinik becerilerin genellikle erişkine yönelik olduğu görülmektedir. Ancak çocuk hemşireliği bakım verdiği yaş grubu itibari ile farklı
uzmanlık gerektiren bölümlerden biridir. Bu bağlamda çocuk standart hasta uygulaması, öğrencileri çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ile
ilgili klinik uygulamalara hazırlamada güçlü bir
öğretim stratejisidir. Çocuk standart hastaları kullanan pediatrik klinik değerlendirmeler genellikle
geçerli ve güvenilir olarak kabul edilir ve genel-
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likle etkili bir geri bildirim sağlar. Bununla birlikte, çocuk standart hastalarının kullanılmasında
karşılaşılan pratik zorluklar ve etik konular nedeniyle bu değerlendirme yöntemi, diğer yöntemlerle tatmin edici bir şekilde ölçülemeyen alanlarla
sınırlandırılmalıdır.
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alan öğretim elemanlarının bu konu ile ilgili eğitim alması gerekmektedir. Özellikle de hemşirelik
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ABSTRACT

Suriye’de yaşanmakta olan iç çatışmalar nedeniyle pek çok sivil ülkesini terk etmek ve Türkiye’ye sığınmak zorunda kalmıştır. Kadınlar
bu grubun önemli bir parçası olarak ülkemizde yaşamını sürdürmektedir. Pek çok travmatik olay yaşayan ya da olaylara tanık olan Suriyeli göçmen kadınların, yaşamlarına yeniden uyumlanma süreçleri
ülkemiz topraklarında yaşanmaktadır. Bu derlemede ülkemizin Suriyeli göçmen kadınlara sunabildiği koşullar ve bu kadınların sağlık
gereksinimleri incelenmiştir. Derleme amaçları doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Suriye, göçmen, kadın

Many civilians had to leave their country and moved to Turkey as
refuges due to internal conflicts taking place in Syria. Women continue to live in our country as an important part of this group. Syrian
migrant women, who have experienced or witnessed many traumatic
events, have been readapted to their lives on the territory of our
country. In this review, the conditions that our country can offer to
Syrian migrant women and their health needs are examined. Suggestions were made according to the purposes of this review..

GİRİŞ

sını 1.687.864 olarak bildirmiştir ve bu kadınların
büyük çoğunluğu 19-54 yaş grubundadır (5,6).
Doğurganlık yaşlarında olan kadınlar hem yeni
yaşamlara hayat verme hem de devam eden yaşamda aktif rol alma adına üretken dönemdedir.
Dolayısıyla çatışma sonrasındaki mevcut koşullar
çoğu Suriyeli için kolay olmasa da cinsiyet rollerinin sorumlulukları gereği kadınların yükünü
daha da artırmaktadır. Üstelik eşlerin savaşta kaybı ya da sakatlığı gibi durumlar kadınlara, daha
önce sahip olmadıkları roller de yüklemiştir (7).
Bu yeni roller kadının daha çok sosyal ve ekonomik alana katılması ve uyumlanması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Kültürlerinin cinsiyet rolleri
gereği barındıkları yerlerden (ev, çadır gibi) çok
da dışarı çıkmayan kadınlardan (6,8) sağlıklı nesiller yetiştirmesi beklenmektedir. Başka yaşamlara can vermeden önce kadınların kendi bedensel
ve ruhsal sağlıklarını sürdürebilmesi, bu kapsamda gerekli durumlarda uygun müdahalelerin
sistemli bir şekilde yapılması oldukça elzemdir.
Bunun için de sağlık gereksinimlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Suriyeli kadınların sağlık
gereksinimlerinin belirlenmesine yönelik yapıl-

Keywords: Syria, immigrant, woman
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dolaylı olarak çevre coğrafyayı etkileyen; insanın
insana yaptığı en büyük travmatik olaylardandır.
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mış olan araştırmaların ve incelemelerin ağırlıklı
olarak üreme sağlığı üzerine olduğu görülmüştür
(2,6,9–15). Ülkedeki Suriyeli kadınların demografik özellikleri ile araştırmalardaki bu eğilimin
uyumlu olduğu söylenebilir. Ancak bu kadınların
pek çok travmatik olay yaşadığı ya da olaya tanık olduğu unutulmamalıdır. Bu bakış açısından
yola çıkarak, bu derlemede ülkemizdeki Suriyeli
kadınların fiziksel ve psikososyal durumları incelenerek, sağlık gereksinimleri değerlendirilmiştir.
Pubmed, Google ve Google Akademik veri tabanlarında hem Türkçe hem de İngilizce olarak
“suriye, suriyeli, kadın, göçmen, Türkiye” anahtar kelimeleri ile taramalar yapılmış olup derlemenin amacı doğrultusunda literatür incelenmiştir. Sonrasında bu makalelerin atıfları incelenerek
literatür taraması sürdürülmüştür. Ayrıca ülkede
kurum, kuruluş, meslek örgütleri tarafından yapılmış Suriyeli bireylere ve kadınlara yönelik
olan araştırma raporları incelenmiştir. Derlemede
sonuç olarak Suriyeli kadınların yeni yaşamlarına
zemin hazırlayan ülkemiz koşulları doğrultusunda sağlık hizmetlerine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

ısınma, yemek gibi temel ihtiyaçlar karşılandıkça
kamplardaki memnuniyetin de arttığı belirtilmektedir. Kamplardaki sosyal ve insanı koşulların iyileştirilmesi talepleri dikkat çekicidir (16).
Kamplarda yaşayan Suriyeli kadınların temel gereksinimleri çoğunlukla karşılansa da kamp dışında tam bir nüfus belirlenemediği, buna bağlı
olarak da güvenlik, barınma, beslenme, ısınma,
hijyen gibi gereksinimlere yönelik yetersizlik olduğu belirtilmiştir (6,11). Henüz temel yaşamsal
gereksinimlerinin karşılanamadığı bu durumda
sağlığı sürdürmek zorlaştığı gibi başta enfeksiyon hastalıkları, kronik hastalıklar olmak üzere
hastalanma ve hastalığa bağlı ölüm düzeyleri artmaktadır (11). Üstelik kültürel özellikleri nedeniyle evlere kapatılmış kadınlar, elverişsiz fiziksel ortamlardan daha fazla etkilenmektedir (17).
Kamplarda yaşayanlar sağlık hizmetlerine daha
kolay ulaşabilirken, kamp dışında yaşayanlar çoğunlukla nasıl yapacaklarını bilmemeye ve dil sorununa bağlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadırlar (11). Müdahale edil(e)meyen
her türlü sağlık sorunu, tüm toplumu etkileyecek
büyüklükte geri dönebilir. Bu noktada hizmetlere
ulaşım açısından asıl risk grubunun, kamplarda
kalmayan Suriyeli kadınlar olduğu söylenebilir.

Fiziksel Gereksinimleri Açısından
Değerlendirme
Suriye’de uzun süredir devam eden çatışmalarda
her savaşta/çatışmada olduğu gibi siviller yaşam
tehdidi yaşamakta, onların güvenlikleri ihlal edilmektedir. Suriyeli kadınlar bu tehdidi yaşayan
önemli bir gruptur (3,4). Dolayısıyla sağlık hizmetlerindeki öncelik fiziksel yaraların sarılması
ve kadınların yaşamda kalması olarak değerlendirilebilir. Sonrasında ise yaşamlarını sürdürmeleri
için gerekli olan temel gereksinimlerin karşılanması üzerinde düşünülmelidir. Suriyeli kadınların
kamp ortamlarında ya da kamp dışındaki durumlarını değerlendiren geniş kapsamlı ulusal raporlar bulunmaktadır (2,11).

Suriyeli kadınlarda erken yaşta evliliklerinin ve
gebeliklerin yaygın olduğu belirtilmiştir. Doğurganlık oranları, hamile ve emziren kadınların sayısı azımsanmayacak düzeydedir (6,9). Doğum
öncesinde gebe takiplerinin yapılmadığı; kadınların çoğunlukla evde, uygunsuz koşullarda doğum yaptığı; doğum sonrasında ise anne ve bebek
bakımları ve tedavi hizmetleri konusunda yeterli
bilginin olmadığı, lohusaların ve bebeklerin yaşamları açısından ciddi riskler taşıdıkları belirtilmektedir (11,13,17,18). Aile planlaması, genital
hijyen ve üreme sağlığını koruyan davranışlar konusunda yetersizlikleri bulunmaktadır (9,13,18).
Kadınların çoğunlukla aile planlaması hizmetlerinden yararlanmadığı ve sıklıkla etkisiz yöntemleri kullandıkları belirtilmiştir (9,17). Bu noktada kültürel özelliklerin bilinmesi sunulacak olan
sağlık hizmeti açısından önemlidir. Kültürle harmanlanmamış girişimler, kadınlar tarafından kabul görmeyebilir. Suriyeli kadınların çocuk sahibi
olmaya verdikleri anlam, onların korunma yön-

Kamplarda yaşamını sürdüren sığınmacılar genellikle sunulan hizmetlerden memnun olduklarını belirtmektedir. Bununla birlikte çadırlarda ve
konteynırlarda ikamet eden sığınmacılar, Birleşmiş Milletler standartlarının çok üstünde sayıda
kişiyle aynı ortamda barınmaya çalışmaktadır.
Dolayısıyla ancak başlarını sokabilecekleri bir
yer buldukları söylenebilir. Güvenlik, hijyen,
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temlerine yaklaşımlarını da etkileyecektir. Suriyeli kadınlarda doğurganlığın erkeğin başarısı sayılması, kuma endişesi, eşi kendine bağlama, din
gibi durumlar çocuk dünyaya getirmenin başlıca
nedenleri arasında yer almaktadır. Ayrıca yaşamın
devamlılığını sağlamak ve savaşa göndermek için
de çocuk dünyaya getirildiği belirtilmektedir. Kadının varlığını, anne rolü üzerinden sürdürdüğü
de bir gerçektir. Erkek egemen bu kültürde kadın, doğum kontrolü yöntemlerini ancak üç- dört
çocuktan sonra eşine önerebilmektedir. Kadının
daha fazla doğum yapıp yapmayacağına, yapmayacaksa kullanılacak olan korunma yöntemine
karar veren tek başlarına eşleri- erkekler olmaktadır. Ayrıca doğum kontrol yöntemlerine ilişkin
yanlış bilgi ve inançlar da kullanımı etkilemektedir. “Kilo yapar, sinir yapar, iyi değildir” gibi
nedenlerle herhangi bir yöntemi tercih etmeyenler
olduğu bilinmektedir (10, 12, 17-19). Bu nedenle
doğum kontrolüne ilişkin tutumların incelenmesi
ve bu konuda eğitimlerin verilmesi; bunların da
hem kadınlara hem de erkeklere yönelik yapılması önemlidir. Nitekim sağlık uygulamalarına
erkeğin katılımı ile aile planlaması yöntemlerinin
kullanımının arttığı belirtilmektedir (17,20).

da kadınların ülkemize sığınması hem kendi hem
de çocuklarının, yakınlarının yaşamlarını kurtarmak için zorunlu bir şekilde gerçekleşmiştir. Çatışma ortamı, ülkemize yolculuk koşulları, şu anki
yaşam koşulları kadınların psikolojik olarak yıpranmasına neden olmaktadır. Üstelik kadınların
çoğunun geri dönecekleri evleri bile kalmamıştır
(2,6,19,22). Burada söz konusu yalnızca uzuvlarının, yakınlarının kayıpları değildir; anıları ve geçmişleri de çatışmalarla birlikte harap olmuştur.
Suriyeli kadınların erkeklere göre çatışma ortamında daha az doğrudan travmatik yaşam deneyimleri olsa bile travma sonrası stres bozukluğu
olasılığının ve depresyon düzeylerinin erkeklere
göre daha fazla olduğu belirlenmiştir (7,23–27)
with predictors being female sex (odds ratio
[OR], 4.1. Öyle ki kadın olmak travma sonrası
stres bozukluğu olasılığının yordayıcısı olarak
saptanmıştır (23). Cinsiyete özgü olarak Suriyeli
kadınlarda maternal depresyonun yaşandığı belirtilmiştir. Ayrıca kendi vatanlarından uzaklaşmak,
başka topraklarda misafir olmak, yakınlarını geride bırakmış olmak ve ülkemizdeki yaşam koşulları gibi nedenlerle kadınlar üzüntü ve umutsuzluk yaşamaktadır (18,19,25,28).

Psikososyal Gereksinimleri Açısından
Değerlendirme
Savaşta, şiddetin her çeşidi en yoğun ve acımasız
şekilde yaşanmaktadır. Kişilerin kendilerinin ve
yakınlarının bedensel bütünlüğüne, hayatlarının
sürdürülmesine, yaşam alanlarının korunmasına;
güvenlik, beslenme gibi temel yaşamsal gereksinimlerine ilişkin tehdit ve kayıplar söz konusudur.
Üstelik bunlar başka insanlar tarafından yaşatılmaktadır. Bu durum da travmanın psikolojik etkilerini artırmaktadır (1,21). Suriye’deki erkeklerin
güç dünyasında, bu çatışma ortamında kadınlara
şiddet uygulamak ideolojinin bir parçasıdır. Bu
durum öyle normaldir ki neredeyse görünmezdir.
Suriyeli kadınlar çatışma ortamında doğrudan
cinsiyete yönelik şiddete, şiddetin de her şekline
maruz kalmaktadır. Çatışma ortamında kadınların
ve kız çocuklarının taciz, tecavüz için kaçırıldıkları belirtilmektedir. Ayrıca Suriyeli kadınların
önemli bir kısmının çatışmalarda yakınlarının öldüğü, kaybolduğu; erkek çocukların ise savaşmak
için kaçırıldığı belirtilmektedir. Bu koşullar altın-

Kadınlar, kendilerinin veya yakınlarının psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünmektedir.
Ancak ruhsal sorunlarına ilişkin yardım arayışları
oldukça sınırlıdır. Gerek kadınların mahremiyetine olan hassasiyet gerek dil sorunu gerekse tedavi
yöntemlerine yaklaşım, kadınların tedavi ve bakım
almasını sınırlandırmaktadır. Kendi ortamlarında
“ilaç kullandıklarına” dair damgalanacaklarına
ilişkin inançları da bu durumda etkilidir. Sonuçta
sağlık kurumlarına başvuruların psikosomatik belirtilerle olduğu, somatik belirtilerin sıklığının kadınların yaşları ile arttığı, somatik belirtileri olan
kadınların ve uyku sorunu yaşayan kadınların ilaç
kullanımlarının olduğu; depresyonda en son başvuracakları yöntemin ilaç tedavisi olduğu literatürde belirtilmektedir (6, 11, 17, 19 29). Çatışma
ortamından fiziksel olarak ayrılmış olsalar da etkilerinin sürdüğü görülmektedir. Travma sonrası
stres bozukluğu semptomları ve/veya tanısı olsun
ya da olmasın, bu kadınların travmatik bir süreç
yaşadıkları ortadadır. Bu süreçte, her şeye rağmen
ve her şeyle birlikte yaşama yeniden uyumlanma-
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larında travma sonrası iyileşme adımları yaşanır.
Suriyeli kadınların güvende oldukları varsayıldığında, ülkemizin onlar için travmalarının etkileri
ile mücadele edecekleri iyileşme ortamı olduğu
söylenebilir. Ancak bu ortamın yeterince güvenli
ve destekleyici olup olmadığı tartışılmalıdır.

Travma sonrası iyileşmeyi destekleyen önemli
unsurlardan bir diğeri de sosyal destektir. Ülkemizdeki Suriyeli kadınlar açısından sosyal destek
hem kendi yurttaşları hem de yerel halk olarak
ele alınabilir. Yurttaşlarıyla ilişkilerinde kadınların büyük çoğunluğunun Suriye’deki yakınları
ile telefonla iletişim kurduğu belirtilmiştir (6).
Kamp dışında da genellikle tanıdıkları yurttaşları
ile aynı ortamlarda hatta ekonomik koşullar nedeniyle de aynı evlerde yaşamaktadırlar. Bu kalabalık içinde kadınların kendi gereksinimlerinin
farkında olmaları ve bunları karşılamaları oldukça güçleşmektedir. Özellikle eşini kaybetmiş ya
da ülkesinde bırakmış yalnız kadınlar, yanlarına
sığındıkları yakınlarına bağımlı yaşamaktadırlar.
Kendilerinin ve çocuklarının temel gereksinimlerinin karşılanmasında dahi sığındıkları evin hiyerarşisine uyum sağlamak zorunda olan kadınlarda
(18) sosyal destekten söz etmek mümkün olmayabilir. Yerel halk açısından bakıldığında ise Suriyeli kadınlar ülkemizde çoğunlukla olumlu yaklaşımlarla karşılaştıklarını belirtmiştir (6). Buna
karşın dil sorunu önemli bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kamp dışında yaşayanlar, bulundukları çevredekilerle iletişime geçmekte zorlanmaktadır. Bu durum arkadaş, komşu
ilişkilerini engellediği gibi aynı zamanda sosyal
ortama uyumu da güçleştirmektedir. Kadınların
çoğunlukla evlere kapatılması da eklendiğinde,
kadınlar bu yabancı ortamda kaçınılmaz olarak
yalnızlaşmaktadır (8,17,19). Anlamaya çalışmak
konuşulan dilden çok daha derin olsa da dil, bu
anlamda oldukça kolaylaştırıcıdır. Belki de Suriyeli kadınların iyileşmesi için çalışmaları başlatacak adım, dil bariyerinin aşılmasıyla; Türkçe eğitimlerinin yaygınlaşmasıyla, hizmet sektörlerinde
çevirmenlerin daha yaygın olarak yer alması ile
başlayacaktır.

Kişinin fiziksel ve duygusal olarak güvenliğinin sağlanması, travmada iyileşmenin başlangıç aşamasıdır. Çünkü kişi ancak kendini
güvende hissettiğinde yeni yaşamına uyum
için adımları atmaya başlar. Suriyeli kadınların
Türkiye’ye geldiklerinde silahlardan uzak,
temel gereksinimlerinin karşılandığı ortamlarda
kendilerini kurtulmuş olarak gördükleri, güvende
hissettikleri belirtilmiştir. (19,21). Ancak kadınların yaşamlarındaki şiddet; hem aile içinde hem de
toplumsal alanda yaşanmaya devam etmektedir.
Aile içinde eşlerin (sıklıkla) ve kayınvalidelerin
şiddet uyguladığı belirtilmektedir. Çok eşli ailelerde ilk eş, diğerlerine göre daha fazla şiddete
uğramaktadır (6,19). Suriyeli kadınlara aile içinde uygulanan bu şiddet kültürlerinde normalleşmiştir ve şiddetin ailenin özeli, mahrem konusu
olduğu inancı yaygındır. Mevcut koşullarda bu
inanç kadınlara yönelik aile içi şiddetin sıklığını ve düzeyini belirlemeyi güçleştirmektedir
(17,19). Toplumsal şiddet açısından bakıldığında
ise Suriyeli kadınların ülkemizde sokakta sözel,
fiziksel ve cinsel şiddete uğradığı belirtilmektedir
(30). Özellikle dul Suriyeli kadınların yaşadığı
toplumsal şiddet yaşamlarını oldukça sınırlamaktadır (8). Kamplarda da özellikle genç kadınların
cinsel taciz ve tecavüz yaşadıkları, bu nedenle
tek başlarına tuvalet ve banyo gibi temel gereksinimlerini bile karşılayamadıkları belirtilmektedir. Sokaktaki şiddetle mücadele için “Türkiyeli
gibi davranmak” gibi çeşitli stratejiler geliştirmiş
olsalar da bu şiddetin bedelini yine Suriyeli kadınlar ödemektedir. Bu durum onlara bir erkek
akrabaları olmadan tek başlarına sokağa çıkamama, hatta erken yaşta evlilik yapma gibi sonuçlara neden olmaktadır (18,30). Kapalı kapılar, sokaktaki şiddetten korurken; evdeki şiddeti saklar
duruma gelmektedir. Bu bulgular doğrultusunda,
kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte olan
ülkemizde (31), Suriyeli kadınların güvenliği de
tartışılmalıdır.

Ülkemizde yerel halk Suriyeli kadınlara her
zaman destekleyici tutum göstermemektedir.
Çeşitli nedenlerden dolayı Suriyelilerin “kirli,
pis, tembel, dilenci, yük” gibi damgalandığı ve
özellikle Suriyeli genç kızların, dul kadınların
tehdit
olarak
algılandığı
belirtilmektedir
(8,11,32,33). Pek çok kadın için romantik
beklentileri içeren evlilik, Suriyeli kadınlar
için bir zorunluluk, güçlükten kaçış, korunma,
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ekonomik destek, ailesini Suriye’den kurtarma
yolu ya da tamamıyla kendi isteklerinin
dışında gerçekleşen bir olgu olarak karşımıza
çıkabilmektedir. Üstelik bu evliliklerin büyük
çoğunluğu çocuk yaşta gerçekleştirilmektedir.
Kadınlar başlık parası karşılığında evliliklere
zorlanabilmektedir. Öyle ki bazıları evlenene
kadar eşlerini tanımamaktadır (11,12,17). Genç
kızların; yerli, orta yaşlı ve yaşlı erkeklerle
kuma evliliği yaptı(rıldı)ğı belirtilmektedir. Bu
durum da Suriyeli kadınlar ve yerli halk arasında
aile birliğinin korunması açısından sorunlar
yaşanmasına neden olmakta, Suriyeli kadınlar
aile birliğini bozucu olarak damgalanmaktadır
(8,11). Evliliklerle ilgili bir başka durum da imam
nikâhlarıdır. Çoğu Suriyeli kadının ülkelerini
terk ederken kimlikleri de dahil olmak üzere
resmi evrakları yanlarında bulunmamaktadır. Bu
durumdaki kadınlarla istense de resmi nikahla
evlilikler yapılamamaktadır (18). Resmi olarak
var olmayan kimlikler ve dolayısıyla hukuken
olmayan evlilikler; kadınların haklarının gasp
edildiği, istismara açık evlilik olma riskini
daha fazla taşımaktadır. Bu evlilikler yalnızca
sosyal olgu olarak ele alınmamalıdır. İstemediği
partnerlerle üstelik erken yaşta yapılan, kadınların
adeta hapsedildiği- sürdürmek zorunda kalınan
evliliklerin pek çok fiziksel ve psikolojik sonuçları
olacaktır.

gücü görülerek sigortasız ve oldukça düşük ücretle
iş bulmaktadır. Sonuç olarak Suriyeli kadınlar
genellikle ekonomik sıkıntılar yaşamaktadır
(6,17,30,36).
Çalışan
kadınların
günlük
yaşamda daha aktif rol aldıkları, aile bütçesine
katkı sağladıkları ve kendilerini özgürleşmiş,
güçlü ve değerli hissettikleri belirlenmiştir.
Dil becerilerinin geliştiği ve sosyal çevresinin
genişlediği saptanmıştır. Ayrıca başkalarına
faydalı olabilmek, yardımcı olmak kadınların
kendilerini önemli hissetmelerini sağlamıştır.
Hatta çalışarak yaşam amaçlarını bulduklarını
belirten kadınlar bulunmaktadır (19,36).
“Yaşam amacını bulmak” ifadesi travma sonrası
iyileşmede, gelişmede son derece önemlidir (1).
Bu ifade kendine, diğerlerine ve geleceğe dair
güvenin, umudun yeniden inşası, yaşanmış tüm
güçlüklere rağmen ve onlarla birlikte yaşamda
yeniden var olabilme olarak yorumlanabilir.
Çalışan kadın “var olurken” ülke koşullarındaki
artan işsizlik sorununun (37) Suriyeli kadınları da
etkileyeceği bir gerçektir.
Tüm bu koşullar bir döngü şeklinde Suriyeli
kadınları etkilemektedir. Aile içi şiddet
deneyiminin, güvensiz yiyeceğe ulaşmanın
ve fiziksel sağlık, güvenlik, eğitim gibi temel
ihtiyaç algısının artmış depresyon belirtileri
ile ilişkili olduğu ifade edilmiştir (38). Buna
karşın sosyal desteğin; barınma, tıbbi ve finansal
desteğin, toplumsal destek programlarının, dini
uygulamaların ruh sağlığında koruyucu olduğu
belirtmiştir (25). Kadınların büyük çoğunluğu
kamplarda sunulan din hizmetlerinden memnun
olduğunu belirtmiştir (6).

Travmatik yaşam olayının ardından kişilerin
sosyal yaşamda yeniden var olması iyileşmenin
önemli diğer bir parçasıdır. Kişiler, gereksinimleri
kadar desteklendiği ve korunduğu ortamlarda,
yaşamlarına yeni anlamlar katarak devam
edebilmektedir. Sosyal destek, travma sonrası
stres bozukluğunda koruyucu bir etmen olarak ele
alınmaktadır (21,34). Suriyeli kadınlar bu konuda
da sorunlar yaşamaktadır. Çoğunlukla mahremiyet
ve güvenlik gerekçesiyle dışarıya çıkartılmaması,
dil bilmemesi, düşük eğitim seviyesi, bir işte
çalışmaması (2,6,17,35) kadınların sosyal
yaşamda yer almasını güçleştirmektedir. Suriyeli
ergen ve genç kadınların eğitimleri göç sebebiyle
kesintiye uğramaktadır. Bazıları evlendirildiği
için eğitim hayatları sona ermektedir (30). Oysa
kadınlar sosyal yaşamda, üretimde var olmak
istediklerini belirtmektedir. Çalışabilenler ucuz iş

Sonuç
İncelenen literatür değerlendirilecek olursa ağır
travmatik yaşam olaylarına maruz kalan/ tanık
olan Suriyeli kadınların, iyileşmelerini sağlayacak
ortam ve koşulları ülkemiz oluşturmaktadır.
Onların çatışma ortamından ülkemize gelmeleriyle
işin önemli bir parçası tamamlanmış olsa da hala
beslenme, barınma, sağlık hizmetlerine ulaşım
gibi temel yaşam gereksinimleri ile ilgili sıkıntılar
yaşandığı görülmektedir. Sağlıklarını, yakınlarını,
evlerini, anılarını yitiren Suriyeli kadınlar kayıp ve
yas yaşamaktadır. Ayrıca aile içinde ve toplumsal
olarak kadına yönelik şiddet yaşanmakta ve
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kadınların hem güvenliğini tehdit etmekte hem
de sosyal desteklerini sınırlandırmaktadır. Sosyal
destek ele alındığında ülkemizde Suriyeli kadınları
koruyan, kabullenen tutumun yanında damgalayıcı
ve yalnızlaştırıcı tutumlar da bulunmaktadır. Tüm
bunlara dil bilmemek de eklendiğinde Suriyeli
kadınların yalnızlığı derinleşmektedir. Dil
bilmemek eğitim, çalışma, sağlık hizmetlerinden
yararlanım gibi sosyal yaşamın gerekliliklerini de
engellemektedir. Elbette ki tüm bunlarda Suriyeli
kadınların kültürleri en önemli etmen olarak yer
almaktadır. Kadınların evlerinden çıkmadığı
ataerkil düzen ülkemizde de devam etmektedir.
Bu özetlemenin doğrultusunda verilecek olan
sağlık hizmetlerinde kadına yönelik şiddet,
üreme sağlığı ve korunma yöntemleri, annebebek bakımı, ruhsal hastalıkların erken tanısı
ve tedavisi, kadınların sosyal yaşama dahil
edilmesi gibi konuların mutlaka dikkate alınması
gereklidir. Çünkü kadınların yaşadıkları fiziksel
ve psikososyal sorunlar birbirinden, bu kadınlar da
ülkemizden bağımsız düşünülemez. Devam eden
döngüde her şey ve herkes birbirinden etkilenerek
sorunların artmasına neden olmaktadır. Aynı
döngüde sorunların çözümünün de mümkün
olduğu unutulmamalıdır.

gibi konularda verilen eğitimlerin, kadınların
kendilerini güçlü hissetmelerini sağladığı
bulunmuştur (19). Ayrıca sağlık profesyoneli yetiştiren eğitim programlarına savaş, sığınmacı/
mülteci gereksinimleri ve ekip çalışması konularının yer alması önemlidir.
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Covid-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası Uygulanan Jinekolojik
Onkolojik Cerrahilerin Kısa Dönem Sonuçlarının
Karşılaştırılması
Comparison of the Short-Term Results of Gynecological Oncological
Surgeries Applied Before and After the Covid-19 Pandemic
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ABSTRACT

Giriş:Çalışmanın amacı Covid-19 pandemisi sırasında opere edilen
jinekolojik onkoloji olgularının kısa dönem sonuçlarının pandemi
öncesiyle karşılaştırılması.Gereç ve yöntemler:Bu retrospektif vaka
kontrol çalışması Başkent Üniversitesi Jinekolojik onkoloji kliniğinde yürütülmüştür. 11 Mart 2020 öncesi ve sonrası opere edilen
olgular 2: 1 olacak şekilde , kanserin tipi,evre ve yaş açısından eşleştirilmiştir. Vakaların kliniko-patolojik özellikleri,intraoperatif ve
postoperatif kısa dönem sonuçları karşılaştırılmıştır. Bulgular:Covid-19 sonrası 41 hasta bulunurken,covid-19 öncesi grupta 82 hasta
bulunmaktadır.Pandemi sırasında en çok opere edilen kanser endometrium kanseri idi (19/41) bunları sırasıyla over kanseri (18/41)
serviks kanseri (3/41) ve sarkom (1/41) izledi . Gruplar arasında
grad, cerrahilerin tipleri, lenf nodu sayıları,komorbidite ve preoperatif CA 125 seviyeleri arasında fark izlenmedi (p değerleri sırası
ile 1-0,1-0.08-0.09-0.09-0.33). Iki grupta da intra ve post operatif
komplikasyonlar benzerdi. Yatış süresi ,transfüzyon ve tedaviye başlama süresi açısından iki grupta fark izlenmedi(p değerleri sırası
ile 0.6-0.4-0.7-0.7) Sonuç: Uygun şartlar altında stardart tedavisi
cerrahi olan olgularda operasyonlar devam etmelidir.

Introduction:We aimed to compare short term results of gynecologic
oncology patients operated before and during Covid-19 pandemic.
Material and Methods:This retrospective study was conducted in
Baskent University School of Medicine.11 March 2020,has been taken the cut of time.Patients were devided into two groups according
to this particular time.Case and control groups were matched as1:2.
Variables like age,cancer and stage were matched and clinic-pathologic features,intra and post operative results were compared.
Results:There were 41 patients in the post-covid- 19 group,and
82 patients in the pre-covid- group.The most common gynecologic
cancer was endometrial cancer(19/41),the rest were ovarian cancer(18/41),cervical cancer(3/41 )and sarcoma(1/41).There were
no difference between groups regarding grade,surgery,lymph node
numbers,comorbidity and CA 125 levels (p=1-0,1-0.08-0.09-0.09-0.
33respectively).Intra and post-operative complications were similar.
There was no difference in the two groups in terms of hospital stay,transfusion,and timing of adjuvant therapy (p=0.6-0.4-0.7-0.7).
Conclusion:Surgeries should continue under appropriate conditions,especially in cases which surgery is the first choice of treatment

Anahtar Kelimeler: Covid -19, Jinekolojik Kanser,Cerrahi sonuçlar,Komplikasyon

Keywords: Covid-19,Gynecologic Cancer,Surgical results,Complication

GİRİŞ

ve bunun üzerine Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart
2020 tarihinde global pandemi ilan etti. 13 Mart’a
gelindiğinde ise başta İtalya olmak üzere, artık pandemi merkezi Avrupa haline gelmişti. Bu
süreç özellikle finansal anlamda ve insan gücü
açısından pek çok sağlık sisteminde çökmelere sebebiyet verdi. Pandemi esnasında dünyanın
çoğu merkezinde normal jinekoloji ve jinekolojik onkoloji vakaları devam etti. Ancak belli bir
noktadan sonra özellikle Avrupa ve Amerika’da
bu vakaların alınmasıyla ilişkili sınırlandırmalar
getirildi(2). Çin’de yapılan bir çalışmaya göre
elektif vakalarda fark edilmemiş COVID-19 vakası var ise mortalitenin % 20.5 civarında olduğu
bildirildi (3).Yine Çin’de yapılan bir çalışmada
kanser hastalarının, diğer hastalık gruplarına göre

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılı Aralık ayında,
ilk defa yeni tip koronavirüs sebebiyle solunum
sıkıntısı ve atipik pnömoni ile kendini gösteren
COVID-19 enfeksiyonu bildirildi(1). Hastalık
önlenemez bir hızla yayılarak ölümlere yol açtı
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COVID-19 yakalanma riskinin daha yüksek olduğu ve hastalığın seyrinin kanser olmayanlara
göre daha kötü olduğu bildirilmiştir (4). Bu süreçte Avrupa ve Amerika’da önde gelen cemiyetler rehberler yayınlayarak jinekolojik onkoloji vakalarına yol haritası çizdiler. Özellikle Amerikan
Cerrahlar Cemiyeti(ACS) ve Jinekolojik Onkoloji Cemiyeti’nin (SGO) yayınladığı rehberlerde,
neredeyse tüm jinekolojik onkoloji vakaları yarı-acil; dolayısıyla 3-8 hafta bekleyebilir şeklinde
raporlandı (5). Bunu takiben Avrupa Jinekolojik
Onkoloji Cemiyeti (ESGO)’nin yayınladığı bildiride ise, jinekolojik onkoloji vakaları kendi içinde
ele alınarak cerrahi dışında alternatif tedavileri
olan hastaların, öncelikle o seçeneklere yönlendirilmesi öngörüldü. Ancak derneklerin yayınladığı
bildirilerde göze çarpan en önemli noktalardan
biri ise, eğer merkezinizde bu tür vakaları opere
edebileceğiniz bir ameliyathane, servis ve yoğun
bakım ünitesi erişiminiz varsa, öncelikli tedavisi cerrahi olan hastaların mutlaka opere edilmesi
gerektiğiydi(6). Avrupa ve Amerika’da çoğu merkezde bu süreç içinde elektif ameliyatlar durdurulurken, ülkemizde hastane doluluk oranları,kapasitenin üzerine çıkmadı ve merkezimizde de bu
süreçte ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi olanaklarına ulaşma konusunda zorluk yaşanmadı.
Mevcut çalışmanın dizaynı ve amacı; COVID-19
pandemisi sırasında opere edilen jinekolojik onkoloji olgularının, pandemi öncesiyle karşılaştırılması ve bu süreçte hastaların hastanede yatış
süreleri,komplikasyon ve onkolojik sonuçlarının
değerlendirilmesidir.

ya dahil edilmemiştir. COVID-19 pandemisi sırasında hiçbir hastaya tarama amaçlı preoperatif
gerçek zamanlı PCR antijen testi yapılmamıştır.
Ancak tüm hastalara bilgisayarlı toraks tomografisi çekilmiş ve hiçbir hastada COVID-19 bulgusu saptanmamıştır. Tüm primer jinekolojik kanser
vakalarında, histerektomiye ek olarak evreleme
cerrahisi yapılmıştır (bilateral pelvik paraaortik
lenfadenektomi ve omentektomi). Lenfadenektomi, bilateral pelvik en az 10’ar ve paraaortik
en az 5 lenf nodu eksizyonu şeklinde yapılmıştır. Omentektomi, over kanseri olgularında total
omentektomi şeklinde yapılırken, endometriyum
kanseri olgularında ise infrakolik omentektomi
şeklinde yapılmıştır. Febril morbidite, Te Linde’nin tanımladığı şekilde; vücut sıcaklığının
operasyon sonrası ilk 24 saat hariç, en az 6 saat
ara ile iki kez >38°C veya bir kez 38.3°C saptanması olarak tanımlanmıştır. Preoperatif diyabetik
hasta tanı kriterleri;1)Cerrahi oncesi oral antidiyabetik veya insülin kullanmak, 2)cerrahi öncesi
90 gün içinde glikoz ile hgA1c seviyesinin 6,5
% değerininin üzerinde olmasıi, 3)cerrahi öncesi 90 gün içinde açlık glikoz seviyesinin 126gr/dl
üzerinde olması olarak alınmıştır (10). Hipertansiyon,antihipertansif ilaç kullanıyor olmak veya
sistolik kan basıncının 160 mmhg veya diyastolik
kan basıncının 100 mmhg üzerinde olması olarak
tanımlandı. Bu retrospektif çalışmada COVID-19
pandemisi sırasında opere edilen hastaların hastanede yatış süreleri, yoğun bakım ünitesi ihtiyaçları, kan transfüzyonu gerekliliği, intra ve postoperatif komplikasyonları, tedaviye başlama süreleri
ve kısa dönem cerrahi sonuçlarının COVID-19
pandemisi öncesiyle karşılaştırılması planlanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 23.0 paket programı kullanıldı. Kategorik ölçümler sayı
ve yüzde olarak, sürekli ölçümlerse ortalama ve
standart sapma (gerekli yerlerde ortanca ve minimum - maksimum) olarak özetlendi. Kategorik
değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki Kare test ya
da Fisher test istatistiği kullanıldı. Gruplar arasında sürekli ölçümlerin karşılaştırılmasında dağılımlar kontrol edildi, değişken sayısına göre normal dağılım gösteren parametreler için Student T
test ve ikiden fazla değişken karşılaştırmalarında
Anova testi kullanıldı. Tüm testlerde istatistiksel
önem düzeyi 0,05 olarak alındı.

Gereç ve Yöntemler
Bu retrospektif kesitsel vaka-kontrol çalışması
Başkent Üniversitesi Jinekolojik Onkoloji bölümünde yürütülmüş ve aynı zamanda Başkent
Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu tarafından onaylanmıştır (proje no;
KA20/157). Ülkemizde ilk COVID-19 vakasının
görüldüğü 11Mart 2020 tarihi baz alınarak bu tarihten sonra yapılan jinekolojik onkolojik operasyonlar, öncesiyle 1:2 vaka: kontrol olacak şekilde
eşleştirilmiştir. Hasta grupları yaş, kanser tipi, komorbirdite, evre açısından birebir eşleştirilmiştir.
Selim jinekolojik nedenlerle ve olası malignite
şüphesiyle opere edilmiş ve patoloji sonucu selim hastalık olarak raporlanmış vakalar, çalışma-
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Tablo I : Covid -19 Pandemisi Öncesi Ve Sonrası Yapılan Operasyonlara Göre Sınıflandırılan Hastaların Kliniko-Patolojik Özellikleri. Ankara 2020
Covid Öncesi
Yaş

Covid Sonrası

P değeri

56(26-83)

55 (18-92)

Menopoz Durumu
Premenopoz
Post menopoz

22
60

11 (%26)
30 (%74)

Kanser
Endometrium
Serviks
Over
Sarkom

38
6
36
2

19 (%46,3)
3 (%7,3)
18 (%43,9)
1 (2,4 %)

1

Evre
I
II
III
IV

48
10
22
2

24 (%58,5)
5 (%12,1)
11 (%26,8)
1 (%2,4)

1

Grade
I
II
III

28
26
22

14 (%34,1)
13 (%31,7)
11 (%26,8)

1

Cerrahi
TAH+BSO+BPPLND+OMM
Radikal histerektomi+BPPLND
Sitoreduktif Cerrahi

68
6

34 (%82,9)
3 (%7,3)

8

4

0.1

0.1

(%9,9

Komorbidite
HT
Koroner arter
DM
Diger

19 (%23,1)
4 (%4,8)
2 (%2,4)
7 (% 8,5)

29 (%70,7)
6 (1%4,6)
6 (%14,6)
8 (%19,5)

0.09

Meyian Pelvik lenf nodu

22 (14-42)

24 (13-44)

0.08

7

Meyian Para-aortik lenf nodu
Medyan CA 125 IU/ml

(5-15)

0.09

16 (5-5700)

8 (6-14)

24( 5-6700)

0.33

41

82

Toplam

Kısaltmalar:TAH (Total Abdominal Histerektomi ),BSO (Bilateral salpingooferektomi),BPPLND
(bilateral pelvik paraaortik lenf nodu diseksiyonu),OMM (Omentektomi) DM(diabes mellitus).
HT(hipertansiyon)
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Tablo:2 Covid Pandemisi Öncesi Ve Sonrası Yapılan Cerrahilerin İntra- Post Operatif Sonuçlarının ve Takiplerinin Karşılaştırılması. Ankara 2020
Covid oncesi

Covid Sonrasi

P degeri

Tanı ile cerrahi arasında gecen
süre (gün)

16(2-42)

11 (3-35)

0.53

Intraoperatif komplikasyon

3 (%3,6)

2 (%4,8)

0.6

Post operatif komplikasyon

6 (%7,2)

4 (%9,6)

0.4

Yoğun Bakım Ihtiyaci

1 (%1,2)

1 (%2,1)

0.7

Kan transfüzyonu

8 (%9,7)

8 (%19)

0.3

8

7

0.7

Adjuvan Kemoterapi

50 (%61)

25 (%61)

0.1

İlk kemoterapi öncesi geçen
medyan zaman(gün)

13 (9-22)

14 (10-24)

0.2

Hastanede yatış Süresi (gün)

Tablo :3 Aciliyetine Göre Jinekolojik Onkolojik Girişimlerin Sınıflandırılması (Jinekolojik
Onkoloji Cemiyeti (SGO).Amerika Birleşik Devletleri 2020
Acil (hemen)







Perforasyon
Kapalı loop barsak
obstrüksiyonu
Jinekolojik tümöre bağli
inkarsere herni
Tümöre bağli
vaginal,uterin veya pelvik
kanama
Molar gebelik
Üriner ,intestinal
obstrüksiyon veya
torsiyon yapan pelvik
kitle

Yari-Acil
1-4 hafta














Acil olmayan
4 -12 hafta

Yüksek şüphe durumunda
kanser tanısı koymak için
uygulanacak işlemler (l/S,d/C,
hystereskopi)
Hormonal tedavinin
kontraendike olduğu gadr 1
endometrial kanser
Yüksek dereceli uterin
kanserler (her evre)
Cerrahinin küratif olduğu
sevikal ve vulvar kanserler
Servikal AIS veya invazif
kanser şüphesi olan yetersiz
kolposkopi
İleri evre over kanseri
Kanser şüphesi olan pelvik
kitle
Hamilelik esnasinda cerrahi
gerektiren semptomatik
jinekolojik kanser
Cerrahi dışında seçeneği
olmayan rekürren hastalar
Semptomatik cerrahi gerektiren
durumlar (kolostomy,peg )
Tekrarlayan transfüzyonlar
gerektiren ciddi anemi
Total pelvik exenterasyonu bu
sırada erteleyin
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Risk azaltıcı cerrahiler
Bening görünümlü kist
veya kitle
Bening nedenlerle
histerektomi
VAIN/VIN 2,3
EIN
Grade 1 endometrial
kanser
Erken evre over kanseri
için tamamlayıcı cerrahi
Palyatif rezeksiyon
gerektiren rekküren
karser
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Tartışma
COVID-19 pandemisi, hastalarda ve sağlık çalışanlarında ciddi anksiyeteye yol açmıştır ve bu
anlamda çoğu kanser hastası sağlık kuruluşuna
başvurmaya çekinmiş ya da geç kalmıştır.

Çin’den bildirilen bir vaka serisinde kanserli olgular COVID-19 ile enfekte olduğunda, bu hastaların COVID-19’a bağlı ciddi semptom geliştirme riskinin, kanser tanısı olmayan hastalara göre
3,5 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir (4). Ancak
Cortilla ve arkadaşları, pandemi sırasında tüm
dikkati COVID-19’a yönlendirmenin ve rutin onkolojik işlemleri ertelemenin, kanser hastalarında
istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini bildirmiştir. Aynı araştırmacılar operasyonun ertelenmesinin, hastalığın progresyonuna ve tümörün rezektable olmaktan çıkmasına neden olabileceğini
vurgulamıştır (9).

Bizim çalışmamızda, pandemi esnasında bulaş
riski bulunan bir hastanede yapılan jinekolojik
onkolojik cerrahilerin pandemi öncesiyle karşılaştırılmasında, hastanede yatış, postoperatif
komplikasyon,transfüzyon ihtiyacı ve en önemlisi adjuvan tedaviye başlama ve tanı ile cerrahi
arasında geçen süre açısından anlamlı bir fark olmadığı gösterilmiştir.

Çalışmanın kısıtlılıklarına bakacak olursak, ilk
ve en önemlisi retrospektif dizaynı, ikincisi vaka
sayısının göreceli olarak az olması ve vaka grubunda COVID-19 hastasının bulunmaması sıralanabilir. Ancak çalışmanın çok sınırlı bir zaman
aralığında yapılması ve çalışma esnasında ülkemizde hastalığın günlük vaka sayısının yaklaşık
6000 düzeyine çıkması ve vaka yoğunluğu açısından şehrimizin ülke genelinde ikinci sırada olması gibi faktörler göz önüne alındığında, vaka
grubunun azımsanamayacak bir sayıda olduğu
vurgulanabilir.

Amerikan Cerrahlar Cemiyeti ve Jinekolojik Onkoloji Cemiyeti (SGO) tarafından yapılan sınıflandırmada, jinekolojik onkoloji vakaları yarı-acil
olarak nitelendirilmiştir; bu kavram operasyonun
3-8 hafta ertelenebileceği anlamına gelmektedir
(tablo3) (5). COVID-19 pandemisi sırasında, Avrupa ve Amerika’da çoğu merkezde yarı-acil olan
vakaların geçici olarak askıya alınması nedeniyle
jinekolojik onkoloji olgularının yönetimi, zorunlu olarak pandemi şartlarına adapte edilmiştir (2).
Ortaya çıkan bu yeni konsepte göre hormonoterapi, neoadjuvan kemoterapi, radyoterapi ve izlem
gibi cerrahi dışı seçenekler ön plana geçirilmiştir
(6).

Sonuç olarak bu çalışmada uygun ameliyathane,
servis ve yoğun bakım ünitesi imkanları sağlandığı takdirde, COVID-19 pandemisi esnasında opere edilen jinekolojik onkoloji vakalarının, cerrahi
morbidite ve onkolojik sonuç açısından, pandemi
öncesiyle benzer sonuçlara sahip olduğu gösterilmiştir. Kanser tanısı alan hastaların anksiyetelerinin yüksek olduğu göz önünde bulundurulacak
olursa, bu hastaları bir de tedaviyi ertelemenin
getireceği yükten kurtarmak mümkündür. Ancak
kesin bir kanıya varmadan önce, devam etmekte
olan çok merkezli ulusal ve uluslararası çalışmaların sonuçları beklenmelidir.

Hasta yönetiminde, cemiyetler arasında ufak farklılıklar görülse de tüm cemiyetlerin ortak görüşü,
cerrahi tedavinin altın standart olduğu durumlarda, uygun şartlar sağlanabiliyor ise hastanın opere
edilmesi ya da şartların sağlandığı bir hastaneye
nakledilmesidir. Bu bağlamda hastanemizde jinekolojik onkoloji operasyonları devam etmiştir
ve bunun sonucu olarak gerekli önlemler alındığında, hastaların kısa dönem sonuçlarının etkilenmediği gösterilmiştir. Dolly ve arkadaşlarının
yayınladığı tek merkezli bir çalışmada, endometriyum kanserli olgularda 42 günden fazla yaşanan
gecikmelerin, hastalığın mortalitesini olumsuz
etkilediği gösterilmiştir (7). Bu çalışmaya paralel olarak Tayvan’dan yapılan 12000 hastalık bir
seride, serviks kanserinde 90 günün üzerinde bir
tedavi gecikmesinin ölüm riskini 1,3 kat arttırdığı
gösterilmiştir (8).
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Survey on Community Awareness and Risk Perception on
COVID-19 in Herat
Herat’da COVID-19 Hakkında Toplum Bilinci ve Risk
Algılaması Üzerine Bir Araştırma
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Hilal ÖZCEBE5
ABSTRACT
ÖZ
Introduction: The aim of the study was to survey the level of awareness and perception of risk and protective behaviors caused by
COVID-19 among adult population in Herat.
Methods: This descriptive study was conducted between 10th April
to 8th May among 1081 citizens of 15 districts of Herat city, Afghanistan. Inclusion criteria were the people above 18 years old, understand Dari language very well, not having any mental problem,
and not working at health institutions. Participants were selected
using via convenience sampling.
Result: Almost everyone thinks that COVID-19 is a dangerous
disease (99.8%) and it is important to wash hands with soap and
water in order to prevent it (97.6%). But in case of social distance
that should be 2 meters only (32.4%) and wear mask in community
(73.5%) of the respondents answered correctly.
Conclusion: Our findings show the need for campaigns to increase
the knowledge on COVID-19 in Herat.

Giriş: Bu çalışmanın amacı, Herat’taki yetişkin nüfus arasında COVID-19’un neden olduğu risk ve koruyucu davranışların farkındalık
ve algı düzeylerini araştırmaktadır.
Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışma, 10 Nisan- 8 Mayıs 2020 tarihleri
arasında, Afganistan’daki Herat şehrinin 15 ilçesinde yaşayan ve 1880 yaş aralığındaki 1081 vatandaşın, COVID-19’un neden olduğu
risk ve koruyucu davranışların farkındalık ve algı düzeylerini araştırmak için yapılmıştır. Araştırmaya dahil edilme kriterleri, katılımcıların 18 yaş ve üstünde olması, Dari dilini iyi düzeyde anlaması, herhangi bir zihinsel problemi olmaması, sağlık kuruluşunda çalışmıyor.
Katılımcılar, kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılanların neredeyse tamamı, COVID-19’un
tehlikeli bir hastalık olduğunu (%99,8) ve bu hastalığı kontrol etmek
için ellerin su ve sabun ile yıkanmasının önemli olduğunu (%97,6)
düşünmektedir. Katılımcıların %32,4’ü insanlar arasındaki sosyal
mesafenin 2 metre olması gerektiği ve %73,5’i toplulukta maske takılması gerektiği ile ilgili soruları doğru olarak cevaplamıştır.
Sonuç: Bulgularımız, Herat’ta COVID-19 hakkındaki bilgileri artırmak için kampanyalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
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Anahtar Kelimeler: farkındalık, risk algısı, COVID-19, Herat
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Introduction

COVID-19 which is a disease caused by Novel
corona virus 2019 also known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
The virus originated in bats but and transmitted
to humans through yet unknown intermediary animals in Wuhan, China. There have been almost
6,704,721 positive cases, 3,252,933 recovered and
393,257 deaths reported till now (5/6/2020 we
should revise this numbers before submitting) (13)

There is a new public health crisis threating the
world, the Corona virus disease 19 (COVID-19).
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In December 2019 unexplained pneumonia case
were initially reported in Wuhan, China. The
pathogen named SARS-CoV-2 was isolated from
the sample of lower respiratory tract of patients reported as COVID-19 positive cases. The disease
which was started in China rapidly spread across
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Materials and Methods:
Study design, place and duration of study:
This descriptive study was conducted among 1880 years old citizens of all of 15 districts of Herat
city, Afghanistan. Herat is located in south west of
the Afghanistan, and Heart city has a population
of more than 632,206 people according to Statistics office of Afghanistan. Literacy rate among Afghanistan population is 43.0% (29.8% in women
and 55.8% in men) (14-15).

the world. On March 11 a pandemic situation has
announced(4,5). Cases continued to increase exponentially. It is important to note that while the
number of new cases has reduced in China, they
have increased exponentially in other countries
including Italy, France, United States of America,
Iran (2-4,6).
The clinical features of COVID-19 are varied,
ranging from asymptomatic state to ARDS (Acute
Respiratory Distress Syndrome). The features
which are common in most positive cases are fever, cough, sore throat, headache, fatigue, headache, myalgia and breathlessness (6).

Sample size was calculated using the sample calculation approach for prevalence studies with unknown universe (
) we assumed
prevalence (p) was taken as 0.5 and “d” was taken
as 0.003. The target sample size was found as 1068
people.

The main transmission paths for SARS-CoV-2
are aerosol transmission, respiratory transmission
and contact transmission. And its detectable time
from air is 3 hours, from copper 4 hours, from
cardboards 24 hours, from stainless steel 2-3 days,
from plastic 3 days. The most effective ways of
prevention from the disease washing hands, wearing mask in public places, avoiding physical contact and placing physical distance with the other
people. Therefore, however public awareness is
the most effective measurement to prevent the
spread of the disease (7-12).

The sample was determined by using convenient
sample selection method; but it was targeted to
reach the distribution of age and gender of the interviewed participants as the same as the population pyramid of Afghanistan.
Data Collection Tool
The 31 items were grouped in 3 subscales in the
questionnaire: the socio-demographic characteristics (9 items), the awareness questions (12 items)
to measure volunteers’ knowledge about how corona virus does spread and how to prevent from the
virus, the questions on their behaviors (10 items)
to measure which preventive measurement they
accepted and implemented in their life style. After
the questionnaire was build and a pilot study was
conducted on 20 people to find out if there is any
problem in our questionnaire.

The first case in Herat was reported on 24th February. The numbers of COVID-19 positive patients
in Herat is 3227 (2017 men and 1210 women
[5/6/2020]) however it can be due to very limited
number of people being tested every day (11). Fear
of infection also raised among people and caused
anxiety. An enormous number of refugees get back
from Iran. The government of Islamic republic of
Afghanistan has been working to raise the level of
awareness through media and posters across the
city to provide information on coronavirus. The
main messages given in media were “hand hygiene”, “social distance” and “stay at home”(13)
. The aim of the study was to survey the level of
awareness and perception of risk and protective
behaviors caused by COVID-19 among adult population in Herat.

Data Collection
In the study, 15 medical students, worked voluntarily to fill up the questionnaires. Medical school
students were trained for 2 days on how to fill the
questionnaire up by the researcher in Herat. Herat
province consists of 15 districts and we have appointed one medical student for each district, so
each medical school student was responsible to
find out the volunteer participants in one district.
Inclusion criteria was determined as the people
above 18 years old, understand Dari language very
well, being volunteer, not having any mental problem, and not working at health institutions. The
data was collected through using face to face sur-

The study was conducted to understand community’s awareness on COVID-19 as well as to find
out the level of people`s perception due to the pandemic in Herat city.
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vey technique via tablets and IPads by the medical
school students using personal hygiene protectors
such as masks, visors, and gloves between 10th
April to 8th May 2020.

12.5% of the participants had chronic diseases and
88.3% of the participants declared that they could
access to health services (Table 1).

Table 1 Socio-demographic characteristics of
the participants (n = 1081) (Herat, Afghanistan;
10 April-8 May 2020)

Statistical Analysis
Statistical analysis was performed using IBM
SPSS Statistics Version 23.0. Numeric variables
were given as mean ± standard deviation (SD),
median (1st quartile-3rd quartile), minimum and
maximum and categorical variables were given as
frequencies and percentages.

Socio-demographic characteristics
Sex
Male
Female
Age (years)
18-24
25-44
≥ 45
Marital status
Never Married
Currently Married
Ever Married
(Divorced, Widow, Living separately)
Education Level
Illiterate
Just read and write
Primary school
Secondary school
High school
University
Economic Status
Great/ Good
Average
Poor/Bad
Existence of any chronical disease
Yes
No
Access to health services
Yes
No

Total cumulative knowledge score was calculated
using 10 multiple choice questions for each participant. One point was given for current answers and
zero point were given for incorrect answers.
The goodness-of-fit test of numeric variables of
normal distribution was determined using Shapiro
Wilk test. Since the normality assumption did not
hold, the comparisons between two independent
groups and more than two independent groups in
terms of total knowledge score was assessed using Mann Whitney U test and Kruskal Wallis test,
respectively. When a significant difference was
found in Kruskal-Wallis test, multiple comparisons were performed using Dunn test. A p-value of
less than 0.05 was accepted as significant.
Ethical considerations
This research was approved by the Ghalib University ethics committee, protocol 31 dated
04/04/2020. In this research, the confidentiality of
the shared features was emphasized and the basis
of participation in the research was the volunteer
sharing.
Results
The survey was conducted among 1081 participants; more than half of the participants (54.7%)
were male; a greater proportion of respondents
was in the age group 45 years and above (48.8%),
49.0% were never married and 45.5% were currently married, approximately half of the participants (46.3%) could only read and write or illiterate. Almost half of the participants were from
the medium economic level of the community
(49.9%). The percentage of economic status of
those who were in great/good condition and who
were in poor/bad condition were equal (25.1%).

n

%

591
490

54.7
45.3

292
262
528

27.0
24.1
48.8

530
492

49.0
45.5

59

5.5

160
341
309
73
93
105

14.8
31.5
28.6
6.8
8.6
9.7

271
539
271

25.1
49.8
25.1

135
946

12.5
87.5

954
127

88.3
11.7

Participants were asked some information questions about COVID-19. Almost all of the participants stated that COVID-19 is a contagious disease (99.8%). The vast majority of the participants
correctly knew that hands should be washed with
soap and water (97.6%); 90.3% of the participants
correctly answered the question “Does this disease transmits through infected hands touching
the eyes?”; a higher percentage of the respondents
said
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Table 2. Knowledge about COVID-19 among the participants (n = 1081) (Herat, Afghanistan;
10 April-8 May 2020)
Knowledge on COVID-19
COVID-19 is a contagious disease
Soap and water should be used to wash hands
Disease transmits through infected hands touching the eyes
Transmission pathways of the corona virus
Avoiding participation in gatherings helps to prevent and control the
spread of the disease
Traveling causes the spread of the virus
It is necessary to wear mask in community
Being quarantined is the best option if there is a contact with COVID-19
positive patient
The social distance should be 2 meters between people
Drinking and sleeping control the disease

True
n
1079
1055
976
924

False

%
99.8
97.6
90.3
85.5

n
2
26
105
157

%
0.2
2.4
9.7
14.5

886

82.0

195

18.0

868
795

80.3
73.5

213
286

19.7
26.5

670

62.0

411

38.0

350
224

32.4
20.7

731
857

67.6
79.3

Table 3. Mental Health Status and Perceptions
of the participants during COVID-19 Pandemic (n = 1081) (Herat, Afghanistan; 10 April-8
May 2020)

that the corona virus spread is transmitted through
breathing and touching dirty surfaces (85.5%); a
greater percentage of study participants correctly
stated not to participate in gathering helps to control the disease (82.0%); 80.3% of the participants
correctly knew that traveling causes the spread of
the virus. Most of the participants (73.5%) correctly answered the question “Is it necessary to wear
mask in community?” and true answer was “yes”.
Two out of three participants answered as to “be
quarantined” to the question “What is the best option if you have been in contact with COVID-19
positive patient?”. Only one third of participants
could choose the right answer “2 meters” of the
question “What is the perfect distance in community to be safe from Corona virus?”. Only 20.7%
of the participants correctly answered to the question “Does drinking a lot of water, sleeping a lot, is
good for controlling the disease?” and true answer
was “no” (Table 2).

Perceptions of the participants
about COVID-19
Fear of COVID-19 caused stop
continuing my job (n=1081)
Yes
No
Having any hobby at home (n=795)
Yes
No
Feelings during staying at home
(n=795)
Nostalgic
Depressed
Worry
Anxious
None of the above
Having any fear at the workplace
(n=286)
Yes
No
Having difficulty economically
(n=1081)
Yes
No

The information source was declared as mainly internet (37.4%) and television (36.4%); also, radio
was said by 7.0% and doctor was said by 4.5% of
the participants. (not given in the table)
Most of the participants (73.5%) stated that the fear
of COVID-19 caused stop continuing to work, out
of them (n=795), 68.1% of them made hobby for
themselves at home and 29.4% of them expressed
their feelings as worry. Half of the participants
stated that they had some difficulties while making
their payments (49.9%). (Table 3)

n

%

795
286

73.5
26.5

541
254

68.1
31.9

226
71
234
113
151

28.4
8.9
29.4
14.2
19.0

119
167

41.6
58.4

539
542

49.9
50.1

More than half of the participants (53.9%) were
using mask and gloves while leaving home. One
third of participants (33.7%) stated that they were
washing their hands with soap and water between
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5-10 times in a day; almost one third of participants (30.8%) said between 11-20 times in a day.
Only 26.1% of the participants told that they were
washing their hands more than 20 seconds in each
time (Table 4).

The statistically significant difference was found
between the groups: “The fear of COVID-19
caused stop continuing their job” (7.37 ± 1.44)
and “the fear of COVID-19 did not prevent continuing their job” (6.88 ± 1.50) in terms of total
knowledge score (p<0.001). The difference in
knowledge on COVID-19 between the groups
who use mask and gloves (7.79 ± 1.16) and who
do not (6.60 ± 1.53) was found statistically significant (p<0.001). Also there was significant
difference between the frequencies of hand washing (p<0.001) and the duration of hand washing
(p<0.001) in terms of total knowledge score.
According to the results between the knowledge
scores and the frequencies and also duration of
hand washing; the numbers and duration of hand
washing were increasing with the knowledge
scores.

Table 4. Personal hygiene behaviors of the participants during COVİD-19 Pandemic (Herat,
Afghanistan; 10 April-8 May 2020)
Using mask and gloves out of home
Yes
No
How many times they wash their
hands with water and soap in a day
(n=1081)
Less than 5 times
5-10 times
11-20 times
More than 20 times
How long they was their hands with
water and soap each time (n=1081)
Less than 5 seconds
5-10 seconds
11-20 seconds
More than 20 seconds

n

%

583
498

53.9
46.1

235
364
333
149

21.7
33.7
30.8
13.8

204
279
316
282

18.9
25.8
29.2
26.1

Table 5. The distribution of knowledge scores by perceptions and behaviors of the participants about COVID-19 (Herat, Afghanistan; 10 April-8 May 2020)
Perceptions and behaviors of the
Total Information Score
participants about COVID-19
X̅ ±SD
Median (Q1-Q3)
Min-Max
Fear of COVID-19 caused stop continuing my job (n=1081)
Yes
7.37 ±1.44
8.00 (7.00 - 8.00)
2 - 10
No
6.88 ± 1.50
7.00 (6.00 - 8.00)
2–9
Having any hobby at home (n=795)
Yes
7.42 ± 1.43
8.00 (7.00 - 8.00)
2 - 10
No
7.04 ± 1.49
7.00 (6.00 - 8.00)
2 - 10
Feelings during staying at home (n=795)
Nostalgic
7.66 ± 1.29
8.00 (7.00 - 9.00)
2 - 10
Depressed
6.55 ± 1.51
7.00 (6.00 - 8.00)
3 – 10
Worry
7.50 ± 1.34
8.00 (7.00 - 8.00)
3 – 10
Anxious
7.17 ± 1.44
7.00 (6.00 - 8.00)
3–9
None of the above
6.89 ± 1.57
7.00 (6.00 - 8.00)
2 – 10
Having any fear at the workplace (n=286)
Yes
7.63 ± 1.29
8.00 (7.00 - 9.00)
3 - 10
No
6.74 ± 1.54
7.00 (6.00 - 8.00)
2 - 10
Using mask and gloves out of home (n=1081)
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Yes
7.79 ± 1.16
8.00 (7.00 - 9.00)
No
6.60 ± 1.53
7.00 (6.00 - 8.00)
How many times they wash their hands with water and soap in a day (n=1081)
Less than 5 times
6.70 ± 1.53
7.00 (6.00 - 8.00)
Between 5-10 times
7.27 ± 1.38
8.00 (6.00 - 8.00)
Between 10-20 times
7.28 ± 1.44
8.00 (7.00 - 8.00)
More than 20 times
7.95 ± 1.32
8.00 (8.00 - 9.00)
How long they were their hands with water and soap each time (n=1081)
Less than 5 seconds
6.53 ± 1.51
7.00 (6.00 - 8.00)
Between 5-10 seconds
7.12 ± 1.47
7.00 (6.00 - 8.00)
Between 10 -20 seconds
7.32 ± 1.43
8.00 (6.00 - 8.00)
More than 20 seconds
7.79 ± 1.24
8.00 (7.00 - 9.00)

3 - 10
2 - 10
2-9
3 – 10
2 - 10
4 – 10
3-9
2 – 10
3 – 10
2 – 10

<0.001c

<0.001d

SD: Standard deviation, Q1:1st Quartile, Q3:3rd Quartilea The groups which were found significantly different according to Dunn multiple comparison test performed after Kruskal Wallis test (“depressed”/ “anxious”, p=0.022;
“depressed”/ “worry”, p<0.001; “depressed”/ “nostalgic”, p<0.001; “anxious”/ “nostalgic”, p=0.007)
The groups which were found significantly different according to Dunn multiple comparison test performed after
Kruskal Wallis test (“very good”/ “good”, p<0.001; “very good”/ “average”, p<0.001; “weak”/ “average”,
p<0.001; “good”/ “average”, p=0.011)
b

The groups which were found significantly different according to Dunn multiple comparison test performed after
Kruskal Wallis test (“Less than 5 times”/ “Between 5-10 times”, p<0.001; “Less than 5 times”/ “Between 10-20
times”, p<0.001; “Less than 5 times”/ “More than 20 times”, p<0.001; “Between 5-10 times”/ “More than 20
times”, p<0.001; “Between 10-20 times”/ “More than 20 times”, p<0.001)

c

The groups which were found significantly different according to Dunn multiple comparison test performed after
Kruskal Wallis test (“Less than 5 seconds”/ “Between 5-10 seconds”, p<0.001; “Less than 5 seconds”/ “More
than 10 seconds”, p<0.001; “Less than 5 seconds”/ “More than 20 seconds”, p<0.001; “Between 5-10 seconds”/
“More than 20 seconds”, p<0.001; “Between 10-20 seconds”/ “More than 20 seconds”, p<0.001)
d

Discussion
This study was the first research to find out the
level of awareness and perception of risk and protective behaviors caused by COVID-19 among
adult population in Herat. In our study, 54.7% of
the participant were males, 53.7% of them were
literate (From primary school to university). Literacy rate among Afghanistan population is 43.0%
(29.8% in women and 55.8% in men) (14-15).

of fatality ratio among especially the people with
non-communicable diseases and elderly people.
Despite the short duration of pandemic, the information on COVID-19 could reach to almost all
the population. This could be the result of campaigns held by government in collaboration with
NGOs as well as media based on the messages
of research and international organizations in four
months. It is a successful of information campaign all over the world (16-18).

It was found that majority of the participants had
the knowledge on COVID-19, such as a contagious disease (99.8%), the importance of hand
hygiene (97.6%), and preventive measures from
the infection (90.3% and 85.5%). This pandemic
started in Wuhan, and spread all over the world
almost in two months. The information gathered
from China showed that the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 had a high level

The most of the participants recognized the traveling in pandemic is a risky behavior. The first
positive cases of COVID-19 was recorded in Islam Qale border and the infected person was an
Afghan refugee in Iran (11). This information
might be increased the importance of not-traveling in the community during the pandemic.
Some information such as social distance was not
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reached widely to the community, only 32.4% of
participants had information on true distance of
social distance. It is already known that wearing
mask and social distance should be implemented together to stop the spreading of the virus between the people (19-20). Also, the percentage of
the knowledge on the reason of being quarantined
was declared as 62.0% of the participants. We
think the importance of personal and hand hygiene behaviors were easily accepted in the community because personal and hand hygiene bn
preventive measures such as wearing mask, social
distance and being quarantined were not reach to
all the people.

in China; the reason of this can be this question
in our study only asked to people who stayed at
home, and 68.1% of the people stayed at home
had some hobbies at home. We thought that having hobbies at home can protect the people from
psychological effects of pandemic. Economic difficulties also can affect the psychological health
of the people.
In our study, 73.5% of the participants answered
that wearing mask can protect from being infected with corona virus, but 53.9% of them used
mask and gloves when leaving home. But comparing to China, 97% of them used mask when
they wanted to leave home. Comparing to 62% of
Paraguayans citizens had the correct knowledge
about COVID-19 and 88.35% of participants
wore mask in public. 93.6% of participants of a
study in Anhui province of China answered that
they use mask in public and 97.4% of participants
had the knowledge that in corona virus pandemic situations they should have no gatherings and
go out when it is a necessity (23-24). As it was
discussed the previous paragraph, the message on
the importance of wearing mask could not reach
to all people; but they could not implement in this
preventive measure in their life-style. We do not
know why they did not wear mask out of home;
but it is known that most of the people were not
able to afford mask or gloves because of bad economic situation in Afghanistan (25).

In this study (37.4%) of participants declared their
source of information about COVID-19 through
internet and television (36.4%); also radio was
said by 7.0% and doctor was said by 4.5% of the
participants Participants access to television and
internet was not high as well as people do not trust
television the way they should, so campaigns using these methods cannot cover all categories of
people in country.
Out of participants, 73.5% answered that they
stopped working life, and 41.6% of the workers
were afraid at workplace. Compared to a study in
China 85% answered that they are afraid of working in COVID-19 pandemic situation, and 89%
of participants had a sufficient knowledge about
COVID-19 (21). In Afghanistan people need to
work because of economic conditions. Another problem is that they cannot afford mask and
gloves to prevent themselves from the disease in
their workplace.

Almost all the people know the importance of
hand hygiene (97.6%) but 21.7% answered that
they wash their hands with soap less than 5 times
per day and 70.8% of respondents washed their
hands for less 20 seconds. Comparing to a study
in Northern Thailand that 73.4% of participants
had poor knowledge about COVID-19 and 28.5%
of them had poor attitudes toward disease control
and prevention (13). We also analyzed the relation between the knowledge score and their hand
washing behaviors, it showed that their true hand
washing behaviors and their knowledge were increasing together. So, we thought that there are
two possibilities which explains our finding; the
first one is “they do not have sufficient facilities” and the second one “they could change their
knowledge into behavior”. There is a need to re-

The psychological impacts of COVID-19 on participants who stayed at home is as follows: 29.4%
were worry 28.4% felt nostalgic; 14.2% were
anxious, and 8.9% were feeling depressed. According to a study on 1210 participants from 194
cities in China, 54% of participants selected the
psychological impact of the COVID-19 as moderate or severe, 17% reported moderate to severe
depressive symptoms, and 29% reported moderate to severe anxiety symptom (22). Our results
show that the percentage of psychological effects
of staying at home are lower the study conducted
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search their handwashing knowledge and practice
by using hang washing protocols.

the diseases and trained how to interview to the
people in the field.

Comparing to a study by Arina Anis Azlan et al in
Malaysia between 27th march 2020 to 3rd April
that 83.4% of participants were practicing proper
hand hygiene (26).

Conclusion:
This study provided an examination of people’s knowledge and their risk perception about
COVID-19. Our findings show the need for campaigns to increase the knowledge on COVID-19
in Herat. Difficult socioeconomic status of Herat
citizens makes them vulnerable against the disease. Low level of knowledge of citizens makes
it harder to make them understand the risks of
the disease. Our recommendations are the information in the campaign should be reached to all
people in the community, and the governmental
should apply the preventive measurements as
considering the inequalities in community.

The mean scores on COVID-19 knowledge was
significantly higher among the people stopped
working because of fear of COVID-19 than working; higher in the people having hobbies at home
than not having any hobby among the people
staying at home, and higher in the people with any
declared psychological problems than the people
without any problem. The level of knowledge can
cause the people’s feelings and also strengthen
management of their stress (27). Therefore, the
campaign should target to increase the level of
knowledge in the community (6).
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Tüberküloz Hastalarında Damgalama: Hastalığı Kabul ve
Umutsuzluk Düzeyine Etkisi
Stigma in Tuberculosis Patients: Its Effect on Acceptance of Illness and
Hopelessness
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ÖZ

ABSTRACT

AMAÇ: Araştırma tüberküloz hastalarında damgalamanın hastalığı
kabul ve umutsuzluk düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte yürütülen araştırmaya, bir
kamu hastanesinde yatarak tedavi gören 125 tüberküloz hastası dahil edilmiştir. Veriler hasta tanılama formu, Tüberküloz Damgalama
Ölçeği, Hastalığı Kabul Ölçeği ve Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir.
BULGULAR: Tüberküloz hastalarının algıladıkları damgalamanın ve hastalığı kabulün orta düzeyde olduğu, umutsuzluğun düşük
düzeyde olduğu belirlenmiştir. Hastaların damgalama ile hastalığı
kabul düzeyi arasında negatif yönde orta düzeyde (p<0,05); damgalama ile umutsuzluk düzeyi arasında pozitif yönde zayıf düzeyde
ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Hastaların hastalığı kabul
düzeyindeki değişimin %30’unu ve umutsuzluk düzeyindeki değişimin %12’sinin damgalama tarafından açıklandığı saptanmıştır
(p<0,05).
SONUÇ: Tüberküloz hastalarında damgalamanın hastalığı kabul
ve umutsuzluk düzeyinde önemli belirleyici olduğu belirlenmiştir.
Sağlık profesyonellerinin, tüberküloz hakkında bulaşma yolları ve
tedavisi ile ilgili hastaları, hasta yakınlarını ve toplumu gerek kurumsal eğitimlerle gerekse sosyal medya aracılığı ile bilgilendirmesi
gerekmektedir.

AIM: The study was carried out to determine the effect of stigma
on acceptance of illness and hopelessness in tuberculosis patients.
METHODS: The study was carried out in descriptive and cross-sectional type. The study included 125 tuberculosis patients who received inpatient treatment at a public hospital. The data were obtained
by using patient identification form, Tuberculosis Stigma Scale, Acceptance of Illness Scale, and Beck Hopelessness Scale.
RESULTS: It was determined that the stigma and disease acceptance perceived by tuberculosis patients were moderate and hopelessness was low. There is a moderate negative relationship between
stigma and acceptance of illness level of patients (p <0.05). It was
determined that there was a weak positive relationship between the
stigma and the hopelessness level of the patients (p <0.05). It was
found that 30% of the change in patients’ acceptance of illness level and 12% of the change in hopelessness level were explained by
stigma (p <0.05).
CONCLUSION: It has been determined that stigma is an important
determinant in the level of acceptance of illness and hopelessness in
tuberculosis patients. Health professionals should inform patients,
patient relatives and the community about the ways of transmission
and treatment of tuberculosis both through corporate training and
through social media.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, damgalama, hastalık kabulü,
umutsuzluk.

Keywords: Tuberculosis, stigma, acceptance of illness, hopelessness.
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dünya genelinde her yıl yaklaşık 10 milyon
insanın hastalanmasına neden olmakta ve ölüm
nedenleri sıralamasında ilk on hastalık içerisinde
yer almaktadır (4). Türkiye’de ise, Türkiye Verem
Savaşı 2018 Raporuna göre yaklaşık 80 milyon
olan nüfus içerisinde tüberküloz insidansı %15,3
olarak belirtilmiştir (5).

Tüberküloz, tedavisi mümkün olan ve yıllardır
bilinen hastalık olmasına rağmen (1), beraberinde
çeşitli fiziksel, ruhsal, ekonomik ve sosyal
sıkıntıları getiren (2), halk sağlığını tehdit eden
ciddi bir bulaşıcı hastalıktır (3). Tüberküloz,
1. Dr. Öğr. Üyesi, Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü, İstanbul, ORCID ID: 0000-0001-6178-2147
2. Uzm. Hemşire, Istanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul,
ORCID ID: 0000-0002-3720-3069
3. Doç. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık
Yüksekokulu, Sivas, E-posta Adresi: feride_taskin@hotmail.com
ORCID ID: 0000-0003-0568-5902
Gönderim Tarihi:04.03.2020 - Kabul Tarihi: 04.03.2021

Verem olarak da bilinen tüberküloz hastalığına,
tarihsel süreç içerisinde kilo kaybı nedeniyle insanı
eriterek öldürdüğü için “Tüketim Hastalığı”,
hastaları soldurarak yok ettiği için “Beyaz Ölüm”
veya “Beyaz Veba” ve asırlar boyu birçok kişinin
yaşamını sonlandırdığı içinde “Ölümün Kaptanı”
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gibi çeşitli isimler verilmiştir (6,7). Günümüzde
de, “Kirli Hastalık” olarak görülmesi (2), bulaşıcı
olması, tedavisinin uzun sürmesi ve geçmişten
gelen yanlış inanışlar, tüberkülozun damgalanan
hastalıklar içerisinde yer almasına neden olmuştur
(2,6). Damgalama, bir bireyin toplumun gözünde
statüsünü azaltan, istenmeyen veya itibarı
azaltan duygu olarak tanımlanmaktadır (8).
Dünya genelinde damgalama yaşayan tüberküloz
hastaların oranının %27-80 arasında olduğu
belirtilmektedir (9).

hastalarının hastalık hakkındaki algısını ve
hastalığı kabul durumunu anlamak, tüberkülozun
etkin yönetimi açısından gereklidir (8).
Tedaviye ve hastalığa uyumu kolaylaştıran önemli
faktörlerden biri de umuttur (18). Umut, bireyin
kendisini güvende hissetmesini ve gerçekle
ilişki kurmasını sağlayan, motivasyonunu
artıran, hastalık durumunda karamsarlık veya
çaresizlik duygularını önleyen etkili bir baş
etme mekanizması olarak görülmektedir (19).
Umutsuzluk ise gelecekte iyi bir durumun
gerçekleşmeyeceğine ya da kötü bir durumun
gerçekleşeceğine dair olan inanç olarak
tanımlanmaktadır (20). Tüberküloz hastalarında
umut, tedaviye en uygun şekilde katılımı
sağlayabilir, tedaviye bağlılığı destekleyebilir
ve hastalığın algısını olumlu etkileyebilir (21).
Bu bağlamda tüberküloz hastalarında umudun
desteklenmesi önemli olabilmektedir.

Tüberküloza eşlik eden damgalama, birey, aile
ve toplum üzerinde olumsuz bir etkiye sahip
olabilmektedir (2). Literatürde, tüberküloz
nedeniyle hastaların, boşanma, işini kaybetme,
daha az eğitim fırsatına sahip olma, aile
üyeleriyle yemek, mutfak eşyaları veya uyku
alanlarının paylaşımında yasaklanma gibi
alanlarda damgalandıkları belirtilmiştir (3,7,10).
Ayrıca yapılan çalışmalarda, damgalama
nedeniyle tüberküloz hastalarının semptomlarını
ve hastalıklarını gizlediği, sağlık hizmeti almayı
geciktirdiği, düzenli ilaç almadığı ve tedaviye
uymadığı belirlenmiştir (3,7,10-13). Bu nedenle
tüberküloz hastalarında damgalama, sağlık
hizmetlerine erişimde gecikmeye neden olarak
ve hastalığa ve tedaviye uyumu olumsuz yönde
etkileyerek tüberküloz kontrolünü etkileyen
önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir
(3,11,14).

Olumsuz etkileri nedeniyle, tüberküloz hastaları
için önemli bir sorun haline gelen damgalamanın
değerlendirilmesi gerekmektedir (6). Özellikle
damgalamanın kökenini ve etkilerini anlamak,
sağlığın yeniden kazandırılması ve korunması
açısından oldukça önemlidir (9). Literatürde
tüberküloz
hastalarında
damgalamanın
hastalığı kabul ve umutsuzluk düzeyine etkisini
inceleyen çalışmaya rastlanmamıştır. Tüberküloz
hastalarında damgalamanın, hastalığı kabul ve
umut düzeyinin değerlendirilmesi hastalığın
etkin tedavisi, bireylerin yaşam kalitesinin
artırılması ve toplum sağlığı yönünde önemli
katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda araştırma,
tüberküloz tanısı alan hastaların damgalama
düzeyini belirlemek ve damgalamanın hastalığı
kabul ve umutsuzluk düzeyine etkisini incelemek
amacıyla planlanmıştır.

Tüberküloz gibi kronik hastalığı olan bireylerin,
hastalığa daha iyi uyum sağlayabilmek ve
hastalıklarını yönetebilmek için hastalığı
kabullenmeleri gerekmektedir (15). Hastalık
kabulü, hastaların bir hastalık ile yaşamada
uyum sağlama yeteneğini ifade etmektedir (16).
Hastalığını kabul etmeyi başaran bireylerin,
hastalıkla birlikte günlük yaşantılarına daha
rahat devam edilebildiği, hastalığın neden
olduğu bireysel, ailevi, mesleki ve toplumsal
sorunların üstesinden rahatlıkla gelebildiği
ve yaşama karşı iyimser ve umutlu bir tutum
geliştirdiği belirtilmektedir (17). Ayrıca hastalığı
kabul durumu, tedaviye uyumu sağlama, kronik
hastalıklardan kaynaklanan problemlerle başa
çıkma ve komplikasyonları önleme açısından son
derece önemlidir (16). Bu bağlamda, tüberküloz

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Tipi
Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir
araştırmadır.
Araştırmanın Yeri ve Zamanı
Araştırma Haziran - Aralık 2019 tarihleri arasında
İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs
Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde
yürütülmüştür.
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Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini çalışmanın yapıldığı
hastanede yatarak tedavi gören 130 tüberküloz
hastası oluşturmuştur. Araştırmanın örneklem
büyüklüğü Haziran – Aralık 2018 tarihleri
arasında tedavi gören tüberküloz hasta sayısı göz
önüne alınarak evreni bilinen örnekleme yöntemi
kullanılarak (Nt2pq/d2(N-1)+t2pq) minimum 86
olarak hesaplanmıştır. En az üç aydır tüberküloz
hastası olan, 18 yaş ve üzeri olan, psikiyatrik
hastalık tanısı almamış olan, sözel iletişim engeli
bulunmayan ve çalışmaya katılmayı kabul eden
hastalar çalışma kapsamına alınmıştır. Böylece,
araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan 125
hasta ile çalışma tamamlanmıştır.

Cronbach alfa iç tutarlılık kat sayısı 0,87 olarak
bulunmuştur (23). Çalışmada, ölçeğin Cronbach
alfa değeri 0,85 olarak tespit edilmiştir.
Hastalığı Kabul Ölçeği: Hastalığı kabul düzeyini
belirlemek üzere Felton ve Revenson (1984)
tarafından geliştirilen ölçeğin (24), Besen ve
Esen (2011) tarafından diyabetli bireyler ile
Türkçe’ye uyarlaması yapılmıştır. Beşli likert
tipi olan ölçek katılma-katılmama durumuna
göre puanlandırılmakta ve sekiz maddeden
oluşmaktadır. Ölçekten alınan en düşük puan 8,
en yüksek puan 40’dır. Ölçeğin altııncı maddesi
ters olarak puanlanmaktadır. Ölçekte tanımlanan
ifadelere katılma durumu “1 puan” düşük puan
ile değerlendirilir ve bu kabulün eksikliği
anlamına gelir. Bu da hastalığa kötü uyum ve
ciddi fiziksel rahatsızlığı ifade eder. Tanımlanan
ifadelere katılmama durumu ise, “5 puan” yüksek
puanla değerlendirilir. Yüksek puan, hastalık
durumunu kabulün kanıtıdır, hastalıkla ilgili
negatif duyguların olmadığını, uyumu ve fiziksel
rahatsızlığın az hissedilmesini gösterir. Ölçeğin
Türkçe geçerlik ve güvenirliği çalışmasında,
cronbach alfa iç tutarlılık kat sayısı 0,79 olarak
bulunmuştur (15). Çalışmada, ölçeğin Cronbach
alfa değeri 0,72 olarak tespit edilmiştir.

Veri toplama araçları
Veriler hasta tanılama formu, Tüberküloz
Damgalama Ölçeği, Hastalığı Kabul Ölçeği
ve Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılarak elde
edilmiştir.
Hasta Tanılama Formu: Bu form, araştırmacılar
tarafından literatür bilgisinden yararlanılarak
hazırlanmış olup; hastaların bireysel özelliklerini
(yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi,
çalışma durumu, sigara kullanma durumu vb.),
hastalık özelliklerini (hastalık süresi, tüberküloz
nedeniyle hastaneye yatış durumu, tedaviyi
sürdürme durumu, durumu vb.) ve tüberküloz
tanısı alma ile ilgili yaşadığı duyguları sorgulayan
15 sorudan oluşmaktadır (3,6,12).

Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ): Beck ve
arkadaşları (1974) tarafından geliştirilen ölçek
(25), bireyin geleceğe yönelik karamsarlık
düzeyini belirlemeyi amaçlamaktadır. Ölçek,
20 maddeden oluşan geleceğe yönelik duygu ve
düşünceleri belirten ifadelerden oluşmaktadır.
BUÖ’nin yanıtlanmasında; bireyden kendisine
uygun gelen ifadeler için “doğru”, kendisine
uygun olmayan ifadeler için “yanlış” şıkkının
işaretlenmesi istenmektedir. Bu ifadelerden 11
doğru, 9 yanlış yanıt anahtarı vardır. Ölçekten
alınabilecek puanlar 0-20 arasında değişmektedir.
Elde edilen toplam puan “umutsuzluk” puanını
oluşmaktadır. Alınan puanın yüksek olması
bireydeki umutsuzluğun yüksek olduğunu
göstermektedir. Ölçek ile ilgili Türkçe güvenilirlik
ve geçerlik çalışması Seber ve arkadaşları (1993)
tarafından yapılmış olup; ölçeğin Cronbach
Alpha katsayısı 0,86 olarak bulunmuştur (26).
Çalışmada, ölçeğin Cronbach alfa değeri 0,88
olarak bulunmuştur.

Tüberküloz Damgalama Ölçeği: Ölçek,
tüberküloz tanısı almış bireylerin kendilerine
karşı
damgalama
algılarını
ölçmektedir.
Ölçek, Coreil ve arkadaşları (2010) tarafından
geliştirilmiş olup (22); Türkçe’ye uyarlaması
Özpınar ve arkadaşları (2015) tarafından,
tüberküloz tanısı almış 18 yaş üzeri yetişkinler
ile yapılmıştır. 23 sorudan oluşan ölçek 4’lü
likert tipindedir. Ölçeğin değerlendirilmesinde
her soruya 0-3 arası değerler verilmekte (0: hayır;
1: emin değilim; 2: olabilir; 3: evet) ve toplam
puan elde edilmektedir. Ölçekten alınabilecek
puan 0-69 arasında değişmekte olup, yüksek puan
damgalamanın arttığını göstermektedir. Ölçeğin
Türkçe geçerlik ve güvenirliği çalışmasında
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Verilerin Toplanması
Veriler araştırmacılar tarafından, hastalar ile rahat
görüşülebilecek bir odada yüz yüze görüşülerek
toplanmıştır. Araştırmacılar çalışmanın amacı ve
önemi hakkında hastalara bilgi vermiş, çalışmaya
katılmayı kabul eden hastalara veri formları
bire bir görüşülerek uygulanmıştır. Çalışma
formlarının doldurulması yaklaşık 20-25 dakika
sürmüştür.

Tablo 2’de tüberküloz hastalarının Tüberküloz
Damgalama Ölçeği, Hastalığı Kabul Ölçeği ve
Beck Umutsuzluk Ölçeği puan ortalamalarının
dağılımı gösterilmiştir. Buna göre, hastaların
Tüberküloz Damgalama Ölçeği’nden aldıkları
puan
ortalamasının
29,24±13,77
olduğu
ve alınabilecek puan aralığı göz önünde
bulundurulduğuna
hastaların
algıladıkları
damgalamanın orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Çalışmada,
hastaların
Hastalığı
Kabul
Ölçeği’nden aldıkları puan ortalaması 25,40±5,83
değerlendirildiğinde, orta düzeyde hastalık
kabulünün olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada,
hastaların Beck Umutsuzluk Ölçeği’nden aldığı
puan ortalaması ise 6,72±5,09 olarak bulunmuş
olup; umutsuzluk düzeyinin ortalamanın altında
olduğu saptanmıştır.

Verilerin Değerlendirilmesi
Veriler, SPSS 22.0 paket programında
yorumlanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde
ortalama ve yüzdelik dağılıma ek olarak
Tüberküloz Damgalama Ölçeği ile Hastalığı Kabul
Ölçeği ve Beck Umutsuzluk Ölçeği arasındaki
ilişkinin belirlenmesinde Pearson Korelasyon
Analizi kullanılmıştır. Ayrıca damgalama
düzeyinin hastalığı kabul ve umutsuzluk
üzerindeki açıklayıcı etkisini belirlemek için
Basit Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır.
İstatistiksel değerlendirmede anlamlılık p<0.05
olarak kabul edilmiştir.

Tablo 3’te hastaların Tüberküloz Damgalama
Ölçeği, Hastalığı Kabul Ölçeği ve Beck
Umutsuzluk Ölçeği puan ortalamaları arasındaki
korelasyon verilmiştir. Buna göre hastaların
damgalama ile hastalığı kabul düzeyi arasında
negatif yönde orta düzeyde (p<0,05); damgalama
ile umutsuzluk düzeyi düzeyi arasında pozitif
yönde zayıf düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir
(p<0,05). Bu korelasyon analizi, ölçekler
arasındaki neden sonuç ilişkisini göstermemekle
beraber; hastaların damgalama düzeyleri arttıkça
hastalığı kabul düzeylerinin azalma ve umutsuzluk
düzeylerinin de artma eğiliminde olduğuna işaret
etmektedir (p<0,05).

Araştırmanın Etik Boyutu
Verileri toplamadan önce bir üniversitenin
etik kurulundan (Karar no: 2019-217/3) ve
araştırmanın yapıldığı kurumdan yazılı izin
alınmıştır. Ayrıca, çalışmada yer alacak her hasta
çalışmanın içeriği ve katılımın gönüllü olması
hususunda bilgilendirilmiş ve sözlü onamları
alınmıştır.

Tablo 4’te görüldüğü gibi damgalama bağımsız
değişken ve hastalığı kabul bağımlı değişken
kabul edilerek yapılan regresyon analizi
sonucunda istatistiksel olarak anlamlı fark elde
edilmiştir (p<0,05). Hastaların hastalığı kabul
düzeyindeki değişimin %30’u damgalama
tarafından açıklanmaktadır.

BULGULAR
Tüberküloz
hastalarının
yaş
ortalaması
42,04±17,94 yıl olup, hastalık süresi ortalaması
4,89±2,77
aydır.
Katılımcıların
%68.8’i
erkek, %51.2’si bekar, %45.6’sı ilköğretim
mezunu, %73.6’sı aile ile birlikte yaşamakta ve
%31.2’si halen sigara içmektedir. Tüberküloz
hastalarının %24’ünün tüberküloz dışında başka
kronik hastalığı bulunmaktadır. Katılımcıların
%19.2’sinin ailede ya da birinci düzey akrabalarda
tüberküloz hastası bulunmakta, %62.4’ü
tüberküloz nedeniyle ilk kez hastaneye yatarak
tedavi görmekte ve %68’i kendi isteği ile tedavi
olmakta, %56.8’si genel sağlık durumunu orta
düzeyde değerlendirmektedir (Tablo 1).

Tablo 5’te görüldüğü gibi damgalama bağımsız
değişken ve umutsuzluk bağımlı değişken kabul
edilerek yapılan regresyon analizi sonucunda
istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmiştir
(p<0,05). Hastaların umutsuzluk düzeyindeki
değişimin %12’si damgalama tarafından
açıklanmaktadır.
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Tablo 1. Hastaların Bireysel ve Hastalık İle İlgili Özellikleri (N = 125) (İstanbul, 2018)
Özellikler
Yaş (Ort±SS) (yıl)
Hastalık süresi (Ort±SS) (ay)
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Medeni durum
Evli
Bekar
Eğitim durumu
İlköğretim
Ortaöğretim
Yükseköğretim
Kiminle yaşadığı
Aile
Yalnız /Yurt
Sigara içme alışkanlığı
İçiyor
Bırakmış
Hiç içmemiş
Başka kronik hastalık varlığı
Var
Yok
Ailede ya da birinci düzey akrabalarda tüberküloz hastası varlığı
Var
Yok
Tüberküloz nedeniyle hastaneye yatış şekli
İlk kez
Tekrar yatış
Tüberküloz tanısı aldığında hissettiği duygular
Kabullenme
Üzüntü
Korku
Karamsarlık
Endişe
Umursamama
Tedaviyi sürdürme nedeni
Aile isteği ile
Hastane personeli isteği ile
Kendi isteği ile
Genel sağlık değerlendirmesi
İyi
Orta
Kötü
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n
%
42,04±17,94 (min=18, max=79)
4,89±2,77 (min=3, max=12)
39
86

31,2
68,8

61
64

48,8
51,2

57
46
22

45,6
36,8
17,6

92
33

73,6
26,4

39
38
48

31,2
30,4
38,4

30
95

24,0
76,0

24
101

19,2
80,8

78
47

62,4
37,6

24
44
19
16
14
8

19,2
35,2
15,2
12,8
11,2
6,4

28
12
85

22,4
9,6
68,0

46
71
8

36,8
56,8
6,4
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Tablo 2. Tüberküloz Hastalarının Tüberküloz Damgalama Ölçeği, Hastalığı Kabul Ölçeği ve Beck
Umutsuzluk Ölçeği Puan Ortalamalarının Dağılımı (N = 125) (İstanbul, 2018)
Ölçekler
Tüberküloz Damgalama Ölçeği
Hastalığı Kabul Ölçeği
Beck Umutsuzluk Ölçeği

Alınan min-max puan
3-65
13-36
0-20

Ort±SS
29,24±13,77
25,40±5,83
6,72±5,09

Tablo 3. Tüberküloz Hastalarının Tüberküloz Damgalama Ölçeği, Hastalığı Kabul Ölçeği ve Beck
Umutsuzluk Ölçeği Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki (N = 125) (İstanbul, 2018)
Ölçekler

Tüberküloz Damgalama Ölçeği

Hastalığı Kabul Ölçeği

r=-0,554; p=0.000*

Beck Umutsuzluk Ölçeği

r=0,347; p=0.000*

*p<0,05
Tablo 4. Damgalamanın Hastalığı Kabul Üzerinde Etkisinin Belirlenmesi (N = 125)
(İstanbul, 2018)
Sabit
Damgalama

B
32,263
-0,235

* p<0,05

SE
ß
t
1,027
31,428
0,032 -0,554
-7,384
2
R=0,554, R =0,307, F=54,519, p= 0,000*

p
0,000
0,000*

Tablo 5. Damgalamanın Umutsuzluk Üzerinde Etkisinin Belirlenmesi (N = 125) (İstanbul, 2018)
Sabit
Damgalama

* p<0,05

B
2,962
0,128

SE
ß
t
1,011
2,931
0,031 0,347
4,107
R=0,347, R2=0,121, F=16,867, p= 0,000*

TARTIŞMA
Damgalama, normlar ve bireylerin tutumlarıyla
şekillenen sosyal belirleyicidir (7). Tüberküloz
hastalarında damgalama, bireyin refahını ve
hastalığın kontrolünü olumsuz etkileyebilmektedir
(10). Bu çalışmada, tüberküloz hastalarında
damgalamanın hastalığı kabul ve umutsuzluk
düzeyine etkisi incelenmiş ve elde edilen bulgular
literatür doğrultusunda tartışılmıştır.

p
0,004
0,000*

ve Pakyüz (2015)’ün çalışmasında, hastaların
%74,4’ünün damgalama düzeylerinin yüksek
olduğu, geneli değerlendirildiğinde hastaların
orta düzeyde damgalama yaşadıkları bildirilmiştir
(6). Sağlıklı ve hasta bireylerle yapılan çalışmada,
sağlıklı bireylerin tüberküloz hastalarını düşük
düzeyde de olsa damgalamaya maruz bıraktıkları,
tüberküloz hastalarının da tüberküloz hastalığına
ilişkin düşük düzeyde damgalama yaşadıkları
belirlenmiştir (12). Türkiye’de yapılan başka
çalışmalarda
da,
tüberküloz
hastalarının
%16,3’ünde damgalama, %10,7’sinde toplum
tarafından dışlanma etkileri olduğu (28), büyük
bir kısmının hastalıklarını gizlediği ve toplum
tarafından dışlandığı bildirilmiştir (29). Yurt
dışında yeni tanı almış tüberküloz hastaları ile
yapılan bir çalışmada, hastaların yüksek düzeyde

Damgalama düzeyi, hastaların ve toplumların
tüberkülozun doğasını yeniden düşünmesine
ve sağlık hizmetlerini daha etkin kullanmasına
yardımcı olacak programların başarısını ortaya
koyan bir göstergedir (27). Bu çalışmada, hastaların
algıladıkları damgalamanın orta düzeyde
(29,24±13,77) olduğu belirlenmiştir. Açıkel
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damgalanma yaşadıkları ve %60’nın hastalıklarını
arkadaşlarından ve komşularından gizlediği
belirlenmiştir (8). Çin’de yapılan bir çalışmada
ise, tüberküloz hastalarında damgalamanın
nispeten yüksek olduğunu bulunmuştur (3).
Benzer çalışmalarda da tüberküloz hastalarının
yüksek
düzeyde
damgalama
yaşadıkları
belirtilmiştir (3,13,30,31). Çalışma bulgusu, diğer
çalışmaların farklı coğrafi bölgelerde yapılması
ve çalışmalarda farklı ölçeklerin kullanılması gibi
nedenlerle farklılık gösterebilir.

danışmanlık ile desteklenerek hastanın hastalığa
uyumunu artıracak yönde güçlendirilebilir.
Damgalama hastalığı kabulü ve tedaviye uyumu
engelleyen faktörlerden biridir (8). Çalışmada,
tüberküloz hastalarında damgalamanın hastalığı
kabul düzeyinde önemli belirleyici olduğu
saptanmıştır. Niteliksel olarak yapılan bir
çalışmada, tüberküloz hastalarının yüksek düzeyde
damgalama algısının bulunmasının, sosyal destek
eksikliği gibi faktörler nedeniyle hastalığı kabulü
ve tedaviye uyumunu güçleştirdiği belirtilmiştir
(1). Damgalama ile başa çıkmaya çalışan hastalar,
toplum tarafından reddedilme korkusu nedeniyle
hastalıklarını gizleyebilmektedir (7,10). Bu
durum, hastaların hastalıklarını kabullenmesinde
en önemli sorundur. Tüberkülozun damgalanan
bir hastalık olarak algılanması kültürel olarak
farklılık göstermekle birlikte (9), tüberkülozda
damgalamayı azaltıcı girişimlerin uygulanması
hastalığın kabul edilme düzeyini arttırabilir.

Uzun süreli tedavi gerektiren tüberküloz tanısı
alan bireylerin, üst düzeyde hastalık yönetimini
sağlayabilmesi için hastalığı kabullenmesi
oldukça önemlidir. Çalışmada, tüberküloz
hastalarının hastalığı kabul düzeylerinin orta
düzeyde (25,40±5,83) olduğu belirlenmiştir.
Ünalan, Baştürk ve Ceyhan’ın (2008) çalışmasında
tüberkülozu kabullenen hastaların oranı (%75,5)
nispeten yüksek olmakla birlikte (28), Bayraktar
ve Khorshtd’in (2017) çalışmasında bu oran
%33,9 olarak bulunmuştur (12). Başka bir
çalışmada ise, tüberküloz hastalarının sadece
%16’sının hastalığı kabullendiğini ifade ettiği
belirlenmiştir (32). Çalışma bulgusu, tüberküloz
hastalarının hastalığı kabul etme açısından
desteklenmeleri gerektiğini göstermektedir. Uzun
süreli ilaç tedavisi ve zorlu hastalık süreci göz
önüne alındığında, artırılan hastalık kabul etme
oranı, tedavi başarısını da desteklemek yönünde
katkı sağlayacaktır.

Damgalama, bireyin umut düzeyinde azalmaya
neden olarak sosyal kaçınmaya, depresif belirtiler
yaşamasına ve başa çıkma girişimlerini olumsuz
etkileyebilmektedir (35). Çalışmada, tüberküloz
hastalarının damgalama düzeyleri arttıkça
umutsuzluk düzeylerinin de artma eğiliminde
olduğu ve umutsuzluk düzeyindeki değişimin
%12’sinde damgalamanın etkisi olduğu tespit
edilmiştir. Niteliksel olarak yapılan bir çalışmada,
tüberküloz hastalarının yarısının (%50,4)
korku, utanç, umutsuzluk, suçluluk ifadeleri ile
damgalamayı içselleştirdiklerini belirtilmiştir
(14). Yapılan başka bir çalışmada ise, tüberküloz
hastalarının sosyal sorumlulukları yerine
getirememe, sosyal izolasyon, ayrımcılık gibi
nedenlerle umutsuzluk yaşadıkları belirlenmiştir
(34).

Umut, kişinin geleceğe uyumu için ona güç
veren, gelecekle ve yaşantısıyla ilgilenmesini ve
hayatta anlam bulmasını sağlayan, etkili bir başa
çıkma stratejisidir (33). Çalışmada, hastaların
umutsuzluk düzeyinin düşük olduğu (6,72±5,09)
belirlenmiştir. Başka bir çalışmada, tüberküloz
hastalarında hastalık tanısının gecikmesinde ve
başarısız sağlık davranışlarında katkıda bulunan
ana faktörün umutsuzluk olduğu belirlenmiştir
(34). Niteliksel olarak yapılan bir çalışmada,
tüberküloz hastalarının çoğunun yeterince
beslenemediği, bu durumun strese ve umutsuzluğa
yol açtığı vurgulanmıştır (1). Çalışma
bulgusu, araştırmaya dahil edilen hastalarda
umudun korunması açısından olumlu olarak
değerlendirilmiştir. Bu durum, etkin bireysel

SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda,
tüberküloz hastalarında damgalamanın hastalığı
kabul ve umutsuzluk düzeyinde önemli belirleyici
olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda, öncelikli
olarak tüberkülozda damgalamanın önlenmesi
önemlidir. Sağlık profesyonellerinin, tüberküloz
hakkında bulaşma yolları ve tedavisi ile ilgili
hastaları, hasta yakınlarını ve toplumu gerek
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kurumsal eğitimlerle gerekse sosyal medya
aracılığı ile bilgilendirmesi gerekmektedir.
Ayrıca tedavi başarı oranları gibi hastalığın tedavi
edilebilirliğine dikkat çekilen hastane afişleri ve
medyada kullanılan kamu spotları kullanılabilir.
Ek olarak, tüberküloz hastalarının özgüvenlerini
arttıracak, toplumsal dışlanmayı azaltacak
danışmanlık hizmetinin verilmesi, özellikle
hastalığı kabullenmeyen ve umutsuzluk düzeyi
yüksek olan hastalara psikolojik danışmanlık
desteğinin sağlanması önerilmektedir.
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Tütünle Mücadelede Yaratıcı Bir Uygulama: Bağım-sız
Kampüs Projesi Hazırlık Aşaması
A Creative Practice in Campaign Against Tobacco: Independent Campus
Project Preparation Phase
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ABSTRACT

Ülkemizde sigaraya 20 yaşından önce başlandığı ve üniversite öğrencilerinde sigara içme oranının giderek arttığı dikkate alındığında, üniversitelerde gençlere yönelik çalışmalar da önem kazanmaktadır.
Başkent Üniversitesi Bağım-sız Kampüs Projesi ile üniversite öğrencilerinin bakış açılarını dikkate alan, tütün ve tütün mamulleri
(TTM) ile mücadelede yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeyi hedeflemiştir. Başlangıçta düzenlenen fikir kampına fakülte ve yüksekokullardan 46 öğrenci, 11 akademisyen ve 4 idari personel katılmıştır.
Öğrenciler, Bağım-sız Kampüs Projesi’nin amaçları, Sigara Bırakma Polikliniği ve TTM ile mücadele faaliyetleri ve Fikir Kampında
izlenecek yöntemler ve kendilerinden beklentiler hakkında bilgilendirilmiştir.
Sonrasındaki çalıştayda, öğrenciler tarafından baskı kurmayan,
sağlıklı bir yaşama odaklanan, yeni medyayı kullanan, akran etkileşimini önceleyen stratejilerin oluşturulmasına yönelik fikirler ortaya konulmuştur.TTM ile mücadelede“Bağım-sız Kampüs”projesi
ile katılımcı bir başlangıçla, önemli bir adım atılarak uygulamaya
yönelik planların gelişmesi sağlanmıştır.
Bu derleme ile de, prosfektif olarak değerlendirmeleri devam eden,
yenilikçi bu yaklaşımın başlangıç aşamasındaki içeriğini diğer araştırmacılarla paylaşmak ve konu ile ilgili iyi uygulama örneklerine
değinmeyi amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Tütünsüz Üniversite, Fikir Kampı

Considering that smoking is started before the age of 20 in our
country and the rate of smoking among university students is gradually increasing, studies for young people at universities also gain
importance.
In Baskent University Independent Campus Project, it has been aimed to develop a tobacco and tobacco products (TTP) free campus
concept with the perspectives of university students.46 students, 11
academicians and 4 administrative staff from faculties and vacational schools participated in the idea camp organized at the beginning.The students were informed about the aims of the Independent
Campus Project, the activities to campain against tobacco,Smoking
Cessation Polyclinic and TTP, and the methods to be followed in the
Idea Camp and their expectations.
In the following workshop, ideas were put forward by students to
create strategies that do not put pressure, focus on a healthy life, use
new media, and prioritize peer interaction.
With the “Independent Campus” project in the fight against TTP,
an important step was taken with a participatory initiative and the
development of the implementation plans was achieved. With this
review, we aimed to share the content of this innovative approach,
which continues to be evaluated prospectively, with other researchers and to mention examples of good practices.

GİRİŞ

Tütünle mücadelede temel prensip koruma ve önlemedir. Genç bir nüfusa sahip Türkiye’de tütün
endüstrisinin en önemli hedefi olan gençlerimizdir. Bu nedenle tütün ve tütün mamulleri (TTM)
ile mücadelede eğitim kurumlarının önemi büyüktür.

Keywords: Tobacco Free University, Idea camp

Dünya genelinde her gün binlerce insanın tütün
kullanımına bağlı olarak hayatını kaybettiği, küresel bir bağımlılığa dönüşmüş olan tütün kullanımı yalnızca kullananları değil, aynı ortamı paylaşanları da etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur.
Bu nedenle tütün kontrol çalışmaları devletlerin
öncelikleri arasına girmeye başlamıştır.

Tütün kontrolüne yönelik düzenlemelere rağmen
gençlerin sigara içme ya da başlama oranları üniversite yaşamına geçtiklerinde artış göstermektedir. Kampüs yaşamında ve arkadaş çevresindeki
olumlu ve olumsuz etkileşimleri tüm yaşamlarına
taşıyacakları alışkanlıklara dönüşebilmektedir.
Ülkemizde yedi milyondan fazla gencin yaşadığı
kampüslerde tütün kullanım alışkanlığını değişti-
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recek uygulamaların başlaması akran etkileşimini olumlu etkileyeceği düşüncesi ile 2018-2023
Tütün Kontrolü Eylem Planı çerçevesinde yükseköğretim kurumlarında tütün ürünlerinin zararları ve bunlardan korunmaya eğitim çalışmaları ve
etkinliklerin yapılması faaliyetler bölümünde yer
almıştır.(1)

çabası, büyüklerin otoritesine başkaldırı ve akranları ile sosyalleşme çabaları üniversiteye başladıkları zaman sigaraya başlamalarının başlıca
nedenlerini oluşturmaktadır.(5) Bu nedenle kapalı
ve toplu alanlarda sigara içiminin yasaklanması
gençler açısından önleyici bir adım olabilir.(6)
Tütünsüz üniversite/yerleşke modellerine yönelik
farklı ülkelerde örnekler mevcuttur. Bu konuda
üniversitelerin oluşturduğu inisiyatifler de mevcuttur. Amerikan Kanser Enstitüsü bu konuda
bir inisiyatif başlatmıştır.1 Konuya ilişkin farklı
uluslararası organizasyonların da önerileri bulunmaktadır. Örneğin Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloza Karşı Uluslararası Organizasyon da bu konuda bir rehber hazırlamıştır. Hazırlanan rehber
içeriğinde tütünsüz üniversite/yerleşke için temel
olarak aşağıdaki adımların olması gerektiği vurgulanmıştır: 2

Ülkemizde üniversite öğrencilerinin yarısının sigara kullandığı bilinmektedir. 2017 “KÜRESEL
GENÇLİK TÜTÜN ARAŞTIRMASI(KGTA)”
raporuna göre; 13-15 yaş gençlerin % 17,9’u (erkeklerin % 23,2’si, kızların % 12,1’i) halen bir
tütün ürünü içmektedir. % 7,7’si (erkeklerin %
9,9’u ve kızların % 5,3’ü) ise halen sigara içmektedir. % 40,2’si (erkeklerin % 46,8’i ve kızların
% 33,1’i) en az bir defa bir tütün ürünü denemiş
olduğunu ifade ederken, en az bir defa sigara deneyenler % 28,0, en az bir defa nargile deneyenler
ise % 24,6’dır. Halen tütün içen gençlerin % 53,2’
si şu anda bırakmayı istemektedir. Yine gençlerin
% 46,1’nin evinde pasif etkilenime maruz kaldığı görülmüştür. % 51,8’i de kanunla yasaklanmış
halka açık kapalı alanlarda tütün dumanına maruz
kaldığını ifade etmiştir. Bu gruptaki gençler 18
yaşını doldurmadığı halde % 73,3’ünün market,
bakkal vb. yerlerden rahatlıkla sigara satın alabildiği görülmüştür. (2)

1. Kapalı ve açık alanların tütünsüz olması
2. Yerleşke içinde herhangi bir tütün ürünü satılmaması
3. Tütün ürünlerinin reklam, promosyon ve sponsorluklarının yapılmaması
4. Tütün endüstrisinin öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkı sağlanmasının engellenmesi

Gençlere ait tüm bu olumsuz verilere rağmen
gençlerin % 91,1’i halka açık kapalı alanlarda sigara kullanım yasaklarını desteklemekte ve
%74,5’i de açık alanlarda sigara kullanımının yasaklanmasını istemektedir.(2) Bu oransal değişim
gençlerin sigarayı denemelerinin önlenmesi durumunda bağımlı hale gelmelerinin önleneceğinin
bir göstergesi olabilir.(3) Araştırmalar sigara içmeyi bir defa deneyen dört kişiden üçünün sigara
içicisi olduğunu ve sürekli sigara içer hale geldiğini ortaya çıkarmıştır.(4)

5. Tütün endüstrisinin üniversite araştırma olanaklarına katkı sağlanmasının engellenmesi
6. Tütün kullanımını bırakmak isteyenlerin kolaylıkla ulaşabilecekleri hizmetlerin sağlanması
Bununla birlikte, ABD’ de okul müfredatlarında
yer alan sigara karşıtı eğitimlerin sigara içilmesini önlemede başarı sağlayamadığı görülmektedir.
(7) Dolayısıyla üniversitelerde bu konuda müfredat yaklaşımından daha çok davranışçı-bilişsel ve
gençlerin katkı ve katılımının da sağlandığı motivasyonel destek sağlayan yöntemlerin kullanılmasının daha başarılı olacağı düşünülmektedir.(8)

“A Report of Surgeon General 2014” raporunda
gençlerin 26 yaşına kadar sigara kullanmaya başlamayanların daha sonra da sigara içmeye başlamadıkları belirtilmiştir. Bu nedenle buradaki asıl
önemli noktayı gençlerin sigaraya başlamasının
önlenmesi oluşturmaktadır. Gençlerin duygusal
değişimleri, kişiler ve çevreye uyum sağlamada
karşılaştıkları güçlükler, büyüdüklerini gösterme

Sigara bağımlılığı ve kimlik kavramı yakından
ilişkilidir. Sigara içme davranışının en temel be-

1. https://www.tobaccofreecampus.org/acs-tfgci
2. https://www.theunion.org/what-we-do/publications/

english/pubtc_campus-factsheet-en.pdf
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lirleyicisi kişinin kendisini sigara içicisi olarak tanımlamasıdır. Türkiye’de sigara içenlerin önemli
bir kısmı sigaraya 20 yaşından önce başladığı ve
üniversite öğrencileri arasından sigara içenlerin
oranı %48’lere kadar çıktığı dikkate alındığında,
üniversite gençliğinin sigara içici kimliği önemli
bir çalışma başlığıdır. Kimliğin bireyin içsel dinamiklerinden kaynaklanmakla beraber toplumsal olarak ayakta tutulması gerektiği düşünüldüğünde, üniversitede sigara içen bir kişi olmak ne
ölçüde kolay ise sigara başlama oranı da o ölçüde yüksek olacaktır. Özellikle arkadaş etkisinin
gençlerin sigaraya başlama ihtimalinin 3-4 kat
arttırması ve sigaraya başlama öyküsünün çoğunlukla arkadaşlar ile başladığı dikkate alınmalıdır.

öğrencileri için karşı karşıya kaldıkları durumlar arasında aileden uzak hayat tarzı, bireysellik,
öğretim yaşamının zorlukları ya da gelecek kaygısı sayılabilir. Üniversite öğrencileri bu gibi durumlarla başa çıkmak için düzenli çalışma, duygu yönetimi, planlama vb. olumlu alışkanlıklara
ya da TTM kullanımı gibi zararlı alışkanlıklara
başvurabilecektir. Kampüs yaşamında ve arkadaş çevresindeki olumlu ve olumsuz etkileşimler
öğrencilerin tüm yaşamlarına taşıyacakları alışkanlıkları şekillendirir. Bu açıdan bakıldığında
7 milyondan fazla gencin yaşadığı kampüslerde
TTM alışkanlığının yerine olumlu alışkanlıkların
konması çok önemlidir. Bağımsız kampüs projesinin genel amacı TTM ile mücadelede yenilikçi,
disiplinler arası ve paydaş katılımlı stratejilerin
belirlenmesi ve uygulanmasıdır.(9)

Tütün bağımlılığı gençlerin karşılaşmış oldukları
güçlüklerle başa çıkmada ve üniversite yaşantısına ayak uydurmada bazıları için önemli bir yer
teşkil etmektedir.(8) . Bu durumda üniversite öğrencilerinin değişen koşullarla başa çıkma becerileri bağımlılık ile yakından ilişkili görülebilir.
Üniversite öğrenciliği dönemi ders programından,
çalışma alışkanlıklarına kadar pek çok davranışın
gruptan ayrılarak bireyselleştiği bir dönemdir.
Bunun yanında öğrencilerin ailesinden ilk kez ayrıldığı (başka şehirde okumak) ya da akranları ile
birlikte daha uzun zaman geçirdiği görece serbest
bir dönemdir.

Başkent Üniversitesi Bağım-sız Kampüs Projesinin amacı TTM konusunda üniversite öğrencilerinin bakış açılarını belirlemek, yenilikçi yöntemler ile öğrencilere ulaşmak ve kampüs açık/
kapalı alanlarındaki yasakları desteklemek üzere
farkındalık çalışmalarına temel oluşturmak için
yenilikçi yöntemler geliştirmektir. Ayrıca üniversite kampüsünde geniş paydaş katılımını sağlayarak, klasik ve inovatif yöntemler ile farkındalıklar
yaratmak ve farklı motivasyon kanalları sunarak
tütün ürünlerine başlamayı önlemede ya da başlayanların bırakmasına yön göstermede önderlik
etme ve örnek olma amaçlanmıştır.

Yukarıdaki bulgular ışığında Başkent Üniversitesi Bağım-sız Kampüs Projesi üniversite öğrencilerinin kimlik ve yeni ortam nedeniyle maruz
kaldığı riskleri göz önüne alarak, öğrencilerin
bakış açılarını ve iletişim tarzlarını, beklentilerini dikkate alan bir TTM ile mücadele konsepti
geliştirmeyi hedeflemiştir. Üniversite öğrencileri
ve öğrencilere rol model olan öğretim elemanları
başta olmak üzere kampüsün tümüne odaklanan
bu TTM ile mücadele projesinde yenilikçi ve dolaylı yöntemler yer almaktadır.

YÖNTEM
Çalışmanın amacını gerçekleştirmek üzere ilk
adım olarak bir fikir kampı düzenlenmesi planlanmıştır. Fikir Kampı, gerekli görülen bir konuya ( sosyal konular, girişimcilik, vb.) yönelik
belirlenen bir sürede ( 8, 12,24, 32, 48, 72 saatlik)
aralıksız olarak gerçekleştirilen pratik bir atölye
çalışmasıdır3. Bu çalışma, katılımcıların ilgili konuda neler yapabileceklerini deneyimlemelerine
ve üzerinde çalışmaya başlamalarına imkân sağlamaktadır. Katılımcıların kendi fikirlerini keşfetmeyi ve geliştirmeyi öğrenmelerine yardımcı
olur. Farklı branşlarda okuyan akranların ürettiği
fikirlere danışmanlık yapan akademisyenler yaratıcı fikirlerin güçlenmesini ve ilgili konuya bağlantısını sağlamada köprü görevi görür.

Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusunu üretim
odaklı ve yenilikçi bir geleceğe taşımak için üniversitelerde TTM bağımlılığı başta olmak üzere
kötü alışkanlıkların oranını düşürmek önemli bir
adımdır. Çünkü üniversite, gençlere akademik
formasyon yanında psiko-sosyal gelişimi şekillendiren önemli bir deneyim sunar. Üniversite

3. https://www.fnr.lu/news/ideation-camp-2nd-edition/
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Yenilikçi kampüs içi etkinlik olarak Fikir kampının TTM ile mücadele alanında kullanılması da
oluşacak projeler için daha farklı bir yaklaşım
olarak kabul edilebilir. Öğrencilerin konuyu algılama biçimi, TTM ile ilgili kampanyalara bakış
açıları, üniversite yaşantısı içinde beklentileri ve
önerileri fikir kampı sayesinde çok boyutlu olarak
değerlendirilebilir.

ternatifleri üretilmiştir. Gruplar alternatif çözüm
önerilerini uygulanabilirlik ve özgünlük açısından değerlendirerek Bağım-sız Kampüs Fikir
Matrisi’ne kaydetmişlerdir. Bu aşamanın sonunda
öğrenciler matrisler ve fikirlerini tanımlayan ilave
dokümanları jüri üyelerine teslim ederek katılım
belgelerini almışlardır.
Sonraki aşamada öğrencilere Bağım-sız Kampüs
Fikir Matrisi dağıtılarak grupça bu matrise bağlı
olarak kampın amacına yönelik fikir geliştirmeleri belirtilmiştir. Sürecin daha rahat ilerleyebilmesi
amacıyla gruplar fikirlerini oluştururken danışman öğretim elemanları da katkıda bulunmuşlardır. Gün sonunda oluşturulmuş tüm yazılı fikirler
6 kişilik danışman /jüri üyesi tarafından ortaklaşa
değerlendirilerek belli başlıklar atlında toplanmış
ve son hali oluşturulmuştur. Her grup için verilen
puanların hesaplanması ile 1., 2. ve 3. olan gruplara motivasyon amaçlı hafta sonu yakınları ile
birlikte otel konaklaması hediyesi verilmiştir.

Rektörlüğün çağrısıyla tüm fakülte ve yüksekokullardan fikir kampına katılmak üzere bir danışmanlık yapacak bir öğretim elemanı ve iki
kadın-iki erkek, ikisi sigara kullanan-ikisi kullanmayan öğrenci görevlendirmeleri talep edilmiştir. Bağım-sız Kampüs Fikir Kampı 6 Nisan
2018 tarihinde üniversite kampüsünde tüm gün
gerçekleştirilmiştir. Fikir kampının tüm aşamaları
ve amaçlananlar koordinatör öğretim üyelerince
ayrıntılı olarak tanışma esnasında anlatılmıştır.
Kampa 9 Fakülte ve 3 Yüksekokuldan toplam
46 öğrenci, Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi,
Tıp Fakültesi ve Ekin-Ön Kuluçka Merkezi’nden
11 akademisyen ve 4 idari personel (kolaylaştırıcı olarak) katılmıştır. Öğrencilerin dağılımı 23
sigara içen ve 23 içmeyen, 28 kadın,18 erkek
şeklindedir. Programın açılışında öğrencilere ve
kolaylaştırıcılara Bağım-sız Kampüs Projesi’nin
amaçları ve öğrencilerden beklentiler, Sigara Bırakma Polikliniği ve TTM ile mücadele için Başkent Üniversitesi’nde yapılan faaliyetler ve Fikir
Kampı sürecinde nasıl bir yöntem izleneceği hakkında bilgi verilmiştir. Gruplardan TTM ile mücadele için halen yapılmakta olan kampanya ve etkinlikleri incelemeleri ve değerlendirmeleri istenmiştir. Bu şekilde problemi tanımlayan grupların
kendi bakış açıları ile öneriler geliştirmeleri için
bilgi altyapısı oluşturulmuştur. Öğrencilere ortak
kullanabilecekleri internet bağlantılı bilgisayarlar, renkli kartonlar, renkli kalemler ve yapışkan
küçük kağıtlar dağıtılmıştır. Daha sonra AİLE,
FİNANSAL/MADDİ/, KAMPÜS YAŞAMI,
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ, SAĞLIK, TOPLUM,
ARKADAŞ ÇEVRESİ temaları panolara yapıştırılarak ve öğrencilere yapışkan kağıtlar verilerek,
bu temalardan üçünü seçerek o tema ile ilgili kısa
düşüncelerini kağıda yazarak altına yapıştırmaları
istenmiştir.

SONUÇ
Katılımcı öğrenciler tarafından baskı kurmayan,
sigaranın zararları yerine sağlıklı bir yaşamın
avantajlarına odaklanan, yeni medya ve özellikle
video içerikleri kullanan, akran etkileşimini öne
çıkaran, rol modeli figürlerin kısa sloganlar ile
katkı yaptığı yenilikçi stratejilerin oluşturulmasına yönelik fikirler ortaya konulmuştur. Ortaya konulan bu fikirler jüri tarafından değerlendirilerek
5 ana strateji altında toplanmıştır.
Bunlar;
1. “BAĞIM-SIZ KAMPÜS” ifadesinin Başkent
Üniversitesi ile ilişkisinin kurulması: Sigara ile
mücadele konusunda özgün bir bakış açısı ifade eden bağımsızlık vurgusu, gençlere özgür ve
ayakları yere basan bir birey olarak hitap eder. Bu
açıdan diğer sigara ile mücadele kampanyalarından ayrışır. Bu özgün değerin çalışmaların başından itibaren üniversite kimliği ile ilişkilendirilmesi faydalı görünmektedir.
a. “Bağım-sız Kampüs” sosyal medya hesabı
açılması,
b. Üniversite üst yönetiminin, akademik/idari
kadronun ve öğrencilerin yer aldığı “Bağım-sız
Kampüs” videolar hazırlanması,

Grup çalışmasının ikinci aşamasında çözüm al-
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c. “Bağım-sız Kampüs” Projesine özgü animasyon bir karakterin yaratılması,
d. “Bağım-sızım” temalı kısa film ve/veya afiş
yarışmasının yapılması,
e. Üniversite tanıtım günlerinde “Bağım-sız
Kampüs” projesinin vurgulanması ve bu konudaki Başkent Üniversitesi çalışmalarının paylaşılması,
f. Bahar şenliklerinde “Bağım-sız Kampüs”
Standı kurulması:
- Karbonmonoksit (CO) ölçümü için Sigara Bırakma Polikliniği’nden destek alınması
- Broşürler dağıtılması
- Kampüste sigarasız alanlara yönelik anket yapılması
2. Sağlıklı yaşam ve gençlerin bakış açılarına
odaklanan bir proje geliştirmek: Sağlıklı olmak
ve iyilik haline ilişkin olumlu mesajların yer aldığı kampanya ve etkinlikler yapmak, öğrencilere
ve çalışanlara sağlıklı alışkanlıklar kazandırarak
dolaylı yoldan sigaradan uzaklaşmalarını sağlamak ya da başlamalarını önlemek amaçlanmaktadır.
a. EKİN Ön Kuluçka Merkezi ve Sigara Bırakma
Polikliniği işbirliği ile 1 kredilik derslerin arasına
“Sağlıklı Yaşam” adlı bir dersin eklenmesi (Bu
derste sigara başta olmak üzere sağlıksız alışkanlıklar ve bunların sağlıklı alternatiflerinin anlatılması vb.)
b. Gençlere yönelik sağlık ve iyilik halini çağrıştıran özgün mesajların verilmesi (Cilt, diş, saç,
sağlığı, kötü kokmamak vb.)
c. Konuyla ilgili korku yaratma çabasından sıyrılmış ve eğlenceli slogan ve/veya içeriklerin öğrencilere ulaştırılması,
d. Negatif pekiştiricilerin kullanıldığı video içeriklerinin hazırlanması (Örneğin; ikili ilişkilerde
sigara kullanımının olumsuz yönlerinin öne çıkarılması vb.)
e. Sigara kullananların spora, sanata yönlendirilmelerini sağlayacak fırsatların oluşturulması,
f. Sigara içmenin zararları yerine içmemenin
faydalarını içeren mesajların paylaşılması.
3. Yeni medyanın sunduğu olanakları etkin olarak kullanmak ve gençlerin tercihlerine uygun bir

proje geliştirmek.
a. Yeni medya ve özellikle video içeriklerin kullanılarak mesajların öğrencilere iletilmesi,
b. Yeni medya fenomenlerinden (sosyal medyada gençlerin takip ettiği ünlüler gibi) destek alınması,
c. Sigara içmeme halinin gençler arasında trend
haline getirilmesi,
d. Sigarayı bırakan öğrencilerin Başkent Üniversitesi ve Bağım-sız Kampüs sosyal medya hesaplarından deneyimlerini aktarması,
4. Dış ve iç paydaşların katıldığı etkileşimli çalışmalar ve akran desteğini öne çıkaran taktikler:
a. Bağım-sız Kampüs Akran Danışmanlığı sisteminin oluşturulması,
b. Grup olarak sigara bırakmayı teşvik edecek etkinliklerin yapılması,
c. STK ve Kamu kurumları ile işbirliği yapılması,
d. PDR bakış açısı ile sigara kullananlara terapatik destek verilmesi,
e. Sigara içmeyen öğrencilerin sigara içenlere bırakmayı teşvik edecek alışkanlıklar kazandırması,
f. Sigara içenlerin nerede, ne zaman ve niçin sigara içtiğini ve içerken ne hissettiğini ifade edecekleri günlük oluşturulması,
5. Kampüs içi düzenlemeler ve inovatif çözümler üretilmesi:
a. Sigarasız alanların yeniden düzenlenmesi ve
bina girişlerinden uzaklaştırılması,
b. İçme alanları dışında bu kuralların sıkı yaptırımlar ile uygulanması,
c. Sigara içme alanlarında oturma yeri olmaması,
d. Sigara Bırakma Polikliniğinim haftada bir gün
Kampüs Sağlık Merkezinde poliklinik hizmeti
vermesi,
e. Öğretim üyelerinin kendi sınıf listelerindeki
öğrencilere Sigara Bırakma Polikliniği’nin hizmetleri ile ilgili SMS göndermesi,
f. Kampüs Sağlık Merkezi’nde karbonmonoksit
ölçüm cihazı ile öğrencilere ve çalışanlara ölçüm
yapılması,
g. Kampüste spora teşvik için yürüyüş yolu, bisiklet yolları gibi alanların yapılması,
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h. Kampüs içinde araç içinde sigara içme yasağını uyaran tabelalar konulması,
i. Ders aralarında yapılacak küçük etkinlikler
(oyunlar, hobiler vb.) belirlenmesi ve etkinlik
alanları oluşturulması,
j. Yeni nesil küllük ve çöp kovaları (sensörlü ve
kayıtlı sesli mesaj çalabilen) ile sigara bırakmaya
teşvik edilmesi,

Araştırmacıların planı halen sürdürülen bu çalışmanın yapılandırılmış izleme kayıtlar ile etki
derecesinin incelenmesi, değerlendirilmesinin
yapılması ve alınan sonuçların yine bir yayınla
paylaşılmasıdır.
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Üniversite kampüslerinde sigaranın yasaklanmasına ve gençlerin bu duruma ayak uydurması yönünde yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar
öğrencilerin sigarayı bırakmaları yönünde destek
verilmesi, özellikle kampüste yaşayan öğrencilere yönelik bilgilendirme kampanyaları yapılması,
tütün karşıtı normların oluşturulması ve bunların
öğrencilerin desteğini de alarak sürdürülmesi gerektiğini göstermektedir.(9)
Bu çalışma özellikle daha çok girişimcilik ve inovasyon amaçlı olarak yapılan fikir kampının bu
bağlamda yapılması açısından bir ilki oluşturmaktadır. Gençlerin ailelerini ve hocalarını bir otorite
olarak görmeleri nedeniyle tütün ürünlerine başlamama ya da bırakma konusunda didaktik uyarıları dikkate almayacakları fakat akranlarından bu
konuda daha fazla etkilenecekleri düşünülmektedir. Dolayısıyla bu fikir kampı sonucu elde edilen
stratejilerin gençlerden gelen fikirlerle oluşturulması bu proje için bir avantaj teşkil etmektedir.
Sonuç olarak; katılımcı öğrenciler tarafından baskı kurmayan, sigaranın zararları yerine sağlıklı bir
yaşamın avantajlarına odaklanan, yeni medya ve
özellikle video içerikleri kullanan, akran etkileşimini öne çıkaran, rol modeli figürlerin kısa sloganlar ile katkı yaptığı yenilikçi stratejilerin oluşturulmasına yönelik fikirler ortaya konulmuştur.
Ortaya konulan bu fikirler jüri tarafından 5 ana
strateji altında özetlenerek taktikler halinde yeniden ifade edilmiştir. Başkent Üniversitesi’nin her
alandaki öncü konumuna uygun şekilde ilk kez bir
üniversite tarafından sigara ile mücadelede özgün
yaklaşım sergilenen “Bağım-sız Kampüs” projesi
fikir kampı ile önemli bir adım atmış olup stratejilerin uygulama planları yapılmaya başlamıştır.
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Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam
Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin
Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between Postnatal Quality of Life and Anxiety
Level of Premature Mothers and Motor Performance Level of Term Babies
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ABSTRACT

Amaç: Bu çalışmanın amacı, prematüre bebeği olan annelerin
anksiyete düzeyi ve yaşam kalitesinin bebeklerin motor gelişim
düzeyine olan etkisini tespit etmektir. Yöntem: Çalışmaya,
cinsiyet ayrımı olmaksızın 37 haftanın altında doğan 26 preterm
bebek ve anneleri alındı. Anne ve bebeklerin her ikisi aynı anda,
bebeklerin term döneme ulaştığı 37-40 hafta arasındaki dönemde
değerlendirilmişlerdir. Annelere, doğumdan sonra Doğum Sonu
Yaşam Kalitesi Ölçeği (DSYKÖ) ve Durumluk ve Sürekli Kaygı
Ölçeği (DSKÖ) uygulanmıştır. Term döneme ulaşan bebeğin motor
değerlendirmesi için “Test of Infant Motor Performance (TIMP)”
kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza alınan prematüre bebeklerin
gestasyonel haftası 31-36 (ort:34.4±1,88) hafta arasında, doğum
ağırlıkları ortalama 2024,88± 455,104 gr idi. Yapılan korelasyon
analizinde annelerin DSYKÖ ve DSKÖ ile bebeklerin TIMP skorları
arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Annelerin
yaşam kalitesi düzeyi bebeklerin motor gelişim performansını
etkilememektedir. Bebeklerin motor gelişim düzeyinin bebeğin
gestasyonel haftası ve doğum ağırlığı gibi bebeğin kendiyle ilgili
durumlardan daha fazla etkilenebileceğini düşünmekteyiz.

Aim: The aim of this study was to determine effect of anxiety level
and quality of life of mothers with premature infant on motor development levels of babies. Method: 26 preterm infants that were under 37 weeks and their mothers were included in this study without
any gender discrimination. Both the mother and the infants were
evaluated at the same time during the period between 37-40 weeks
when the infants reached the term. “Maternal Postpartum Quality of
Life (MAPP-QOL) Questionnaire”, “State Trait Anxiety Inventory
(STAI)” were given to the mothers after birth. Test of Infant Motor
Performance (TIMP) was used for motor evaluation of the infant
reaching the term. Findings: The gestational week of premature infants included in our study was between 31-36 (mean: 34.4±1,88)
weeks and mean birth weight was 2024,88±455,104 gr. There was
no significant difference between the mothers’ STAI and MAPP-QOL
and the babies’ TIMP scores in the correlation analysis (p>0.05).
Result: Quality of life of mothers does not affect the motor development performance of infants. We think that the motor development
level of infants may be affected more than the infant’s self-related
conditions such as gestational week and birth weight of the baby.

Anahtar Kelimeler: Prematüre bebek, motor performans, doğum
sonu depresyon, yaşam kalitesi

Keywords: Premature baby, motor performance, postpartum
depression, quality of life
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Prematüre doğum, yüksek perinatal morbidite ve
mortalite oranı nedeniyle önemli bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü’ nün verilerine göre
dünyadaki her 10 bebekten en az 1’i erken doğmakta, yaklaşık 15 milyon preterm doğumun 1
milyon kadarı prematüre doğum nedeniyle hayatını kaybetmektedir(1).
Tıp alanındaki tekniklerin hızla gelişen teknolojiye uyum sağlaması ile birlikte prematüre doğan
bebeklerin hayatta kalma oranlarında belirgin artış
görülmektedir. Günümüzde doğum ağırlığı 1500
gramın altındaki prematüre bebeklerin%70’inin,
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1500-2500 gram arasındaki prematüre bebeklerin %95’inin yaşamını sürdürdüğü belirtilmektedir(2). Hayatta kalma oranlarındaki bu olumlu
gelişmeler prematüre doğan bebeklerin uzun dönemdeki işlevsellik ve prognozu ile ilgili kaygıları da beraberinde getirmektedir. Yenidoğan yoğun
bakım ünitelerinde hayatta kalabilen prematüre
bebeklerin sayısı arttıkça, prematüre doğum nedeni ile oluşan komplikasyon sıklığı da artmaktadır(3). Prematüre bebeklerin erken ergenlik dönemine kadar sağlık durumlarının takip sonuçlarına
göre, motor ve gelişimsel gerilik riskinin olduğu;
serebral hareket bozukluğu, mentalretardasyon,
işitme ve görme problemleri gibi majör nöromotor bozuklukların yanı sıra okul çağında algılama
sorunları, öğrenmede güçlük, dikkat azlığı, konuşma bozukluğu gibi minör nörolojik bozuklukların görülebileceği belirtilmektedir(4).

dünyaya olan keşif duygularında ve ilişki kurma
yeteneğinde azalma görülebilmektedir(9).
Literatürde prematüre bebek annelerinin yaşam
kalitesi hakkında yapılan çalışmalar mevcuttur
(10-13), fakat annenin yaşam kalitesinin bebeğin
motor performansı üzerine etkisinin incelendiği
bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu nedenle çalışmanın amacı, prematüre bebeği olan annelerin
yaşam kalitelerinin bebeğin motor gelişimi ile
ilişkisi olup olmadığını değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Uygulama ve Araştırma Hastanesi yenidoğan
yoğun bakım ünitesinde takibine başlanan, cinsiyet ayrımı olmaksızın 37 haftanın altında doğan
preterm bebekler ve annelerinin katılımı ile 2019
yılında gerçekleştirildi. Çalışmanın yapılabilmesi
için Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan (94603339-604.01.02/11123) gerekli
izin ve onay alındı. Değerlendirmeye başlanmadan önce tüm bebeklerin ebeveynleri tarafından
Başkent Üniversitesi Etik Kurulu’nca öngörülen
aydınlatılmış onam formu imzalandı. 19.03.201903.06.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmaya, toplam 26 prematüre bebek ve 18 preterm doğum yapan anne dahil edildi.

Prematüre doğum ve bebeğin hastanede kalmasından ötürü ayrı kalınan süreç ebeveynler üzerinde büyük bir stres kaynağı oluşturmakta, bebeğin ve annenin psikolojik durumunu olumsuz
etkileyebilmektedir. Bebeğin görüntüsü ve durumu, prognozuna ilişkin endişeler, erken doğum ile
ilgili suçluluk duygusunun annede depresyon ve
kaygı bozukluğuna neden olabildiği belirtilmektedir (5,6).

Çalışmaya dahil edilme kriterleri, 29-36 gestasyonel haftasında doğan ve düzeltilmiş yaşlarıyla
term döneme ulaşmış bebek ve anne olmak, çalışmaya katılmaya gönüllü olmak ve aydınlatılmış
onam formunun ailesi tarafından onaylanması
olarak belirlendi.

Doğumdan sonra kadınları etkileyen bir duygu
durum bozukluğu olarak tanımlanan doğum sonu
depresyonu, postpartum dönemde sıklıkla görülmektedir (7). Kadınların yaklaşık %13’ünde doğumdan sonraki ilk 12 hafta içinde doğum sonu
depresyonu görüldüğü belirtilmektedir(8). Zamanında doğan sağlıklı bebeğe sahip kadınlarda doğum sonu depresyonu %6 ile %12 arasında iken,
prematüre doğan bebeğe sahip kadınlarda doğum
sonu depresyonu oranı %30 ile %40 gibi yüksek
sıklıkta görülmektedir (9).Depresyonun çoğunlukla bir yıl içinde azaldığı belirtilse de çoğu annede bu durum uzun süre devam etmekte ve herhangi bir psikolojik destek alınmadığı takdirde
diğer gebeliklerde de tekrarlamaktadır. Özellikle
bebek açısından beyin gelişiminin en hızlı olduğu
ve nöronalağların hızla geliştiği dönemde annenin
postpartum depresyon yaşaması bebeklerde de
depresyon ve içe dönüklüğe neden olabilmektedir. Ayrıca bu bebeklerde bağlanma sorunları, dış

Dışlanma kriterleri ise, term dönemde doğmuş
olan bebekler, herhangi bir konjenital anomaliye
sahip bebekler, nörolojik görüntüleme yöntemlerinden kranial ultrason ve manyetik rezonans
görüntüleme yöntemleri sonucunda ortaya çıkan
intraventriküler kanama, periventriküler lökomalazi, hidrosefali gibi bebeğin motor gelişim düzeyini etkileyecek nörolojik bulguları olan bebekler,
değerlendirme formlarını doldurmayan annelerin
bebekleri olarak belirlendi.
İstatistiksel Analiz
İstatiksel analiz için, “Windows işletim sistemi
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altında çalışan SPSS for Windows 25.0 (IBM,
Amerika Birleşik Devletleri) programı” ile %95
güven aralığında gerçekleştirildi. Katılımcılardan elde edilen sosyodemografik özellikler (yaş,
ekonomik durum, geçmiş gebeliklerine yönelik
öyküleri) ile uygulanan Durumluk ve Sürekli
Kaygı Ölçeği (DSKÖ), Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği (DSYKÖ) ve Test of Infant Motor
Performance (TIMP) ölçeklerinden elde edilen
puan ya da toplam puanlar arasındaki farklılıklar
değerlendirildi. Ölçek puanlarının normal dağılıma uygunluğunun incelenmesi için çarpıklık ve
basıklık değerleri hesaplandı. Ölçek puanlarından
elde edilen basıklık ve çarpıklık değerlerinin +3
ile -3 arasında olması normal dağılım için yeterli
görülmekteydi. Buna göre ölçek puanlarının normal dağılım gösterdiği kabul edildi. Analizlerde
parametrik yöntemler kullanıldı. Ölçek puanlarının ilişkisi Pearsonkorelasyon testi ile, ölçek puanlarının demografik değişkenlere göre farklılık
göstermesi ise bağımsız gruplar t testi ile analiz
edilerek, p<0,05 olarak kabul edildi.

geçerli güvenilir bir ölçektir (15). Akrabalık aile
arkadaş (9 madde), sosyoekonomik (9 madde), eş
(5 madde), sağlık(8 madde), psikolojik (9 madde)
alt grupları olmak üzere 5 alt gruptan ve toplam
40 maddeden oluşmaktadır. Tüm maddeler altılı
likert tipte değerlendirilerek, ölçekten 0-30
aralığında puan alınmaktadır. Ölçekten alınan
puan yükseldikçe kişinin doğum sonrası yaşam
kalitesinin yüksek olduğu, alınan puan azaldıkça
doğum sonrası yaşam kalitesinin düşük olduğu
tespit edilmektedir(15,16).
Test of Infant Motor Performance (TIMP)
TIMP, Campbell ve arkadaşları tarafından, erken
bebeklikte önemli bir yeri olan selektif ve postüral kontrolün değerlendirilmesi için geliştirilmiş
bir test bataryasıdır. Test, spontan aktivitelerin
gözlenip geçti-kaldı skorlamasıyla yapılan 28
madde ile standart formatta 31 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerden altısı vücudun her iki
tarafında yapılan değerlendirmeleri içermektedir.
Test maddeleri bebeğin yaşına uygun fonksiyonel
aktiviteler esnasındaki biyomekanik dizilimi ve
postüral kontrolü değerlendirmektedir. Bu fonksiyonlar pozisyon değişimleri, yerçekimine karşı yapılan hareketler, tutuş pozisyonlarına uyum
sağlamak, kendini sakinleştirebilmek, bakma,
dinleme ve bakım verenle iletişime geçme için
baş ve gövdeyi ayarlamak olarak sıralanabilmektedir. Testin maddeleri gestasyonel haftası 34
olan bebeklerden 17. haftaya kadar olan bebek
yaşına uygun olarak değerlendirme yapmak için
tasarlanmaktadır(4). TIMP, psikometrik olarak
geçerli, 5 aylıktan önceki bebeklerde değerlendirmekte, preterm ve riskli bebeklerde riski tayin
etme konusunda iyi dizayn edilmiş bir testtir. Testin preterm ve riskli bebeklerde yüksek geçerliliği
ve güvenilirliği olduğu bulunmuştur (17-19).

Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği (DSKÖ)
Bireyin kaygı düzeyini değerlendiren DSKÖ
Türkçe versiyonu 1975 yılında yapılan geçerli
ve güvenilir bir testtir (14). Bu ölçek yirmi maddelik Durumluk Kaygı ve Sürekli Kaygı alt ölçeklerinden oluşmakta ve her bir alt ölçek dörtlü
likert tiptedir. Durumluk Kaygı Ölçeği “Hiç” ile
“Tamamıyla” arasında değişen ifadeleri içeren,
ani değişiklik gösteren heyecansal reaksiyonları değerlendirmektedir. Sürekli Kaygı Ölçeği ise
“Hemen hiçbir zaman” ile “Hemen her zaman”
arasında değişen ifadeleri içeren, kişinin genelde,
yaşama eğilimi gösterdiği kaygının sürekliliğini
değerlendirmektedir. Her iki ölçekten elde edilen toplam puan 20 ile 80 arasında değişir. Elde
edilen puan bireyin kaygı puanıdır. Toplam puan
ne kadar büyükse kaygı seviyesi o kadar yüksek
veya toplam puan ne kadar küçük ise kaygı seviyesi de o kadar düşüktür(11,12).

BULGULAR
Çalışmamıza katılan 26 prematüre bebeğin ebeveynlerine ait sosyodemografik bilgiler Tablo
1’de gösterilmektedir.

Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği (DSYKÖ)
Taburculuğu takip eden doğum sonrası ilk
haftalarda olan annelerin kendilerini ne derece
memnun ve önemli hissettiklerini değerlendiren
DSYKÖ Türkçe adaptasyon çalışması yapılan,
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Tablo1. Ebevenylere Ait Sosyodemografik Bilgiler, Ankara 2019
Annenin yaşı (yıl)
Babanın yaşı (yıl)

Medeni durumu

Yerleşim yeri

Anne eğitim durumu

Babanın eğitim durumu

Aile Tipi

n(%)
8 (36,4)
14 (63,6)
7 (35)
13 (65)
26 (100)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (3,8)
25 (96,2)
0 (0)
7 (26,9)
2 (7,7)
0 (0)
17 (65,4)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
3 (13,6)
2 (9,1)
2 (9,1)
15 (68,2)
0 (0)
0 (0)
25 (96,2)
1 (3,8)

30 yaş ve altı
30yaş ve üstü
30 yaş ve altı
30yaş ve üstü
Evli
Bekar
Dul
Köy
İlçe
İl
İlköğretim
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Yüksek lisans
Doktora
İlköğretim
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Yüksek lisans
Doktora
Çekirdek
Geniş

Tablo 2. Bebeğin Sosyodemografik Özellikleri, Ankara 2019
Cinsiyet
Doğum şekli
Doğum türü
Yoğun bakımda kalma durumu
Yoğun bakım süresi (gün)
Görme problemi
İşitme problemi
Düzeltilmiş yaşı (hafta/gün)
Doğum ağırlığı (gr)
Kronolojik yaşı (hafta/gün)
Gestasyonel hafta (hafta/gün)

Erkek
Kız
Normal
Sezeryan
Tekil
Çoğul
Evet
Hayır
5 gün ve altı
5 günden fazla
Evet
Hayır
Evet
Hayır
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n (%)
15 (57,7)
11 (42,3)
1 (3,8)
25 (96,2)
8 (30,8)
18 (69,2)
22 (84,6)
4 (15,4)
9 (39,1)
13 (60,9)
1 (3,8)
25 (96,2)
0 (0)
26 (100)

Ort.±Ss
31,23±3,23
33,40±4,05

Ort.±Ss

38,68±1,65
2024,88±455,104
4,33±2,75
34,4±1,88

Sağlık ve Toplum 2021;31 (1) 84-92

Annelerin %69,2’sinin çoğul gebelik yaptığı,
%42,3’ünün doğum sonrası bebekte sorun yaşadığı görüldü. Bebeklerin kronolojik yaş ortalaması 4,3 hafta/gündü. Bebeklerin gestasyonel
haftası ortalaması 34,4 hafta/gün, baş çevresi ortalaması 32,85 cm’dir. Bebeklerin %53,8’i mikst
ile beslenmekte olup, %19,2’sine tanı konulduğu,
%84,6’sı yoğun bakımda yattığı, %26,9’u entübe
kaldığı belirlendi. Bebeklerin %3,8’inin havale geçirdiği, %3,8’inin görme problemi yaşadığı
saptandı (Tablo 2).

Annelerin %75’inin acil şartlarda doğum yaptığı,
%80‘ine sezeryan sırasında lokal anestezi
uygulandığı görüldü. Annelerin %46,2 ‘si ilk
gebeliği olduğunu belirtirken, %23,1’i daha
önceki gebeliklerinde ölü ya da düşük doğum
yaşadığını bildirdi. %61,5’inin yardımcı üreme
yöntemi aldığı, %96,2’sinin gebeliği planlı
olduğu belirlendi. Annelerin %7,7’sinin akraba
evliliği yaptığı, %3,8’inin kan uyuşmazlığı sorunu
yaşadığı saptandı. Annelerin %7,7’siningebelik
sırasında sigara kullandığı, %69,2’sinin gebelikte
sağlık problemleri yaşadığı belirlendi(Tablo 3).

Tablo3. Annenin Doğuma Ait Bilgileri, Ankara 2019
Acil doğum şartları
Anestezi türü
Komplikasyon
Annenin gebelik sayısı

Ölü, düşük durumu
Yardımcı üreme yöntemi
Gebeliğin planlanması
Akraba evliliği
Kan uyuşmazlığı
Tıbbi kontrol
Sigara kullanımı
Alkol kullanımı
Gebelikte sağlık sorunu yaşama
Daha önce preterm bebek

n (%)
18 (75)
6 (25)
5 (20)
20 (80)
0 (0)
26 (100)
12 (46,2)
11 (42,3)
3 (11,5)
6 (23,1)
20 (76,9)
16 (61,5)
10 (38,5)
25 (96,2)
1 (3,8)
2 (7,7)
24 (92,3)
1 (3,8)
25 (96,2)
26 (100)
0 (0)
2 (7,7)
24 (92,3)
0 (0)
26 (100)
18 (69,2)
8 (30,8)
0 (0)
26 (100)

Evet
Hayır
Genel
Lokal
Evet
Hayır
1
2
3
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
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Tablo 4. Ölçek Puanlarının Betimleyici İstatistikleri, Ankara 2019
Min-maks.
15,32- 19,90
16-53
20-61
16-49

DSYKÖ
Durumluk Kaygı Ölçeği
Sürekli Kaygı Ölçeği
TIMP

Ort±ss
18,19± 1,26
35,31± 9,38
42,5± 8,5
31,12± 9,64

Çarpıklık
-1,13
0,07
0,03
0,53

Basıklık
0,86
-0,68
1,74
-0,97

TIMP: Test of Infant Motor Performance, Ort: Ortalama, ss: standart sapma
DSYKÖ: Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği.

Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi Ölçeği puanı ile
Durum Kaygı Ölçeği puanı (r=-0,591) arasında
negatif yönlü orta kuvvetli, Sürekli Kaygı Ölçeği
puanı (r=-0,673) ile arasında negatif yönlü güçlü ilişki bulundu (p<0,05). Durum Kaygı Ölçeği
puanı ile Sürekli Kaygı Ölçeği puanı (r=0,720)
arasında pozitif yönlü güçlü ilişki belirlendi
(p<0,05).TIMP puanı ile Kaygı Ölçeği ve Yaşam
Kalitesi Ölçeği puanları arasında ilişki bulunmadı
(p>0,05) (Tablo 5).

Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi puan ortalaması 18,19±1,26, Durum Kaygı puan ortalaması 35,31±9,38, Sürekli Kaygı puan ortalaması
42,5±8,5, Yenidoğan Motor Performans testi puan
ortalaması 31,12±9,64 olarak bulundu (Tablo 4).
Bebeğin kronolojik yaşı ile bebeğin kilosu (r=0,677) arasında negatif yönlü güçlü ilişki bulunurken, TIMP puanı (r=0,485) ile arasında pozitif
yönlü orta kuvvetli ilişki bulundu (p<0,05).Bebeğin kilosu ile ölçek puanları arasında ilişki bulunmadı (p>0,05).

Tablo 5. Değerlendirme Ölçeklerinin Birbiri ile İlişkisi, Ankara 2019
Bebeğin
Kronolojik
Yaşı
Bebeğin
Yaşı

Kronolojik r

Bebeğin Doğum
Ağırlığı (gr)
DSYKÖ (puan)

p
r
p
r

1

Bebeğin
Doğum
Ağırlığı
(gr)
-0,677

DSYKÖ
(puan)

0,000**
1

p
Kaygı r
p
Sürekli Kaygı Ölçeği
r
(puan)
p
TIMP(puan)
r
p
Durumluk
Ölçeği (puan)

Sürekli
Kaygı
Ölçeği
(puan)
0,024

TIMP
(puan)

-0,215

Durumluk
Kaygı
Ölçeği
(puan)
0,163

0,290
0,196
0,338
1

0,426
0,010
0,960
-0,591

0,906
0,021
0,918
-0,673

0,012*
-0,206
0,313
-0,182

0,001**
1

0,000**
0,720
0,000**
1

0,372
0,229
0,260
0,130
0,528
1

0,485

DSYKÖ: Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi Ölçeği **p<0,001, *p<0,05,
İlişki katsayısı güç düzeyleri:0 <r<0,299 zayıf, 0,300<r<0,599 orta, 0,600<r<0,799 güçlü, 0,800<r<0,999 çok güçlü; Pearson
Korelasyon
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TARTIŞMA
Yirmialtı prematüre bebeğin motor gelişim düzeyi ve 18 preterm doğum yapan annenin doğum
sonundaki depresyon düzeyi ile yaşam kalitesi
arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile yapılan bu
araştırma sonucunda; annelerin yaşam kalitesi düzeyinin, bebeklerin motor gelişim performansını
etkilemediği ortaya konmuştur.

yapan kadınların %9,3’ünde postpartum depresyon oranlarının yüksek olduğunu belirterek, prematüre doğum, düşük eğitim seviyesi ve yetersiz
antenatal bakımın depresyon gelişimi için risk
faktörü oluşturduğuna vurgu yapmaktadır (5).
Çalışmamıza katılan annelerin Durumluk Kaygı Ölçeği puan ortalamasına (35,31±9,38) göre
hafif düzeyde kaygılı oldukları, Sürekli Kaygı
Envanteri ölçeği puan ortalamasına (42,5±8,5)
göre yüksek düzeyde kaygılı oldukları belirlenmiştir. Çalışmamıza katılan ebeveynlerin çoğunun eğitim düzeyinin yüksek olması (%65,4 ile
%68,2) ve büyük oranında (%96,2) planlı gebelik geçirmelerine rağmen, doğumun çoğunlukla
(%75) acil şartlarda yapılmış olması ve sorunlu
doğum sürecini takiben bebeklerin büyük kısmının (%84,6) yoğun bakımda yatması nedeniyle
preterm doğum ve sonrasındaki hastane sürecinin
annelerin kaygı düzeyini olumsuz yönde etkilediğini düşünmekteyiz.

Literatürde gestasyon haftasının uzun dönem
nörogelişimsel sonuçlara etkisi ile ilgili çalışma
mevcuttur (20). Hediger ve arkadaşları preterm
bebeklerin düzeltilmiş yaşlarına göre 6-12 ayda
yapmış oldukları çalışmada, doğum ağırlığı ve
gestasyon haftası ile bebeklerin motor ve kognitif gelişimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğunu, ancak gestasyon haftasının
daha anlamlı olduğunu belirtmektedir(21). Ayrıca
Khan ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada gebelik yaşı 33 hafta ve altında olan 159
prematüre bebekte doğum sonrası 31. Haftada
hafif nörolojik anormallik oranının %45 ve ağır
nörolojik etkilenme oranının ise %23 olduğu gösterilmektedir(22). Çalışmamızda ise gestasyon
haftasıyla TIMP puanı arasında istatiksel olarak
anlamlı bir fark yokken, beklendiği üzere bebeklerin kronolojik haftası arttıkça TIMP puanının da
artığı görülmektedir.

Literatürde doğum sonrası dönemde hem annenin
kendi bakımı, hem bebeğin bakımı gibi yeni rollerin üstleniliyor olması, yetersiz sosyal destek ve iç
kontrol kaybı nedeniyle stres ve anksiyete düzeyini arttırarak annelerin yaşam kalitelerini olumsuz
yönde etkileyebileceğine dair çalışma mevcuttur
(27). Çalışmamıza katılan annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi Ölçeği’nden aldıkları toplam
puan ortalaması 18,19±1,26 olarak bulunması ve
yaşam kalitelerinin orta düzeyde olduğunun tespit edilmesi ile sonuçlarımızın literatüre benzerlik
gösterdiğini görmekteyiz.

Literatürde doğum ağırlığına göre nörogelişimsel
prognozu değerlendiren çalışmalar bulunmaktadır (23,24). Robertson ve arkadaşları ile Ranke
ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmalarda doğum ağırlığı ile motor gelişimin arasında anlamlı
bir ilişki olduğu bildirilmektedir (25,26). Diğer
yandan literatürde, gestasyon yaşına göre düşük
doğum ağırlıklı ve uygun doğum ağırlıklı prematüre bebeklerin nörogelişimsel sonuçlarına ilişkin
önemli bir farklılık olmadığını belirten çalışma da
bulunmaktadır(24).Çalışmamızdaki bebeklerin
ortalama doğum ağırlığının 2024,88±455,104 gr
olduğu belirlenmiştir. Bebeklerin doğum ağırlığı ile TIMP puanı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı ancak, bebeklerin ileri dönem gelişim
sonuçlarının değişiklik gösterebileceğini düşünmekteyiz.

Amorim ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, 4 aylık preterm bebeklerin ailelerinin yaşam kalitesini
incelemişler, ebeveynlik stresi, kaygı ve depresyonun anne ve babanın yaşam kalitesine negatif
etki ettiğini belirtirmişlerdir. Düşük doğum ağırlıklı bebek ile sağlıklı bebeğe sahip olmanın benzer oranda yaşam kalitesine etki ederken, sosyoekonomik durumun annenin yaşam kalitesi üzerine
çok daha etkili bir faktör olduğunu da eklemişlerdir (11). Tüm bu faktörler ele alınırken bebeğin motor gelişimi dikkate alınmamış ve annenin
yaşam kalitesi ile ilişkisi değerlendirilmemiştir.
Bizim çalışmamızda ise prematüre doğum sonrası
annenin kaygı düzeyi ve yaşam kalitesinin bebeğin motor gelişimine etkisi olup olmadığına ba-
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kıldı ve anlamlı ilişki olmadığı ortaya konmuştur.
Ancak çalışmamız prematüre doğumdan sonraki
sadece ilk haftaların takip sonuçlarını kapsadığı
için diğer çalışmalardan farklıdır. İleride bebeklerin ilk haftalardan sonraki dönemlerde de ve daha
fazla olgu sayısıyla değerlendirildiği çalışmalara
ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmamızda araşırmanın yapıldığı popülasyonda, prematüre bebeğe sahip annelerin doğum sonrası anksiyete düzeyleri ve yaşam kalitesi durumu
ortaya konulmuştur. Prematüre doğum yapan annelerin anksiyete ve yaşam kalitesi orta düzeyde
etkilenmektedir. Ancak bu durum doğum sonrası ilk haftalarda bebeklerin motor performansını
etkilememektedir. Bebeklerin doğumdan sonraki
motor performansı annenin durumundan çok bebeğin gestasyonel haftası, doğum ağırlığı ve doğum sonrası yaşadığı komplikasyonlar gibi bebeğe ait özelliklerden etkilenebileceğini düşünmekteyiz. Prematüre doğum yapan annelerin anksiyete düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltecek sağlık
hizmetlerinin sunulmasıyla annenin doğum sonrasındaki yaşamına adaptasyonu kolaylaşacaktır.
Araştırmanın sınırlılıkları
Çalışmamızda katılımcı sayısının az olması nedeniyle sonuçların değişkenlik gösterebileceğini
ve daha fazla katılımcı ile yapılacak çalışmalarda
farklı sonuçlar elde edilebileceğini düşünmekteyiz. Çalışmamızın bir diğer limitasyonu ise bazı
annelerin çoğul doğum yapmış olmasıdır ve bu
durum annenin kaygı düzeyini etkileyebileceğinden çoğul prematüre doğumları araştıran ileriki
çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.
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Yenidoğan Yoğun Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Palyatif
Bakım Tutumlarının İncelenmesi
Investigation of Palliative Care Attitudes of Nurses Working in Neonatal
Intensive Unit
1

Tuba KOÇ ÖZKAN , Sinan ASLAN

2

ÖZ

ABSTRACT

Araştırma, yenidoğan yoğun ünitesinde çalışan hemşirelerin palyatif
bakım konusundaki tutumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Tanımlayıcı olarak planlanan bu araştırma, bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan 137 hemşire ile yürütülmüştür. Veriler, “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Yenidoğan Palyatif Bakım
Tutum Ölçeği” kullanarak toplanmıştır. Hemşirelerin yaş ortalaması 27.56±6.95, %68.6’sı kadın, %43.8’i lisans mezunu, %73.7’sinin çalışma şekli hem gündüz hem de gece olarak çalıştığını ve
%65.7’si yenidoğan yoğun bakım eğitimine katıldığını belirtmiştir.
Hemşirelerin %89.4’ü palyatif bakım konusundan yetersiz olduğunu
belirtmişlerdir. Hemşirelerin palyatif bakım tutum puan ortalamaları 75.52±11.79’ dur. Hemşirelerin palyatif bakım konusunda yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünme durumu ile yenidoğan palyatif
bakım tutum ölçeği arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Hemşirelerin büyük bir kısmı palyatif bakım konusunda
bilgilerinin yetersiz olduğu bulunmuş. Hemşirelere palyatif bakımı
konusunda anne ve obstetrik bakımı, ailenin bakımı/desteklenmesi,
eve geçiş, ömür boyu bakım ve yas hizmetleri/desteği gibi konularında etkin bir eğitim programı oluşturulmalıdır.

The research was carried out to examine the attitudes of nurses
working in the neonatal intensive unit on palliative care. This descriptive study was conducted with 137 nurses working in the neonatal intensive care unit of a hospital. The data were collected by
using “Introductory Information Form” and “Neonatal Palliative
Care Attitude Scale”. The average age of the nurses is 27.56 ± 6.95,
68.6% are women, 43.8% are undergraduate graduates, 73.7% are
working both day and night, and 65.7% are attending neonatal intensive care education. 89.4% of the nurses stated that they were
insufficient in terms of palliative care. The mean palliative care attitude score of the nurses is 75.52 ± 11.79. The difference between
the status of thinking that nurses have sufficient information about
palliative care and the neonatal palliative care attitude scale was
found statistically significant. Most of the nurses were found to have
insufficient knowledge about palliative care. An effective training
program should be established for nurses on maternal and obstetric
care, care / support of the family, transition to home, life-long care
and grief services / support.

Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım, tutum, yenidoğan, hemşire

Keywords: Palliative care, attitude, newborn, nurse

GİRİŞ

devam edilir. Yetişkinlerde palyatif bakım çok iyi
kurgulanmasına rağmen çocuklar için özelliklede
yeni doğanlar için bunu söylemek pek mümkün
değildir (2). Palyatif bakım sürecinde ölüm kaçınılmaz bir gerçektir. Yaşam sona erene kadar hastayı rahatlatıcı, ağrıları azaltacak önlemler alınmalı, anne-babaya yönelik manevi ve psikolojik
desteğe uygun şekilde başlanmalı, yaşamın sonra
ermesinden sonra ciddi bir yıkıma sebep olan yas
sürecinde de bu destek tam olarak sürdürülmelidir
(1-4).

Palyatif bakım, süreğen ve iyileşme ihtimali bulunmayan, ölümle sonuçlanan durumlarda, hayat
kalitesini düzeltmeyi amaçlayan yaklaşımların
bütünüdür (1). Palyatif bakımda temel amaç hastanın ızdırabını azaltmak, hastalığa bağlı oluşabilecek sorunları azaltarak bireyin konforunu sağlamaktır. Dünya Sağlık Örgütüne göre çocuklar
için palyatif bakım hastalık tanısını konulmaya
başladığı andan itibaren ve çocuğun hastalığı
yönelik tedavi görüp görmediğine bakılmaksızın

Etkili palyatif bakım, toplum kaynaklarının kullanımını sağlayan, hasta ve aileye odaklı multidisipliner bir yaklaşımdır. Palyatif bakım ekibi
içinde farklı disiplinlerden üyeler yer alır. Palyatif bakım konusunda eğitimli profesyonellere ek
olarak palyatif bakım ekibi içinde, farklı bakım
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seviyelerinde fonksiyonları ve özel rolleri olan
bakım verici aile üyeleri, gönüllü toplum liderleri
ve sağlık bakıcıları yer almaktadır. Palyatif bakım uzmanlık gerektiren bir hizmet olup, bununla birlikte birçok yerde çeşitli düzeylerde bakım
sunan ekipler yer almaktadır (4). Palyatif bakım
ekibi üyeleri arasında genellikle; doktor (algolog, medikal onkolog, palyatif bakım uzmanı),
hemşire (klinik hemşiresi, palyatif bakım uzmanı
hemşire) sosyal hizmet uzmanı, psikiyatristler ve
psikologlar yer almaktadır. Ayrıca hastanın ihtiyaçlarına göre eczacı, diyetisyen, cerrah ve fizik
tedavi uzmanı palyatif bakım ekibine destek olabilir (5-10). Sağlık Bakanlığı tarafından palyatif
bakım hizmetlerinin yürütülmesinde yer alacak
meslek grupları; doktor, hemşire, fizyoterapist,
diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı şeklinde
belirtilmiştir (10).

Türkiye’de de YYBÜ’lerinde tedavi gören bebeklere palyatif bakımın sağlanması ve palyatif
bakım ile ilgili bakım rehberleri ya da standartlarının yaygınlaştırılmasına ihtiyaç duyulduğu,
palyatif bakım konusunda pediatri hemşirelerinin
de farkındalığının artması gerektiği düşünülmektedir. Literatür incelendiğinde, ülkemizde yenidoğan palyatif bakımına yönelik yeterli çalışmaya
rastlanılamamıştır (25-27). Bu araştırma ile yenidoğan palyatif bakımına yönelik farkındalığı
artırmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda araştırmada, yenidoğan yoğun ünitesinde çalışan hemşirelerin palyatif bakım konusundaki tutumları incelenmiştir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışma, Temmuz-Ağustos 2019 tarihleri arasında yürütülmüş
ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan
137 hemşireye ulaşılmıştır. Veriler toplamasında,
Tanıtıcı Özellikler Formu ve Yenidoğan Palyatif
Bakım Tutum Ölçeği (YPBTÖ) kullanılmıştır.
Tanıtıcı özellikler formunda hemşirelerin yaşı,
cinsiyeti, eğitim ve medeni durumunu, YYBÜ çalışma şeklini, YYBÜ ile eğitim alma durumunu,
palyatif bakım konusunda eğitim alma ve palyatif eğitim konusunda bilgi durumumun yeterliliği
durumlarını sorgulayan 9 sorudan oluşmaktır.

Bebek ölümlerin %66’sı yenidoğan döneminde,
çoğunluğu yenidoğan yoğun bakım ünitesinde
(YYBÜ) olmaktadır. Her yıl 500.000‘den fazla
çocuk yaşamı sınırlayıcı bir hastalıkla yaşamına
devam etmek zorunda kalmaktadır. Yaşamaya
devam eden prematüre, düşük doğum ağırlıklı
veya doğumsal anomalili bebeklerde ciddi sağlık
sorunları veya sakatlıklar görülebilmektedir. Bu
bebeklerin çoğu için palyatif bakım gereklidir. Bu
nedenle yenidoğanlarda palyatif bakım önemlidir
ve diğer yaş gruplarından daha hassas bakıma ihtiyaçları vardır (9,11-14). Ayrıca yeni doğan yoğun bakım üniteleri hemşire, hekim ve aileler için
karmaşık, stresli ve duygu yüklü bir alandır. Bu
duygular özellikle palyatif bakım ve yaşam sonu
bakım veren YYBÜ’ lerinde sıkça belirgindir.
YYBÜ’ sinde çalışan hemşirelere yönelik yapılan
çalışmalarda hemşireler korku, kaygı, güçsüzlük,
çaresizlik ve güçlü sorumluluk duygusu yaşadıklarını belirtmişlerdir (15-21). Yenidoğan palyatif
bakımına ihtiyacın artışı ile pediatri hemşirelerinin yenidoğan palyatif bakımı uygulamalarının
önemi de artmıştır. Pediatri hemşirelerinin palyatif bakım uygulamalarını etkin bir şekilde yapabilmesi için bu konuda yeterli bilgi düzeyine
sahip olmaları gerekmektedir. Literatürde sağlık
çalışanlarının yenidoğan palyatif bakımı ve uygulamaları ile ilgili bilgi eksikliği olduğu bildirilmektedir (22-24).

YPBTÖ, Kain ve arkadaşları (2009) tarafından
geliştirilmiş ve Türkçe’ ye geçerliği ve güvenirliği
Akay ve Alptekin tarafından (2017) yapılmış, 5’li
likert tipte olup 26 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten en az 26, en fazla 130 puan alınmaktadır.
Ölçek, organizasyon, kaynaklar ve klinik olmak
üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Organizasyon
alt boyutunda; hemşirelerin çalıştığı klinik ortamının palyatif bakım uygulamaları için sunduğu
kolaylıklar/engeller ölçülmektedir. Kaynaklar alt
boyutunda; klinik personel, uygun çevre, ebeveynler için yeterli zaman, mevcut danışmanlık
ve uygun politika ve yönergeler gibi kaynakların
varlığı ölçülmektedir. Klinik alt boyutunda; teknolojik zorunlulukların ve ebeveyn isteklerinin
hemşirelerde oluşturduğu etik/ahlaki kaygılar
ölçülmektedir. Ölçek alt boyutlarından elde edilen puanın yüksek olması, ilgili alt boyutla ilgili
yüksek düzeyde olumlu tutuma sahip olunduğunu
göstermektedir.
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Ölçeğin Cronbach alfa katsayısının organizasyon
alt boyutu için 0,73, kaynaklar alt boyutu için 0,65
ve klinik alt boyutu için 0,63 olduğu bildirilmiştir
(25). Bu araştırmada da Cronbach alfa katsayısı
organizasyon alt boyutu için 0.69, kaynaklar alt
boyutu için 0.61ve klinik alt boyutu için 0.71 olarak bulunmuştur.

etik ve yasal sorumluluk, %13.1’i ağrı yönetimi,
%8.8’i yas süreci ile baş etme konularında eğitim
aldıklarını görülmüştür. Hemşirelerin %89.1’i ise
palyatif bakım konusunda kendilerini yeterli hissetmemektedirler (Tablo 2).
Tablo 1: Katılımcılara ait tanıtıcı bilgilerin dağılımı (N=137) (Batman,2019)

Araştırmada anket formları ile toplanan veriler
bilgisayara girilmiş ve istatistiksel testler SPSS
for Windows 22 istatistik paket program ile yapılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini bulmak için Shapiro-Wilk testi kullanılmıştır. Shapiro-Wilk Testi sonuçlarına göre,
verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Bu nedenle parametrik testler kullanılmıştır
(p>0.05).Verilerin istatistiksel analizinde sayı,
yüzde, bağımsız gruplarda t testi ve ANOVA testleri kullanılmıştır.

Tanıtıcı özellikler
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Medeni durum
Evli
Bekar
Eğitim durum
Lise
Ön lisans
Lisans
Çalışma şekli
Gündüz
Gece
Gece ve Gündüz
Yenidoğan yoğun bakımda çalışmakta
memnuniyet durumu
Memnun
Kısmen memnun
Memnun değil

Araştırmanın Etik Yönü
Araştırmanın uygulanabilmesi için Batman Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik
Kurulu’ndan onayı alınmıştır (2019/7-18790).
Araştırma Helsinki Bildirgelerine uygun olarak
yürütülmüştür. Araştırmaya kendi rızasıyla katılan hemşirelerden yazılı onamları alınmıştır.
Araştırmada veri toplama formlarına hemşirelerden isimlerini/soy isimlerini yazmamaları istenmiş ve hemşirelerin gizliliği sağlanmıştır.

n

%

43
94

31,4
68,6

35
102

25,5
74,5

51
20
66

37,2
14,6
48,1

25
11
101

18,2
8,0
73,7

79
40
18

57,7
13,1
29,2

Tablo 2. Hemşirelerin yenidoğan yoğun bakım
konusunda eğitim alma alma durumlarının
dağılımı (Batman,2019)

BULGULAR
Katılımcılara ait tanıcı bilgilerin dağlımı Tablo 1’ de verilmiştir. Hemşirelerin %68.6’sı kadın, %74.5’i bekar, %48.1’i lisans mezunu olup,
%73.7’si hem gece hem de gündüz vardiyasında
çalıştığını, %57.7’sinin yenidoğan yoğun bakımda çalışmaktan memnun olduğunu belirtmişlerdir
(Tablo 1).

Tanıtıcı özellikler
YDYB konusunda eğitim alma durumu
Alan
Almayan
YDYB konusunda eğitim aldığı yer
Yenidoğan yoğun bakım sertifika eğitimi
Hizmet içi eğitim
Lisansüstü eğitim
Aldığı bilgilendirme/eğitimin içeriği
Kötü haber verme
İletişim becerileri
Palyatif bakımda etik ve yasal sorumluluk
Ağrı yönetimi
Semptom kontrolü
Yas süreci ile baş etme
Palyatif bakım konusunda kendini
yeterli hissetme durumu
Yeterli
Yetersiz

Hemşirelerin yenidoğan yoğun bakım konusunda
eğitim alma durumlarının dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. Hemşirelerin %65.7’si yoğun bakım konusunda bir eğitim programına katıldığını belirtmişlerdir. Eğitime katılanların %36.3’ü yenidoğan yoğun bakım sertifika programına, %58.2’si
Hizmet içi eğitim ve %5.5’i ise lisansüstü eğitim
programına katılmışlardır. Hemşirelerin aldığı
eğitimlerin içerikleri incelendiğinde, %18.2’si
iletişim becerileri, %14.6’sı palyatif bakımda
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n

%

90
47

65.7
34.3

33
53
5

36.3
58.2
5.5

12
25
20
18
11
12

8.8
18.2
14.6
13.1
8.0
8.8

15
122

10.9
89.1
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Tablo 3: Katılımcılara ait tanıtıcı bilgilerin
dağılımı ile YPBTÖ ile karşılaştırılması
(Batman,2019)

Hemşirelerin ait tanıtıcı bilgilerin dağılımı ile YPBTÖ ile karşılaştırılması Tablo 3’te verilmiştir.
Hemşirelerin tanıtıcı özellikleri incelendiğinde;
cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalışma şekli ile YBPTÖ puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır
(p> 0.05) (Tablo 3).

Tanıtıcı özellikler
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Medeni durum
Evli
Bekar
Eğitim durum
Lise
Ön lisans
Lisans ve üstü

Hemşirelerin YDYB konusunda eğitim alma durumları ile YDPB Tutum Ölçeği ile karşılaştırılması Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 4’ü incelediğimizde, palyatif bakım konusunda kendini yeterli
hissetme durumu ile YDPB Tutum Ölçeği arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(p< 0.05).

Çalışma şekli
Gündüz
Gece
Gece ve Gündüz

n

YDYB
Anlamlılık
Tutum Ölçeği
X ± ss

43
94

77.36 ±12.14
76.72 ±13.02

t= .28
p= .78

35
102

77.71 ±13.14
76.97 ±12.13

t= .30
p= .77

51
20
66

75.17 ±12.17
76.40 ±13.84
79.81 ±12.25

F= .30
p= .12

25
11
101

77.04 ±11.98
82.00 ±15.56
79.19 ±12.59

F= .74
p= .47

Tablo 4. Hemşirelerin YDYB konusunda eğitim alma durumları ile YDPB Tutum Ölçeği ile karşılaştırılması (Batman,2019)
Tanıtıcı özellikler
YDYB konusunda eğitim alma durumu
Alan
Almayan
YDYB konusunda eğitim aldığı yer
Yenidoğan yoğun bakım sertifika eğitimi
Hizmet içi eğitim
Lisansüstü eğitim
Palyatif bakım konusunda kendini yeterli hissetme
durumu
Yeterli
Yetersiz

n

YDPB Tutum Ölçeği
X ± ss

Anlamlılık

90
47

76.36 ±12.14
79.72 ±13.02

t= - 1.72
p= .08

33
53
5

78.39±12.56
74.60±13.33
84.88±13.68

F= 1.68
p= .18

15
122

91.73 ±8.37
75.36 ±11.06

t= 5.28
p= 0.01

TARTIŞMA

medeni durum, eğitim durumu ve çalışma şekli ile
YPBTÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir (Tablo 3) Ancak eğitim düzeyi artıkça YPBTÖ puan
ortalamalarının da arttığı görülmektedir. Yapılan
çalışmalarda da, hemşirelerin eğitim düzeyi arttıkça, palyatif bakım konusunda daha fazla bilgi
sahibi oldukları belirlenmiştir (30-35). Kim ve
Hwang’ın (2014) yaptıkları çalışmada sadece lisans eğitimi almış hemşirelerin, palyatif bakım
konusunda bilgi düzeylerinin, yüksek lisans derecesine sahip hemşirelerden daha düşük olduğu saptanmıştır (30). Nguyen ve arkadaşlarının

Araştırma, yenidoğan yoğun ünitesinde çalışan
hemşirelerinin palyatif bakım tutumlarının incelenmesine yönelik Türkiye’de YPBTÖ’nin geçerlik güvenirlik çalışması dışında yapılan sayılı
çalışmalardandır. Literatür incelendiğinde Türkiye’de yenidoğan palyatif bakımına yönelik yeterli çalışmaya rastlanılamamıştır (25-27).
Yenidoğan Palyatif bakım, yenidoğanların ve ailelerinin fiziksel, ruhsal ve psikososyal yönden
acısını azaltmaya yönelik bütüncül bir yaklaşımdır (2,28, 29). Araştırmada hemşirelerin cinsiyet,
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(2014) yaptıkları çalışmada, 4 yıllık lisans derecesine sahip hemşirelerin, ölmekte olan hastaların
bakımında, 3 yıllık lisans derecesine sahip hemşirelere göre daha rahat oldukları ve palyatif bakım
bilgi ve tutumlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur (31). Bu araştırmada eğitim düzeyi artıkça YPBTÖ puan ortalamaları da artmıştır. Ancak
bu artış istatistiksel olarak anlamlı olmamasına
karşın; eğitimin, hemşirelerin yenidoğan palyatif
bakımına ilişkin farkındalıklarını arttırabileceğini
düşündürmektedir.

Araştırmada hemşirelerin yenidoğan palyatif bakımını konusunda asgari eğitim ve bilgi aldıkları
düşünülmektedir. Araştırma sonuçları, yenidoğan
hemşirelerinin eğitim ihtiyaçlarının olduğu belirten diğer çalışmalar ile benzerlik göstermektedir.
Peng ve ark. (2013), Oliveira ve ark. (2018) ve
Lee ve arkadaşlarının (2016) yaptıkları çalışmada, sağlık çalışanlarının yenidoğan palyatif bakımına yönelik görüşleri incelenmiş ve hemşirelerin
yenidoğan palyatif bakımında eğitim eksiklikleri
olduklarını saptanmıştır (23, 36, 44). Yenidoğan
palyatif bakımı konusunda yeterli düzeyde eğitim alamamalarından dolayı, hemşirelerin büyük
çoğunluğunun (%89.1) palyatif bakım konusunda kendini yeterli görmemeleri ile sonuçlandığı
düşünülmektedir (Tablo 2). Araştırmada Palyatif
bakım konusunda kendini yeterli hisseden hemşirelerin YDPBT ölçeğinden aldıkları puanın istatistiksel olarak anlamlı fark ile daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Tablo 4) (p<0.05). Bu bulgu
hemşirelerin kaliteli palyatif bakım sağlayabilmelerinde, eğitimin önemini vurgular niteliktedir.

Birçok ülkede, lisans ve lisansüstü hemşirelik
eğitiminde bakımın odağı çoğunlukla hastalığın
tanı, tedavi ve rehabilitasyon süreçleriyle sınırlı
kalmaktadır. Hemşireler, lisans/lisansüstü eğitimlerinde palyatif bakım uygulamaları ile ilgili çok
az eğitim almakta veya hiç eğitim almamaktadır.
Bu konu ile ilgili bilgilerini çoğunlukla bireysel
araştırma, sempozyum, kongre ve hizmet içi eğitim ile elde etmektedir (36-38). Wright ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada (2011), yenidoğan
hemşirelerinin %46’sının palyatif bakım ile ilgili
hizmet içi eğitim aldığı belirtilmiştir (39). Chen
ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada (2013) (22)
bu oran %60 ve Forouzi ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ise (2017) %39.3 şeklinde olduğu
bildirilmiştir (40). Araştırmada da hemşirelerin
yarısından fazlasının (%65.7) YDYB eğitimi aldığı ve bu eğitimler kapsamında palyatif bakıma
yer verildiği ancak bu eğitimin yeterli düzeyde olmadığı saptanmıştır (Tablo 2). Araştırma literatür
ile benzerlik göstermektedir.

SONUÇ
Araştırma sonuçlarına dayanarak, yenidoğan
palyatif bakım hizmetlerinin, yenidoğan palyatif
bakım konusunda eğitim ve bilgi eksikliğinden
dolayı büyük ölçüde gerçekleştirilemediğini düşündürmektedir.
Kaliteli yenidoğan palyatif bakım hizmetlerinin
verilebilmesi için, palyatif bakımın tüm hemşirelik ve tıp fakültesi müfredatlarında yer almalı
ve devam eden hemşireliğin ayrılmaz bir parçası
olmalıdır.

Literatürde hemşirelik eğitimi sırasında veya hizmet içi eğitim programının parçası olarak palyatif bakımda eğitim eksikliğinin, bilgiyi olumsuz
etkilediğini bildirmiştir (34,41,42). Araştırmada
Yenidoğan Yoğun Bakım konusunda eğitim alan
ve almayan hemşirelerin Yenidoğan Palyatif Bakım Tutum Ölçeği arasında anlamlı bir farklılığın
olmadığı belirlenmiştir. Aynı zamanda eğitimin
verildiği yer ile hemşirelerin Yenidoğan Palyatif Bakım Tutum Ölçeği arasında da anlamlı bir
farklılığın olmadığı bulunmuştur (Tablo 4). Bu
durum, hemşirelere verilen eğitim programlarının, yenidoğan palyatif bakımına özgü ihtiyaçları
karşılamadığını düşündürmektedir.

Yenidoğan hemşirelerinin, palyatif bakım sağlayacak bilgi ve beceriler konusunda daha çok eğitime ihtiyaçları vardır. Yenidoğan palyatif bakım
uygulamasının önündeki engeller çözülmelidir.
Bu engellerin öncelikli olarak yenidoğan yoğun
bakımda çalışan hemşirelerin yeterli eğitim alması ile çözülebilir.
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Hemşirelik Öğrencilerinde Cinsel Mitler ve Hasta Cinselliğini
Değerlendirmeye Yönelik Tutumlar
Sexual Myths and Attitudes Towards Assessment of Patient Sexuality in
Nursing Students
1

2

Özlem AŞCI , Fulya GÖKDEMİR
ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinde cinsel mitlerin ve hasta cinselliğini değerlendirmeye yönelik tutumların belirlenmesi için
yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışma, bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde okuyan 190 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler tanıtıcı bilgi formu, Cinsel Mitler Ölçeği (CMÖ),
Cinsel Tutum ve İnanç Ölçeği (CTİÖ) ile toplanmıştır.
Bulgular: Yaş ortalaması 21.74±1.52 olan öğrencilerin büyük
çoğunluğunun cinselliği hastanın özel bir alanı olarak gördüğü
(%61.6) ve daha önce hiç cinsel danışmanlık yapmadığı (%65.8) belirlenmiştir. Öğrencilerin CMÖ puanları (66.22±17.42) ile CTİÖ puanları (35.40±7.24) arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır (r=0.525,
p<0.01).
Sonuç: Öğrencilerde cinsel mitler arttıkça hasta bireyin cinselliğini
değerlendirmeye ilişkin algılanan engellerde artmaktadır. Hemşirelik eğitiminin cinsel mitleri azaltma ve cinsel sağlık hizmetleri için
gereken bilgi ve beceriyi kazandırmadaki katkısı gözden geçirilmelidir.

Objective: This study was conducted to determine sexual myths and
attitudes towards assessment of patient sexuality in nursing students.
Material and Method: The descriptive and cross-sectional study
was carried out with 190 students studying in the nursing department of a public university. Data were collected via introductory information form, Sexual Myths Scale (SMS), and Sexuality Attitudes
and Beliefs Survey (SABS).
Results: It was determined that a great majority of the students,
whose age average was 21.74±1.52 years, considered sexuality a
private area for patients (61.6%) and had never provided sexual
counselling before (65.8%). There was a positive correlation between SMS scores (66.22±17.42) and SABS scores (35.40±7.24) of the
students (r=0.525, p<0.01).
Conclusion: As sexual myths in students increased, the barriers
perceived in relation with assessing patient sexuality increased. The
contribution of nursing education to reducing sexual myths and providing the knowledge and skills required for sexual health services
should be reviewed.

Anahtar Kelimeler: Cinsellik, cinsel mit, cinsel sağlık, hemşirelik
eğitimi, hemşirelik öğrencisi

Keywords: Sexuality, sexual myth, sexual health, nursing education, nursing student

GİRİŞ

direbilen durumlar arasında yer almaktadır (3-5).
Yapılan araştırmalar, hastalarda %30.1 ile %88.2
arasında değişen oranlarda genel bir tıbbi duruma
ya da uygulanan tedavi prosedürüne bağlı olarak
cinsel sorunların yaşanabildiğini göstermiştir (46).

Cinsel sağlık; genel sağlığın ve iyilik halinin
önemli bir parçasıdır (1). Bireyin cinsel sağlığı;
cinsel davranış ve tutumlardan, toplumsal ve
kültürel faktörlerden, biyolojik riskler ve genetik
yatkınlıktan, fiziksel ve mental sağlıkla ilgili pek
çok özellikten etkilenebilmektedir (2). Hastalık
süreçleri, travmalar ve bazı tedaviler, cinsel işlevleri değiştirebilen veya cinsel sorunları şiddetlen-

Hasta bireyin cinsel sağlığının değerlendirilmesi,
var olan ya da olası cinsel sağlık sorunlarının
saptanması, bu sorunların uygun şekilde
yönetilmesi sağlığa bütüncül yaklaşımın bir gereği
olarak kabul edilmektedir (7). Ayrıca hastaların da
cinsel yaşam ile ilgili sorunlarına yönelik sağlık
bakım profesyonellerinden hizmet alma beklentisi
içinde oldukları bildirilmektedir (6). Buna karşın,
günümüz sağlık bakım sistemi içerisinde hasta
bireyin cinsel sağlığı sıklıkla ihmal edilmekte
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ya da ikinci planda kalmaktadır (6,7). Bu durum,
bireyin tedaviye uyumunu, yaşam kalitesini,
kişilerarası ilişkilerini, fiziksel ve mental sağlığını
olumsuz yönde etkileyebilmektedir (4,7-9).

yönelik tutumlarının belirlenmesi onların cinsel
bakım ve danışmanlık hizmetlerine yönelik
davranışlarını etkileyebileceğinden önemlidir (1820). Literatürde hasta bireyin cinsel sağlığının ve
cinselliğe ilişkin kaygılarının değerlendirilmesi
konusunda hemşirelik öğrencilerinin inanç, tutum
ve deneyimlerini inceleyen nispeten az sayıda
çalışmaya rastlanmaktadır (18,21-25). Diğer
yandan hemşirelik öğrencilerinde cinsel mitleri
geçerli ve güvenilir bir araçla değerlendirerek,
cinsel sağlık değerlendirmesine yönelik tutumlar
ile cinsel mitleri birlikte ele alan sadece bir
çalışmaya ulaşılmaktadır (20). Hemşirelik
öğrencilerinin cinsel sağlık hizmetlerine daha iyi
hazırlanabilmelerine katkı sağlayacak eğitim ve
farkındalık stratejilerini belirleyebilme açısından
yararlı olacağı düşünülen bu araştırma, hemşirelik
öğrencilerinde cinsel mitlerin ve hasta cinselliğini
değerlendirmeye yönelik tutumların incelenmesi
amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda
aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır;

Multidisipliner
sağlık
ekibi
içerisinde
hemşirelerin, cinsel sağlık alanında hizmet
sunabilecek ideal bir pozisyonda olduğu
belirtilmektedir (7,10,11). Ancak hemşirelerin
rutin bakım ve tedavi planlarında cinsel sağlığa
yer vermelerinin önünde bir dizi engelin
bulunduğu ifade edilmektedir (7,11,12). Eğitim
ve deneyim eksiklikleri (7,13,14), biyomedikal
model doğrultusunda bakım verme yaklaşımı
nedeniyle cinselliğin fizyolojik boyutun ötesinde
ele alınamaması (7,12), kurumsal dinamikler
ve cinselliğin toplumsal yorumlarıyla ilgili
sorunlar (12,13), uygunsuz fiziki şartlar ve zaman
yetersizlikleri (7,13,14) bu engellerden bazılarıdır.
Bununla birlikte hemşirenin cinselliğe ilişkin
kişisel bakış açısı ve cinselliği değerlendirmeye/
danışmanlık sağlamaya yönelik tutumu, hasta
ile cinsel konulardaki iletişimi kısıtlayabilecek
en önemli etken olarak gösterilmektedir (7,1315). Uygulamalarına insan cinselliğini dahil
etmeye engel teşkil edecek tutumlar gösterme
eğilimindeki hemşirelerin, insan cinselliği ile ilgili
daha kısıtlayıcı bakış açısına sahip oldukları ve
daha fazla cinsel mite inandıkları bildirilmektedir
(14).

Hemşirelik öğrencilerinin cinsel mit düzeyi nedir?
Hemşirelik öğrencilerinde hasta cinselliğini
değerlendirmeye ve cinsel danışmalık yapmaya
ilişkin algılanan engel düzeyi nedir?
Hemşirelik öğrencilerinin hasta cinselliğini
değerlendirmelerine ve cinsel danışmalık
yapmalarına engel oluşturabilecek inanç ve
tutumlar nelerdir?

Cinsel sağlığa yönelik duyarlı yaklaşımların
ve hizmet sunma becerilerinin hemşirelik
eğitimi içerisinde kazanılması beklenmektedir
(10,11). Ancak hemşirelik öğrencilerinin
cinsel sağlık alanındaki hizmetlere yeterince
hazırlanamadıkları, pek çok öğrencinin cinsel
konuları konuşmada isteksiz davrandığı, cinsel
sağlığı ele alma konusunda kendini rahat
hissetmediği ve bu alanda yeterli bilgiye ve rol
modele sahip olmadığı bildirilmektedir (16,17).
Ayrıca hemşirelik öğrencilerinin cinsel sağlık
hizmeti sunmadaki eksikliklerinin arkasında yatan
nedenlerin araştırılması gerektiği belirtilmektedir
(16).

Hemşirelik öğrencilerinde cinsel mit düzeyi
ile hasta cinselliğini değerlendirmeye ve cinsel
danışmalık yapmaya ilişkin algılanan engel
düzeyi arasında bir ilişki var mıdır?
MATERYAL VE METOD
Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırma, 27
Mart 2017 ile 02 Ocak 2018 tarihleri arasında
bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde
yapılmıştır. Bu araştırma için; hemşirelik
bölümünün üçüncü veya dördüncü sınıfında
okuma,
cinsel sağlık ile ilgili konuların
ağırlıklı olarak ele alındığı ‘Doğum, Kadın
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği’ isimli dersi
alma çalışmaya dahil edilme kriteri olarak
kabul edilmiştir. Örneklem seçimi yapılmadan

Gelecekte, cinsel sağlık alanında aktif rol
üstlenecek olan hemşirelik öğrencilerinin, cinsel
mitlerinin ve cinsel sağlığın değerlendirilmesine
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belirtilen kriterleri karşılayan tüm öğrenciler
araştırmaya davet edilmiştir (n=192). Araştırma,
katılmayı kabul eden 190 hemşirelik öğrencisi
ile tamamlanmıştır (Katılım oranı %98.9). Bu
araştırma için bir devlet üniversitesinden etik
kurul kararı (20 Mart 2017 tarihli 5264 sayılı yazı
ile) ve ilgili birimden çalışma izni alınmıştır.

olarak geliştirilmiştir (26). Beşli likert tipindeki
CMÖ’nün sekiz alt boyutu vardır. Bu alt boyutlar:
Cinsel yönelim (1-5. Maddeler), Toplumsal
cinsiyet (6-11. Maddeler), Yaş ve cinsellik
(12-15. Maddeler), Cinsel davranış (16-18.
Maddeler), Mastürbasyon (19-20. Maddeler),
Cinsel şiddet (21-24. Maddeler), Cinsel ilişki
(25-26. Maddeler) ve Cinsel memnuniyet (27-28.
Maddeler)’dir. CMÖ, toplam ve alt boyut puanları
her bir maddeye verilen puanların toplanması
yoluyla elde edilmektedir. CMÖ toplam puanı
28-140 arasında değişmektedir ve alınan puanın
yüksek olması sahip olunan cinsel mitlerin fazla
olduğunu göstermektedir. Ölçek için bildirilen
Cronbach’s Alpha değeri 0.91’dir (26). Bu değer
araştırmamızda 0.72 olarak belirlenmiştir.

Veriler araştırmacılar tarafından dersliklerde
Tanıtıcı bilgi formu, Cinsel Tutum ve İnanç
Ölçeği (CTİÖ) ve Cinsel Mitler Ölçeği (CMÖ) ile
toplanmıştır. Veri toplama süresi yaklaşık olarak
15-20 dakikada sürmüştür.
Tanıtıcı Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından
literatüre dayalı olarak hazırlanan bu formda
(18,21-25)
öğrencilerin
sosyodemografik
özelliklerini, cinsel danışmalıkla ilgili bilgi ve
deneyimlerini sorgulayan toplam on adet kapalı
uçlu soru yer almaktadır.

Araştırmada, veriler SPSS 16.00 kullanılarak
değerlendirilmiştir ve tanımlayıcı istatistiksel
yöntemler (sayı, yüzde, ortalama ve standart
sapma) kullanılarak sunulmuştur. Verilerin normal
dağılıma uygunluğu ve varyansların homojenliği
sırasıyla Shapiro-Wilk testi ve Levene testi
kullanılarak değerlendirilmiştir. CTİÖ ve CMÖ
puan ortalamalarının bazı özellikler açısından
karşılaştırılmasında Student t testi kullanılmıştır.
CTİÖ ve CMÖ puan ortalamaları arasındaki
ilişkilerin incelenmesinde Pearson korelasyon
analizi kullanılmıştır. Tüm analizlerde p<0.05
düzeyi istatistiksel açıdan anlamlı kabul edilmiştir.

Cinsel Tutum ve İnanç Ölçeği (CTİÖ): Ölçek,
Magnan ve Reynolds tarafından 2006 yılında
geliştirilmiştir (15). Ayhan ve arkadaşları
tarafından 2010 yılında Türkçe’ye çevrilerek
hemşirelik öğrencilerinde geçerlilik ve güvenirliği
yapılmıştır (18). Altılı likert tipindeki CTİÖ,
her biri 1-6 arasında puanlanan 12 maddeyi
içermektedir ve bu maddelerin 7’si (Madde 1, 2,
4, 6, 8, 10 ve 12) ters olarak puanlanmaktadır. Ters
puanlanan maddelere çevirme işlemi yapıldıktan
sonra 1-3 puan verilen ifadeler “katılıyorum”, 4-6
puan verilen ifadeler “katılmıyorum” şeklinde
dikotom veriye dönüştürülebilmektedir. Madde
puanlarının toplanmasıyla elde edilen CTİÖ
toplam puanı, 12-72 arasında değişmektedir. CTİÖ
maddelerinden ve genel toplamdan alınan yüksek
puanlar; hasta cinselliğini değerlendirmeye/cinsel
danışmalık sağlamaya ilişkin olumsuz inanç ve
tutumun arttığını, cinsel sorunları değerlendirme
ve buna yönelik danışmanlık vermede daha fazla
engelin bulunduğunu göstermektedir (15,18).
CTİÖ için bildirilen Cronbach’s Alpha değeri
0.73’tür (18). Bu değer araştırmamızda 0.72
olarak belirlenmiştir.

BULGULAR
Bu araştırmaya yaş ortalaması 21.74±1.52 (min:
18, max: 27) olan %58.9’u kadın ve %41.1’i
erkek 190 hemşirelik öğrencisi katılmıştır.
Öğrencilerin %67.9’u hemşirelik bölümünün
üçüncü sınıfında, %32.1’i dördüncü sınıfında
öğrenim görmekteydi. Öğrencilerin %80.0’ının
derslerden, %72.1’inin bilimsel kitap ve
dergilerden, %73.7’sinin internetten, %7.9’unun
kurs, seminer ve kongre gibi faaliyetlerden
cinsel sağlık ve cinsel danışmanlık konusunda
bilgi edindiği belirlenmiştir. Çalışmada “Daha
önce hasta bir bireye cinsel danışmalık yaptınız
mı?” sorusuna öğrencilerin %34.2’si ‘Evet’,
%65.8’si ‘Hayır’ cevabını vermiştir. Öğrencilere
“Hastaların cinsel sağlığının ve cinselliğe ilişkin
kaygılarının değerlendirilmesine yönelik bilgi

Cinsel Mitler Ölçeği (CMÖ): Cinsel mitleri
saptamak amacıyla Gölbaşı ve arkadaşları
tarafından 2016 yılında Türk kültürüne özgü
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düzeyinizi nasıl değerlendirirsiniz?” sorusu
yöneltildiğinde %52.6’sı bilgi düzeyini yetersiz
bulduğunu, %47.4’ü yeterli bulduğunu ifade
etmiştir. Öğrencilerin %56.3’ü ‘Hastanızın

3.85, maddeye katılım oranı %61.6), cinsel
sorunları tanılama yeteneğine güvenme, (madde
8, ortalama 3.49, maddeye katılım oranı %47.9),
cinsel sorunları tartışmak için zaman yaratma
(madde 6, ortalama 3.46, maddeye katılım oranı
%53.2) ve cinsel konuları konuşmada rahatlık
hissi (madde 4, ortalama 3.38, maddeye katılım
oranı %51.1) ile ilgili olduğunu tespit edilmiştir.

yaşı nedeniyle cinsel sağlığı değerlendirmediğiniz
olur mu? sorusuna ‘Evet’ yanıtını vermiştir ve
benzer formatta hazırlanan diğer sorulardan elde
edilen bulgulara göre; öğrencilerin %60.5’inin
hasta cinsiyeti, %58.4’ünün hasta medeni durumu
ve %33.7’sinin bireysel dini inancı nedeniyle
hastaların cinsel sağlığını değerlendirmedikleri
tespit edilmiştir.

Çalışmada hemşirelik öğrencilerinin CTİÖ
ve CMÖ puan ortalamaları bazı özellikler
açısından Tablo 3’de karşılaştırılmıştır. Erkek
öğrencilerin CTİÖ ve CMÖ puan ortalamalarının
kadın öğrencilere kıyasla daha yüksek olduğu
saptanmıştır (p<0.01). Hemşirelik bölümünün
üçüncü sınıfında öğrenim gören öğrencilere
kıyasla dördüncü sınıfta öğrenim görenlerde,
CTİÖ puan ortalamalarının daha düşük olduğu
belirlenmiştir (p<0.05). Son olarak, hastaların
cinsel sağlığının ve cinselliğe ilişkin kaygılarının
değerlendirilmesine yönelik bilgi düzeyini
‘yeterli’ olarak tanımlayan ve daha önce hastaya
cinsel danışmanlık hizmeti sunduğunu beyan eden
öğrencilerde CTİÖ puan ortalamaları anlamlı
olarak daha düşük bulunmuştur (p<0.01). Diğer
karşılaştırmalardaki farkın istatistiksel açıdan
anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).

Hemşirelik öğrencilerinin CTİÖ toplam puanı
ile CMÖ toplam ve alt boyut puan ortalamaları
Tablo 1’de gösterilmiştir. Çalışmada hemşirelik
öğrencilerinin CTİÖ toplam puan ortalaması
35.40±7.24 olarak ve CMÖ puan ortalaması
66.22±17.42 olarak belirlenmiştir.
Tablo 1. Hemşirelik öğrencilerinin CTİÖ ve
CMÖ puanları (n=190) (Artvin, 2018)
Toplam CTİÖ Puanı
CMÖ Alt Boyut Puanı
Cinsel yönelim
Toplumsal cinsiyet
Yaş ve cinsellik
Cinsel davranış
Masturbasyon
Cinsel şiddet
Cinsel ilişki
Cinsel Memnuniyet
Toplam CMÖ Puanı

Ort±SS

Min-Max

35.40±7.24

14-55

16.15±4.53
13.38±5.47
7.60±3.26
5.80±2.75
5.42±2.05
7.73±2.93
4.88±1.93
5.22±1.95
66.22±17.42

5-25
6-30
4-20
3-15
2-10
4-20
2-10
2-10
29-132

Öğrencilerin toplam CTİÖ puanları ile CMÖ
toplam ve alt boyut puanları arasındaki ilişkiler
Tablo 4’de gösterilmiştir. Öğrencilerin CTİÖ
puanları ile CMÖ toplam ve alt boyut puanlarının
istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde pozitif
yönde ilişkili olduğu saptanmıştır (p<0.01).

Ort ± SS: Ortalama ± Standart Sapma, CTİÖ:
Cinsel Tutum ve İnanç Ölçeği, CMİ: Cinsel Mit
Ölçeği
Çalışmada hemşirelik öğrencilerinin CTİÖ madde
puan ortalamaları Tablo 2’de gösterilmiştir.
CTİÖ’nün puan ortalaması en yüksek olan
ilk dört maddesi sırasıyla madde 9, 8, 6 ve 4
olarak belirlenmiştir. Buna göre; hemşirelik
öğrencilerinin, hasta cinselliğini değerlendirmeye
ve cinsel danışmalık sağlamaya ilişkin başlıca
engellerinin; cinselliği hastalarla tartışmak için
çok özel bir konu olarak görme (madde 9, ortalama
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Tablo 2. Hemşirelik Öğrencilerinin CTİÖ Madde Puan Ortalamaları (n=190) (Artvin, 2018)
CTİÖ maddeleri
1. Cinselliğin tartışılması hastanın sağlığı açısından gereklidir
2. Hastalarımın hastalıklarının ve tedavilerinin cinselliklerini
nasıl etkileyebileceğini anlarım
3. Cinsellikle ilgili konularda konuşmaktan rahatsızlık
duyuyorum
4. Hastalarımla cinsel konular hakkında konuşurken birlikte
çalıştığım hemşirelerin çoğundan daha rahatım
5. Hastanede yatan hastaların çoğunun cinsellikle ilgilenmek için
çok hasta olduklarını düşünüyorum
6. Hastalarıma onların cinsel sorunlarını tartışmak için zaman
yaratırım
7. Hastalarım bana cinsellikle ilgili soru sorduklarında, onlara bu
konuyu doktorlarıyla konuşmalarını öneririm
8. Hastanın cinsel sorunlarını tanılama yeteneğime güveniyorum
9. Cinsellik hastalarla tartışmak için çok özel bir konu
10. Hastaya cinsel sorunları hakkında konuşması için izin vermek
bir hemşirelik sorumluluğudur
11. Cinsellik sadece hasta tarafından başlatılırsa tartışılmalıdır
12. Hastalar cinsel sorunları hakkında hemşirelerin soru
sormalarını beklerler

Katılıyorum Katılmıyorum
Ort ± SS
n
%
n
%
1.92±1.05 174 91.6
16
8.4

2.44±1.03 162

85.3

28

14.7

2.81±1.52

62

32.6

128

67.4

3.38±1.37

97

51.1

93

48.9

2.97±1.36

63

33.2

127

66.8

3.46±1.31 101

53.2

89

46.8

3.20±1.52

79

41.6

111

58.4

3.49±1.19 91
3.85±1.66 117

47.9
61.6

99
73

52.1
38.4

1.96±1.17 169

88.9

21

11.1

2.76±1.54

62

32.6

128

67.4

3.11±1.43 116

61.1

74

38.9

Ort ± SS: Ortalama ± Standart Sapma, CTİÖ: Cinsel Tutum ve İnanç Ölçeği
Tablo 3. Hemşirelik Öğrencilerinin CTİÖ ve CMÖ puan ortalamalarının bazı özellikler açısından
karşılaştırılması (n=190) (Artvin, 2018)

Öğrenim görülen sınıf

19-22
23-27
t/p
Kadın
Erkek
t/p
Üç
Dört

CTİÖ
(Ort ± SS)
35.34±7.09
35.58±7.75
-0.196/0.844
33.96±7.00
37.47±7.11
-3.375/0.001*
36.17±6.97
33.78±7.59

CMÖ
(Ort ± SS)
65.02±16.96
69.77±18.46
-1.640/0.103
60.51±14.34
74.41±18.27
5.617/0.000*
65.37±15.95
68.00±20.21

Hastaların cinsel sağlığının ve cinselliğe ilişkin kaygılarının
değerlendirilmesine yönelik bilgi düzeyini nasıl
değerlendirirsiniz?

t/p
Yetersiz
Yeterli
t/p

2.138/0.034**
37.21±6.62
33.40±7.40
3.742/ 0.000*

-0.890/0.335
67.03±15.13
65.32±19.71
0.664/0.507

Hayır
Evet
t/p

36.47±7.00
33.35±7.30
2.868/0.005*

67.04±18.80
64.63±14.42
0.907/0.366

Özellikler
Yaş grubu
Cinsiyet

Daha önce hasta bir bireye cinsel danışmalık yaptınız mı?

Ort ± SS: Ortalama ± Standart Sapma, CTİÖ: Cinsel Tutum ve İnanç Ölçeği, CMİ: Cinsel Mit Ölçeği, t= Student t
testi yapılmıştır. * p<0.01 ** p<0.05
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Tablo 4. Hemşirelik öğrencilerinin CTİÖ
toplam puanları ile CMÖ toplam ve alt boyut
puanları arasındaki ilişkiler (n=190) (Artvin,
2018)

öğrencilerin cinsel sağlık bakımı verme
durumunda, hizmet alan bireyin yaşının etkili
olabildiğine dair bulgulara rastlanmıştır (27).
Bazı çalışmalarda da (18,20,25,27), hemşirelik
öğrencilerinin büyük bir kısmının cinsel sağlığa
yönelik aldığı eğitimi yetersiz bulduğu ve
öğrencilerin %54.7-%83.9’unun eğitimi esnasında
bir kez bile cinsel bakım ve/veya danışmanlık
hizmeti sunmadığı belirlenmiştir. Hemşirelik
öğrencilerinin cinsel sağlığa yönelik yetersiz
bilgi algıları ve klinik deneyim eksiklikleri
onların bu alanda yeterince eğitilemediklerini
düşündürmektedir.
Hemşirelik müfredat
programlarında cinsellik ve cinsel sağlık ile ilgili
derslerin temel eğitimin bir parçası olmak yerine
seçmeli bir ders olarak okutulması, cinsel sağlığın
üreme ve kadın sağlığı ile ilgili konularla sınırlı
olarak ele alınması ve cinsel işlev sorunlarının
patofizyolojisi, tanı ve tedavisi ile ilgili derslerin
yetersizliği (25,28,29) öğrencilerin cinsel sağlık
hizmetlerine yeterince hazırlanmalarını olumsuz
etkiliyor olabilir.

CTİÖ
toplam
r
p*
CMÖ Alt Boyut Toplumsal Cinsiyet 0.823 0.000
Cinsel Yönelim
0.317 0.000
Yaş ve Cinsellik
0.461 0.000
Cinsel Davranış
0.363 0.000
Mastürbasyon
0.354 0.000
Cinsel Şiddet
0.407 0.000
Cinsel İlişki
0.314 0.000
Cinsel Memnuniyet 0.239 0.001
CMÖ Toplam
0.525 0.000

CTİÖ: Cinsel Tutum ve İnanç Ölçeği, CMİ: Cinsel
Mit Ölçeği
* Pearson korelayon analizi yapılmıştır, p<0.01
TARTIŞMA
Hemşirelik öğrencilerinde cinsel mitlerin ve hasta
cinselliğini değerlendirmeye yönelik tutumların
belirlemesi amacıyla yapılan bu çalışmaya, bir
üniversitede okuyan 190 hemşirelik öğrencisi
katılmıştır. Çalışmada üçüncü ve dördüncü
sınıfta okuyan hemşirelik öğrencilerinin büyük
çoğunluğunun, hastaların cinsel sağlığının ve
cinselliğe ilişkin kaygılarının değerlendirilmesine
yönelik bilgi düzeyini yetersiz olarak
değerlendirdiği (%52,6), çok az öğrencinin hasta
bir bireye cinsel danışmalık hizmeti sunduğu
(%34,2) saptanmıştır. Ayrıca bu çalışmadaki
hemşirelik öğrencilerinin %56.3’ü hastanın yaşı,
%58.4’ü hastanın medeni durumu ve %33.7’si
kendi dini inancı nedeniyle hastaların cinsel
sağlığını değerlendirmediklerini bildirmiştir. Bu
bulgular, literatürdeki bazı çalışma sonuçları ile
benzerlik göstermektedir (18,20,25,27). Bal ve
Şahiner çalışmasında, hemşirelik öğrencilerindeki
cinsel eğitimin tatmin edici olmadığı, kültürel ve
dini inançların etkisinde olan öğrencilerin cinsel
sağlık hizmeti vermedikleri saptanmıştır (25).
Aker ve arkadaşlarının çalışmasında, hemşirelik
öğrencilerinin kişisel değerlerinin, bakımını
üstlendikleri bireyle cinselliği konuşmalarında
etkili olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmada

Eğitim eksikliklerinin yanı sıra, hemşirelik
öğrencilerinin
cinselliğe
ve
cinselliğin
değerlendirilmesine yönelik bireysel değerleri
cinsel sağlık alanında profesyonel rol ve
davranış kazanmalarını etkileyebilmektedir
(13,18,22,25). CTİÖ, hemşirelerde ve hemşirelik
öğrencilerinde hasta cinselliğini değerlendirmeye/
cinsel danışmalık sağlamaya ilişkin inanç ve
tutumları değerlendirmede ulusal ve uluslararası
çalışmalarda yaygın şekilde kullanılmaktadır.
CTİÖ puan ortalamaları Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki hemşireler için 37.48±8.19
(15), İsveç’teki hemşireler için 40,0±7.8 (30),
Türkiye’deki hemşireler için 41.92±7.92 (31)
ve Çin’deki hemşireler için 45.83±8.14 olarak
bildirilmektedir (32). Bu çalışmadaki hemşirelik
öğrencilerinin CTİÖ puanı (35.40±7.24) farklı
toplumlardaki ve Türkiye’deki hemşirelere
göre nispeten daha düşük bulunmuştur. Bu
bulgu, Ayhan ve arkadaşlarının çalışması ile
uyumludur ve bu çalışmadaki öğrencilerin
hasta cinselliğini değerlendirmeye yönelik
inanç ve tutum özelliklerinin genel olarak
olumlu olduğunu göstermektedir (18). Ayrıca
Türkiye’deki hemşirelik öğrencilerinde CTİÖ
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puan ortalamalarını 41.55±7.55 ile daha yüksek
bildiren çalışmalara da rastlanmaktadır (25).
CMÖ ise Türk kültüründe geliştirilen bir araçtır
ve CMÖ puan ortalaması ile kültürlerarası
karşılaştırma yapabilecek araştırmalara henüz
ulaşılamamaktadır. Türkiye’de CMÖ puan
ortalaması üniversite öğrencileri için 82.21±17.37
olarak (33), hemşirelik öğrencileri için 76.43±17.09
(20) ve 65.86±22.11 (34) olarak bildirilmektedir.
Bu çalışmadaki hemşirelik öğrencileri için
CMÖ puan ortalaması 66.22±17.42 olarak
belirlenmiştir. Bu bulgu hemşirelik öğrencilerinin
cinsel mitlerinin üniversitede okuyan akranlarına
kıyasla nispeten daha az olduğu ve sağlıkla ilgili
bölümlerde okuyan öğrencilerin cinsel mitlere
inanma düzeylerinin farklılık gösterebileceği
şeklinde yorumlanabilir.

hemşirelerin olumsuz davranışları ve fiziki ortamın
uygun olmaması nedeniyle cinsel konularda
soru sormaktan ve veri toplamaktan kaçındıkları
saptanmıştır (35). Bu çalışmadaki öğrencilerin
cinselliği hastalarla tartışmak için çok özel bir
konu olarak düşünmeleri, Türk toplumunda
cinselliğin tabu olmasından, onların cinsel
sağlıkla ilgili bilgi ve deneyim eksikliklerinden ve
olası çevresel tepkilerden kaynaklanıyor olabilir.
Ayrıca sağlık bakım sisteminde, hasta bireyin
cinselliğinin sıklıkla göz ardı edilen, ikinci
planda kalan bir konu olması (7,18), öğrencilerin
uygulamalarında cinselliğe öncellikli bir yer
ayırmalarını zorlaştırıyor olabilir.
Cinsel tutum ve davranışlar ile ilgili erkekler
ve kadınlar arasındaki farklılığın, cinselliğin
tartışmalı yönlerine (mastürbasyon, eşcinsellik,
kürtaj ve evlilik öncesi cinsellik gibi) hala
varlığını sürdürdüğü belirtilmektedir (37).
Tayvan’daki hemşirelik öğrencilerinde yapılan
bir çalışmada, erkek öğrencilerin cinsel sağlık
girişimlerine yönelik daha olumsuz tutumlara
sahip oldukları saptanmıştır (36). Türkiye’ deki
hemşirelik öğrencilerinde yapılan bir çalışmada
erkek öğrencilerde cinsel mitlerin daha fazla
olduğu belirlenmiştir (34). Daha önce yapılan
bazı çalışmalarla benzer olarak (34,36), bu
çalışmada erkek hemşirelik öğrencilerinin cinsel
mitleri ve hasta cinselliğini değerlendirmeye
yönelik engelleri kız öğrencilere kıyasla daha
fazla bulunmuştur. Cinsiyetler arasındaki inanç ve
tutum farklılıklarının nedeninin Türk toplumunda
erkek cinselliğine ve erkek hemşireye atfedilen
değerlerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir.

Bu çalışmadaki hemşirelik öğrencilerinin hasta
cinselliğini değerlendirmeye engel oluşturabilecek
başlıca inanç ve tutumları; cinselliği hastalarla
tartışmak için çok özel bir konu olarak düşünme,
cinsel sorunları tanılama yeteneğine güvenmeme,
cinsel sorunları tartışmak için zaman bulamama
ve cinsel konularda konuşma ile ilgili rahatsızlık
yaşamadır. Sıralaması değişmekle birlikte, bu
inanç ve tutumlar farklı çalışmalarda hemşirelik
öğrencileri için major cinsel bakım ve danışmanlık
engeli olarak bildirilmektedir (16,18,22,25,35).
Hastaları cinsel konularda konuşmaya ve
hemşirelerden hizmet almaya isteksiz bulma
hemşirelik öğrencileri için bildirilen diğer
cinsel bakım ve danışmalık engelleri arasındadır
(18,22). Cinselliğin tabu olduğu toplumlarda
cinsel meselelerde konuşmanın hem hastalar
hem de sağlık bakım profesyonelleri için zor
olabileceği
belirtilmektedir
(17,18,25,36).
Hong Kong’da yapılan bir çalışmada hemşirelik
öğrencilerinin cinsel sağlık ile ilgili etkinliklere
katılmaya yönelik isteksiz oldukları saptanmıştır.
Aynı çalışmada bu durumun yetersiz bilgi algıları,
endişe duyguları, meslektaş ve hastalardan
gelebilecek olası olumsuz tepkiler ve rol model
eksiklikleri ile ilgili olduğu belirlenmiştir (17).
Türk hemşirelik öğrencilerinde yapılan başka bir
çalışmada, öğrencilerin cinsellikle ilgili yeterli
bilgiye sahip olmama, utanma duygusu, kendini
rahatsız hissetme, hastalar, hasta yakınları ve

Türkiye’de yapılan bir çalışmada, üçüncü sınıfta
öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin cinsel
sağlık bakımı konusundaki engellerinin, ikinci
ve dördüncü sınıfta öğrenim görenlere kıyasla
daha az olduğu bulunmuştur. Aynı çalışmada,
cinsel sağlıkla ilgili derslerin ağırlıklı olarak
üçüncü sınıfta okutulmasının bu bulguya neden
olabileceği belirtilmiştir (18). Cinsel sağlıkla
ilgili dersleri alan öğrencilerin dahil edildiği
bu çalışmada ise, dördüncü sınıfta öğrenim
görenlere kıyasla üçüncü sınıfta öğrenim
görenlerde hasta cinselliğini değerlendirmeye ve
danışmanlık yapmaya yönelik engellerin anlamlı
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olarak daha fazla olduğu belirlenmiştir. Sung ve
arkadaşları, hemşirelik öğrencilerindeki cinsel
sağlık bilgisi artışının, öz yeterliliği etkileyerek
cinsel sağlıkla ilgili olumlu tutumlar gelişmeye
katkı sağlayabildiğini bildirmektedir
(29).
Bu çalışmada dördüncü sınıfta öğrenim gören
öğrencilerde cinselliği değerlendirmeye yönelik
daha olumlu inanç ve tutum özelliklerinin
belirlenmesinin nedeni eğitim yılının artmasına
bağlı gelişen mesleki bilgi birikimi ve klinik
uygulama deneyimi olabilir.

danışmanlık yapmaya yönelik algıladıkları engel
düzeyi arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır.
Erkek hemşirelik öğrencilerinde hasta cinselliğini
değerlendirmeye yönelik olumsuz inanç ve
tutumlar ile cinsel mitlerin daha fazla olduğu
belirlenmiştir. Daha önce hasta bir bireye cinsel
danışmanlık yapmayan veya cinsel sağlığı
değerlendirmeye yönelik bilgisini yetersiz bulan
hemşirelik öğrencilerinin, hasta cinselliğini
değerlendirmeye yönelik inanç ve tutum
engellerinin daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu
sonuçlar doğrultusunda;

Kotronoulas ve arkadaşları tarafından yapılan
sistematik bir derlemede, cinsellikle ilgili tabu
ve önyargıların, hemşirelerin cinsel konular
üzerine tartışmasını engelleyebileceği sonucuna
varılmıştır (13). Evcili ve Gölbaşı’nın yaptığı
çalışmada cinsel sağlık bilgisi ile cinsel mitler
arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir (33).
Bu çalışma hemşirelik öğrencileri arasında
cinsel mitler artıkça, cinselliği değerlendirme
ve cinsel danışmanlık sağlamaya yönelik inanç
ve tutumların da olumsuzlaştığını göstermiştir.
Ayrıca literatür ile uyumlu olarak (18,25,29),
cinsel sağlığının ve cinselliğe ilişkin kaygılarının
değerlendirilmesine yönelik bilgi düzeyini
yetersiz bulan ve hastaya cinsel danışmanlık
hizmeti sunmayan hemşirelik öğrencilerinin,
inanç ve tutum engellerinin daha fazla olduğu
tespit edilmiştir.

- Hemşirelik öğrencilerinin cinsel sağlık
alanında teorik ve pratik olarak kapsamlı şekilde
eğitilmeleri, bu alanda hizmet sunmaya engel
oluşturabilecek inanç ve tutumları fark etme
konusunda desteklenmeleri
- Hemşirelik öğrencilerinin hasta cinselliğini
değerlendirmeye yönelik engellerini ve cinsel
mitlerini azaltmaya yönelik hemşire eğitimciler
tarafından eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin
düzenlenmesi
-Hemşirelik eğitiminde cinsel sağlık ile ilgili
konuları kapsamlı bir şekilde ele almayı
sağlayacak müfredat seçeneklerini ve bu alandaki
eğitim eksikliklerini tespit etmeye yönelik
araştırmaların yapılması önerilmektedir.
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Kalp Hastalığı Olan Kadınların Evlilik Doyumu ve Eş Desteğini
Etkileyen Faktörler
Factors Affecting the Marital Satisfaction and Partner Support of the
Women With Heart Disease
1

2

Gül YUCA , Kerime Derya BEYDAĞ
ÖZ

ABSTRACT

AMAÇ: Bu çalışma, en az 6 aydır kalp hastalığı nedeniyle tedavi
gören kadınların evlilik doyumu ve eş desteğini etkileyen faktörleri
belirlemek amacıyla, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM: Çalışmanın örneklemini, Kasım 2018- Ocak 2019 tarihleri arasında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Eğitim
Araştırma Hastanesi Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi servisleri ve polikliniklerine başvuran 297 hasta oluşturmuştur. Veriler, tanımlayıcı veri formu, Evlilik Yaşamı Ölçeği (EYÖ) Eş Desteği Ölçeği
(EDÖ) ile elde edilmiştir.
BULGULAR: Katılımcıların %11,8’i hastalığının günlük işlerini
yerine getirmesine engel olmadığını, %19,9’u psikolojik destek aldığını ve %36’sı psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu ifade etmiştir.
Katılımcıların EYÖ ile EDÖ puan ortalaması arasında pozitif yönde
yüksek düzeyde ilişki saptanmıştır (p<0,01). Eşi ile ilişkisinin nasıl
olduğu ve psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünme durumunun
EYÖ ve EDÖ puanının anlamlı bir yordayıcısıdır.
SONUÇ: Kalp hastası kadınların günlük işlerini yerine getirmekte
büyük desteğe ihtiyaçları vardır. Çevrelerinden aldıkları destek tedavi süreçlerini olumlu yönde etkilemektedir.

AIM: This study was carried out as a descriptive study to determine
the factors affecting the marital satisfactioon and spousal support of
women who had been treated for heart disease for at least 6 months.
METHODS: The sample of the study consisted of 297 patients who
were admitted to the health Sciences University Kartal Koşuyolu
Training and Research Hospital Cardiology and Cardiac Surgery
departments and polyclinics. These data were obtained by the Identity Questionnaire , Marriage Life Scale (MLS) and Spousal support
scale (SSS).
RESULTS: %11,8 of the participants stated that the disease didn’t
prevent daily work % 19,9 reparted that they had psychological
support and %36 needed psychological support. There was found
a high positive correlation between the mean score of the participants Marriage Life Scale (MLS)and Spousal Support Scale (SSS)
(p<0,01) The state of how was the relation ship with her spouse and
her thinking that she needed psychological support were found to be
a significant predictor of the MLS score and SSS score.
CONCLUSION: Women with heart disease need great support in
doing their daily works. The physical and social support that they
receive from their environment positively affects their treatment processes.

Anahtar Kelimeler: Kalp hastalığı, Psikolojik destek, Eş desteği,
Evlilik doyumu

Keywords: Heart disease psychological support, Spousal support,
Marital satisfaction.

GİRİŞ

bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve
çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı
olmak zorundadırlar” ibaresi yer almaktadır. Evlilik insan yaşamında önemli bir geçiş dönemidir.
Evliliğin gereği ve nedenleri düşünüldüğünde,
evlilik yaşamının, iki kişinin biyolojik, sosyal ve
psikolojik gereksinim ve güdülerini doyurmayı
amaçladığı gözlenmektedir (1,2).

Evlilik, erkek ve kadının yaşamlarını paylaştıkları, biyolojik, psikolojik ve sosyal işlevleri içerisinde barındıran yasal bir birlikteliktir. Türk Medeni
Kanunu’nda evliliğin tanımı olarak: “Evlenmeyle
eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler,
1. Uzman Hemşire, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas E.A.H
E-posta: g1992_yuca@hotmail.com,
ORCID : 0000-0002-1942-4423
2. Doç.Dr. İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü, E-posta: derya.beydag@okan.edu.tr,
ORCID: 0000-0002-7251-4882

Evlilik, hayatın bir dönüm noktası ve yeni bir ailenin kurulması için atılan ilk adımdır. Kurulan
bu yeni ailede bireyler, birtakım beklenti ve istek
içerisine girer. Bu beklenti ve istek doğrultusunda
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evliliğe dair bakış açısı geliştirirler. Bu durumda
ise evlilik doyumu kavramı ortaya çıkmaktadır.
Evlilik doyumunun bilimsel olarak incelenmesi
1900’lü yıllarda bilim adamları tarafından yoğun
ilgi görmüştür (3). Sağlıklı bir evlilik insan için
mutluluk sığınağıdır. Bireylerin evlilik birliğini
sağlıklı yapıda tutabilmelerinde evliliklerinden
doyum sağlamaları önemli bir belirleyicidir. Evlilik doyumu, bireylerin evliliklerini sürdürürken
tatmin almalarını sağlayan bir süreçtir (4). Toplum tarafından, insan yaşamını pek çok yönü ile
etkileyen evlilik; mutlulukları, güçlükleri, sevinçleri, zorlukları ve yararları ile bireylerin büyük bir
çoğunluğu için ulaşılması beklenen bir amaçtır.
Evlilik, bireylerin genel sağlık durumunu iyileştiren ve yaşamlarından doyum almalarını destekleyen sosyal bir kurumdur (5).

bireyler açısından sağlıklı işlevlere sahip olmasının önemli göstergelerinden biri de eşin desteğine
sahip olmaktır. Böylelikle aile içerisindeki sosyal
destek ihtiyacı karşılanmış olur. Eş desteği, eşe
ilişkin pek çok özellikten etkilenmektedir. Literatüre bakıldığında eş desteğinin, taktir etme, duygusal-maddi destek, sosyal destek ve bilgi desteği
boyutlarını içerdiği görülmektedir (9). Eş desteği,
eşlerin birbirlerine gerektiği zamanda ve gerektiği
şekilde destek olması şeklinde tanımlanmaktadır
(10). Aynı çalışmada algılanan desteğin yeterli
olmasının evliliğin kalitesini arttırdığını bulmuşlardır.
Bireylerin farklı zamanlarda, farklı boyutlarda ihtiyaç duydukları desteğin sağlanması ve bu davranışların algılanması evlilik ilişkisinde olumlu etkilere sahiptir. Evli bireylerin birbirleriyle destekleyici iletişim kurmaları, duygusal boyutta destek
sağladıklarının bir göstergesi ve partnerlerin birbirleriyle olan duygusal bağlarının geliştirilmesi
için önemlidir. Böylece stres yaratan yaşam olayları karşısında hem bireylerin yalnızlık duyguları
hem de depresif belirtiler gösterme olasılıkları
azalmaktadır (11).

Evlilik doyumu, evlilik kurumu içinde eşlerin birbirlerine karşı gösterdikleri sevgi biçimi, cinsel
doyum, iletişim biçimi gibi kişisel boyutlardan
ve verilen kararlarda eşitlik, kazanç, çalışma ve
problemleri paylaşma gibi çevresel boyutlardan
elde edilen psikolojik tatmindir (6). Evlilik doyumu kavramı, evlilikten sağlanan tatmin ile kişilerin evliliklerindeki ihtiyaçların ne kadar karşılandığına göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple
evlilikten beklentiler ve ihtiyaçların hangi ölçüde
giderildiği evlilik doyumunun bir kıstası sayılmaktadır. Evlilik doyumu kavramı eşlerin ilişkilerini ve eşlerini gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirmemelerine neden olmaktadır. Doyum arttıkça bireylerin değerlendirme biçimleri de daha
olumlu ve idealleştirilmiş hale gelmektedir. Evlilik doyumu, kişilerin ilişkilerinin tümünde hissettikleri öznel mutluluk ve hoşnutluk duygularıdır.
Araştırmalar evlilik doyumu düşüklüğünde evli
kadınların yaşam kalitesinin düştüğünü, kadınlarda depresyonla ilişkili olduğunu, iki cinste de
cinsel işlev bozukluğuna neden olduğunu tespit
etmiştir (7). Bağlanma kuramına göre ilişki doyumu dolayısıyla evlilik doyumu rahatlık, bakım ve
cinsel doyum gereksinimlerinin ne derece sağlandığına bağlıdır. Eşin ulaşılabilir ve gereksinimlere
yanıt veren olması, karşılıklı güven ve eşin ilişkiden beklentileri ilişki doyumunda önemlidir (8).

Bu araştırmada, bir eğitim araştırma hastanesinde
en az 6 aydır kalp hastalığı nedeniyle tedavi gören kadınların evlilik doyumu ve eş desteğine etki
eden faktörlerin belirlenmesi ve evlilik doyumu
ile eş desteği arasındaki ilişkinin ortaya konması
amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın tipi
Araştırma, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı niteliktedir.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Eğitim Araştırma Hastanesi
Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi servisleri ve
polikliniklerine Kasım 2018- Ocak 2019 tarihleri
arasında başvuran 357 evli kadın hasta hasta oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeden evren
üzerinde çalışılmak istenmiş, evli olan, eşi ile birlikte yaşayan, okuma yazma bilen, en az altı aydır
kalp hastası olan, kalp hastalığı nedeniyle günlük
aktivitelerinde sınırlılık olan, Türkçe konuşup an-

Evlilik doyumu ile bağlantılı olabileceği düşünülen değişkenlerden biri de eş desteğidir. Ailenin
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laşabilen ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan,
hastalığa bağlı davranış değişikliklerinin ortaya
çıkarılması için 297 (%83,2) hasta ile çalışma tamamlanmıştır.

ların soruları yanıtlanmış, psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten kadınlar ile görüşülerek,
ilgili birimlere yönlendirilmiştir.
Verilerin Değerlendirilmesi
Araştırmada elde edilmiş olan anket ve ölçek verileri IBM SPSS Statistics 21 lisanslı programı
kullanılarak analiz edilmiştir. Sayı yüzdelik hesaplamaları için uygun analizler (t testi, Anova
testi, Man Whitney U testi, Kruskal Wallis testi,
sperman korelasyonu ve regresyaon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığı
ve p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.

Veri Toplama Araçları
Araştırmada veriler, tanımlayıcı veri toplama formu, Evlilik Yaşamı Ölçeği (EYÖ) ve Eş Desteği
Ölçeği (EDÖ) ile elde edilmiştir.
Tanımlayıcı veri formunda, Hastaların demografik özelliklerine ve hastalıklarına ilişkin 24 soru
yer almaktadır.
Evlilik Yaşamı Ölçeği: Ölçek, Tezer (1986) tarafından evlilik ilişkisinden sağlanan genel doyum
düzeyini ölçmek amacıyla geliştirilmiş “Evlilikten beklediklerimin çoğu gerçekleşti” ve “evliliğimizdeki engellerin aşılamaz olduğunu düşünüyorum” türü ifadelerin yer aldığı 10 soruluk, 5’li
Likert tipindeki bir ölçektir. Ölçekteki seçenekler,
1= kesinlikle katılmıyorum ile 5= kesinlikle katılıyorum arasında yer almaktadır ve puanlar 10
ile 50 arasındadır. Ölçekten alınan yüksek puan
evlilik doyumunun daha fazla olduğunu göstermektedir. Ölçeğin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı .91 olarak bulunmuştur (12). Bu çalışmada
Cronbach alpha iç tutarlılık kat sayısı .75 hesaplanmıştır.

Araştırmanın Etik Boyutu
Veri toplama işlemi öncesinde Okan Üniversitesi
Etik Kurulu’na başvuru yapılmış Etik Kurul onayı alınmıştır (10/10/2018 tarih ve 98 sayılı toplantı). Etik kurul onayı alındıktan sonra, çalışmanın
yapılacağı kurumdan izin alınarak (07/11/2018),
araştırma kapsamına alınan hastalara araştırma ile
ilgili bilgi verilmiş, çalışmaya istekli ve gönüllü
olan hastaların yazılı onamları alınmıştır.
BULGULAR
Hastaların %55,2’sinin 56 yaş ve üzeri yaş grubunda (minimum 20 yaş, maksimum 89 yaş),
%76,8’inin ilköğretim mezunu ve %88,6’sının
çalışmadığı saptanmıştır. Hastaların %94,3’ünün
çocuğu var ve %73,7’sinin gelir durumu orta ve
üzeridir.

Eş Destek Ölçeği: Algılanan eş destek düzeyini
belirlemek üzere Yıldırım (2004) tarafından geliştirilmiştir. Eş Destek Ölçeğinde 27 soru vardır
ve 1-3 arasında değişen likert tipi ölçektir. Ölçekten en yüksek 81, en düşük puan ise 27 puan alınmaktadır. Yüksek puanlar eş desteği düzeyinin
yüksek olarak algılandığını göstermektedir. Eş
Destek Ölçeği’nin Cronbach Alpha katsayısı .95
olarak bulunmuştur (10). Bu çalışmada Cronbach
Alpha iç tutarlılık kat sayısı .93 hesaplanmıştır.

Katılımcıların evlilik ve eşi ile ilişkisine ait özelliklerine göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.
Katılımcıların %61,6’sı eşi ile görücü usulü evlendiği, %82,5’i 16 yıl ve üzeri süredir evli olduğunu, %57,2’si eşi ile ilişkisinin iyi olduğunu,
%20,2’si eşi ile akraba olduğunu ve %21,5’i eşinin günlük işlerde kendisine hiç yardımcı olmadığını belirtmiştir.

Verilerin Toplanması
Veri toplama işlemi, kadınların tedavi süreçlerini
aksatmayacak şekilde, çalışmaya katılmayı kabul
eden ve çalışma kriterlerine uyan hastaların yazılı
onamları alındıktan sonra hastaların kendilerine
teslim edilmiş, veri toplama işlemi bittikten sonra
anket formları alınarak hastaların soruları yanıtlanmıştır. Veri toplama işlemleri 10-15 dk kadar
sürmüştür. Veri toplama işlemi sonrasında kadın-

Katılımcıların %31,3’ü bir yıldan az süre önce
kalp hastalığı tanısı konduğunu, %41,8’i kalp hastalığı nedeniyle ameliyat olduğunu ve %63,3’ü
başka kronik bir hastalığı olduğunu belirtmiştir.
Katılımcıların %11,8’i hastalığının günlük işlerini yerine getirmesine engel olmadığını, %19,9’u
psikolojik destek aldığını ve %36’sı psikolojik
desteğe ihtiyacı olduğunu ifade etmiştir.
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Tablo 1. Katılımcıların Evlilik ve Eşi İle İlişkisine Ait Özelliklerine Göre Dağılımı (İstanbul 2019)
Değişkenler
Evlenme şekli
Evlilik süresi
Eşi ile ilişkisinin nasıl olduğu
Eşi ile arasında akrabalık olma durumu
Eşin günlük işlerde yardımcı olma durumu

Ne kadar süredir kalp hastası olduğu
Kalp ameliyatı olma durumu
Başka kronik hastalığı olma durumu
Hastalığın günlük işleri yerine getirmeye engel olma durumu
Profesyonel psikolojik (psikolog, psikiyatrsit vb.) destek alma durumu
Profesyonel psikolojik (psikolog, psikiyatrsit vb.) desteğe ihtiyacı
olduğunu düşünme durumu

Anlaşarak
Görücü usulü
1-15 yıl
16 yıl ve üzeri
İyi
Orta
Kötü
Akrabalık var
Akrabalık yok
Her zaman
Bazen
Hiç
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11 yıl ve üzeri
Ameliyat olan
Ameliyat
olmayan
Var
Yok
Engel oluyor
Kısmen engel
oluyor
Engel olmuyor
Alıyor
Almıyor
Var
Yok
Toplam

n
114
183
52
245
170
101
26
60
237
121
112
64
93
72
67
65
124

%
38,4
61,6
17,5
82,5
57,2
34,0
8,8
20,2
79,8
40,7
37,7
21,5
31,3
24,2
22,6
21,9
41,8

173

58,2

188
109
145

63,3
36,7
48,8

117

39,4

35
59
238
107
190
297

11,8
19,9
80,1
36,0
64,0
100,0

Tablo 2. Ölçeklerin Puan Ortalaması ve Cronbach Alpha İç Tutarlılık Katsayısı (İstanbul 2019)
Ölçekler
Evlilik Yaşamı Ölçeği (EYÖ)
Eş Destek Ölçeği (EDÖ)

Ort
28,15
61,96

Ölçeklerin puan ortalaması ve Cronbach Alpha
değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Katılımcıların Evlilik Yaşamı Ölçeği (EYÖ) puan ortalaması
28,15±6,85 olarak ve Eş Destek Ölçeği (EDÖ)
puan ortalaması 61,96±12,71 olarak bulunmuştur.
Ölçeklerin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı
sırası ile ,75 ve ,93 olarak hesaplanmıştır.

Ss
6,85
12,71

Min
14
32

max
50
81

α
,75
,93

talaması arasında pozitif yönde yüksek düzeyde
ilişki saptanmıştır (p<0,01).
Tablo 3. Ölçekler Arasındaki Korelasyon (İstanbul 2019)
Ölçekler
Evlilik Yaşamı Ölçeği

Ölçekler arasındaki korelasyon Tablo 3’te gösterilmiştir. Katılımcıların EYÖ ile EDÖ puan or-

rs

Eş Destek Ölçeği
,649

p

,000

rs: Sperman Korelasyon; p<0,05
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Tablo 4. Evlilik Yaşamı Ölçeği ve Eş Destek Ölçeğini Puanını Yordayan Etmenlerin Lineer Regresyon Çözümleme Sonuçları (İstanbul 2019)
Değişkenler
Evlilik Yaşamı Ölçeği
Eşi ile ilişkisinin nasıl olduğu
Psikolojik desteğe ihtiyacı
olduğunu düşünme durumu
Değişkenler
Eş Destek Ölçeği
Eşi ile ilişkisinin nasıl olduğu
Psikolojik desteğe ihtiyacı
olduğunu düşünme durumu

Β

t

p

,482

8,624

,000

-,121

-2,382

,018

Β

t

p

-,584

-12,045

,000

,131

2,973

,003

F

Model (p)

R2
(%95 GA)*

24,625

0,000

0,338

F

Model (p)

27,464

0,000

R2
(%95 GA)*
0,515

eden evlilikleri olduğu, eşleri ile ilişkilerinin genel olarak iyi olduğu ve eşlerin genel olarak birbirleri ile uyumlu oldukları söylenebilir.

Lineer regresyon uygulanarak Evlilik Yaşamı
Ölçeği’nin (EYÖ) eşi ile ilişkisinin nasıl olduğu
ve psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünme durumu bağımsız değişkenlerinin ne ölçüde
yordadığı belirlenmiş ve bu işlemin sonucunda
f=24,625 p<0,05 R2=,338 olarak bulunmuş, Evlilik Yaşamı Ölçeğinin toplam varyansın %33’ünün
bu değişkenlerce açıklandığı görülmüştür. Eşi ile
ilişkisinin nasıl olduğu ve psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünme durumunun EYÖ puanının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür.

Katılımcıların %31,3’ü bir yıldan az süre önce
kalp hastalığı tanısı konduğunu, %41,8’i kalp hastalığı nedeniyle ameliyat olduğunu ve %63,3’ü
başka kronik bir hastalığı olduğunu belirtmiştir.
Katılımcıların %11,8’i hastalığının günlük işlerini yerine getirmesine engel olmadığını, %19,9’u
psikolojik destek aldığını ve %36’sı psikolojik
desteğe ihtiyacı olduğunu ifade etmiştir (Tablo 1).
Bu sonuç çalışma kapsamındaki hastaların psikolojik desteğe ihtiyacının değerlendirilmesi ve karşılanması konusunda gerek sağlık çalışanları, gerek hasta yakınları tarafından göz ardı edildiklerini göstermektedir. Hastaneye başvuran hastalara
biyo-psiko-sosyal bakım verilmesi gerekmektedir. Bu sonuç sağlık çalışanlarının yüksek oranda
bütüncül bakım vermeleri gerektiğini göstermektedir. Hemşirelik lisans eğitimi ve hastanelerde
yapılan hizmet içi eğitimlerde biyo-psiko-sosyal
bakım üzerinde daha fazla durulması gerektiği şeklinde yorumlanmıştır. Literatürde çalışma
bulgusu benzer sonuçlar yer almaktadır. Kronik
hastalıklarının birçoğunda, hastaların gelecekleri
için endişe duymaları ve umutsuzluk duygusuna
kapılmaları nedeniyle hastaların endişe ve kaygı
düzeylerinde önemli derecede artış gözlenmektedir. Kalp ve damar yolu hastalığı, diğer kronik
hastalıklarda olduğu gibi, hastaların yaşam kalitesini etkilemenin yanı sıra ölüm riskinden dolayı
hastaların psikolojilerini de derinden etkiler (13).
Kalp ve damar hastalıkları dünyada orta ve ileri

Lineer regresyon uygulanarak Eş Destek Ölçeği’nin (EDÖ) eşi ile ilişkisinin nasıl olduğu
ve psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünme durumu bağımsız değişkenlerinin ne ölçüde
yordadığı belirlenmiş ve bu işlemin sonucunda
f=27,464 p<0,05 R2=,515 olarak bulunmuş, Eş
Destek Ölçeğinin toplam varyansın %51’inin bu
değişkenlerce açıklandığı görülmüştür. Eşi ile
ilişkisinin nasıl olduğu ve psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünme durumunun EDÖ puanının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür.
TARTIŞMA
İstanbul ili Anadolu yakasında hizmet veren bir
EAH’sine başvuran kalp hastalığı olan kadın hastaların evlilik doyumu ve eş desteğini etkileyen
faktörleri belirlemek amaçlı yapılan çalışmada;
katılımcıların %82,5’i 16 yıl ve üzeri süredir evli
olduğunu, %57,2’si eşi ile ilişkisinin iyi olduğunu, %20,8’i eşi ile akraba olduğunu, %21,5’i
eşinin günlük işlerde kendisine hiç yardımcı olmadığını belirtmiştir (Tablo 1). Bu sonuçlardan,
örneklem grubundaki kadınların uzun süre devam
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yaş grubunda en önemli ölüm sebepleri arasındadır (14). Özkan ve Alçalar meme kanseri olan
kadınların cerrahi müdahalede yaşadıkları kaygı
seviyesi üzerine çalışmıştır. Yapılan çalışmada
hastaların hastalık üzerindeki bilgi seviyesi ve algısı hastaların kaygı seviyesini etkiler. Bu nedenle
operasyon öncesinde ve sonrasında hastaların bilgilendirilmesi ve psikolojik olarak desteklenmesi
hastaların kaygılarını azaltır (15). İnsan vücudu
tehlike anında bir takım tepkiler verir. Anksiyete
ve yüksek kaygı seviyesinde vücut tehlike anında verdiği tepkileri sürekli olarak ve şiddetli bir
şekilde verir. Belirli bir süreden sonra bu tepkiler
kişilerin günlük yaşamını zorlaştırır ve sosyal hayatını etkiler (16).

Yıldırım’ ın (2004) yaptığı çalışmada EDÖ’nin
alpha güvenirlik katsayısı 0,95 bulunmuştur (9).
Literatürle paralel sonuçlar çıkmıştır.
Katılımcıların EYÖ ile EDÖ puan ortalaması arasında pozitif yönde yüksek düzeyde ilişki saptanmıştır (p<0,01) (Tablo 3). Bu sonuç; evlilik yaşamında, evlilik desteğinin kadınların evlilik doyumunda etkili olduğunu kabul edebilir bulduklarını
göstermektedir. Evlilikte eş desteği artıkça evlilik
doyumunun artacağı ve fiziksel sağlığın daha iyi
sonuçlar verebileceği şeklinde yorumlanmaktadır.
Literatürün de desteklediği üzere birçok araştırma
bulgusu gösteriyor ki eşlerinden destek algılayan
bireylerin evlilikten aldıkları doyum da daha yüksek olmaktadır (19). Çağ’ın, evli bireyler ile yaptığı çalışmasında, eş desteği ile evlilik doyumu
arasında pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı
bir ilişki bulunmuştur (20). Birey evlilik ilişkisi
içerisinde ev işlerini paylaşım, çocuk bakımında,
duygusal ihtiyaçların karşılanması vb. gibi konularda eşinden destek aldıkça evliliği hakkında algısı olumlu olmaktadır. Buna göre evli bireylerde
algılanan eş desteği arttıkça evlilik doyumunun
da arttığı söylenebilir. Başka bir deyişle evlilik
doyumu arttıkça algılanan eş destek düzeyinin
arttığı da söylenebilir.

Katılımcıların Evlilik Yaşamı Ölçeği (EYÖ) puan
ortalaması 28,15±6,85 olarak ve Eş Destek Ölçeği (EDÖ) puan ortalaması 61,96±12,71 olarak bulunmuştur. Ölçeklerin cronbach alpha iç tutarlılık
katsayısı sırası ile ,75 ve ,93 olarak hesaplanmıştır
(Tablo 2). EYÖ’den alınacak puanlar doyumsuzluk-doyum yönünde olmak üzere 10-50 arasında
değişmektedir. Ölçekten alınan puanlar yükseldikçe evlilik doyumu artmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puanın 50 olduğu düşünülürse,
çalışmaya katılan hastaların evlilik doyumu algıları orta düzeyde olduğu söylenebilir. Erdoğan’ın
(2015) yaptığı çalışmada; evlilik yaşam doyum
ölçeğinin puan ortalaması 15.39±5.36 olarak bulunmuştur (17). Çalışma sonucundaki farklılığın
katılımcıların yaş grubu ile alakalı olduğu düşünülmektedir. Çelik’ in (2015) yaptığı araştırmada;
evlilik yaşam doyum ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0,85 olarak bulunmuştur. Tezer’ in
(1986) yaptığı çalışmada Cronbach alpha katsayıları kadın grubunda 0,88 olarak bulunmuştur (12).
Bu sonuçlar, çalışma bulgusu ile benzerdir.

Evlilik doyumsuzluğu yüksek düzeylerde algılanan strese, azalan sosyal desteğe ve sağlık problemlerine sebep olmaktadır. Organ nakli bekleyen
ve evliliklerinden doyum alamayan hastalarla yapılan bir çalışmada, artan stres, eşin destekleyici
olmayan davranışları ve evlilik doyumsuzluğuyla
ilişkili bulunmuştur. Ayrıca ilişkilerinden doyum
alamayan çiftlerin, ilişkilerinden doyum alan
çiftlere göre eşlerinin desteksiz davranışlarından
daha çok etkilendikleri bulunmuştur (21).
Duygusal destek; çoğunlukla evlilik doyumu
ile ilgili çalışmalarda araştırılmıştır. Bazı çalışmalar kadınlar ve erkeklerin arkadaşlarından ve
birbirlerinden duygusal destek aldıklarında eşleriyle evlilik problemlerini tartışabilir olduklarını
ve evlilik doyumlarının arttığını göstermektedir.
Buna ek olarak; onaylanma, karşılıklı iletişim ve
duygusal desteğin bütün türleri düşük düzeyde
depresyon düzeyleri, yüksek evlilik doyumu ve
evlilik kalitesi ve daha olumlu aile ilişkileriyle

Eş Destek Ölçeği’nde en yüksek 81, en düşük
puan ise 27 puan alınmaktadır. Yüksek puanlar
eş desteği düzeyinin yüksek olarak algılandığını
göstermektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek
puanın 81 olduğu düşünülürse, çalışmaya katılan
hastaların eş desteği algılarının yüksek olduğu
söylenebilir. Akın’ın (2011) yaptığı çalışmada;
Diyabetlilerin “diyabet bakımında en çok destek
veren kişi” sorusuna yanıtları değerlendirildiğinde %78,5’inin eş desteği aldığı görülmüştür (18).
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ilgili olmaktadır. Araştırmalar uygun eşsel duygusal desteğin, depresyona dönüşebilecek stresli
yaşantıların önlenmesinde oldukça yararlı olduğunu da göstermektedir (11). Başka bir araştırmada, Cotton (1999), evlilikte artan sosyal destek
ağının, eşlerin psikolojik yararlarını arttırdığını
göstermektedir. Destekleyici bir evlilik ilişkisinin
varlığı evlilikte eşin stres yaşamaya yatkınlığını
ve depresyona karşı korunmasızlığını azaltmakla
da ilişkili bulunmuştur (12,22). Bütün bu sonuçlarda da görüldüğü üzere eş desteği, sağlıklı bir
yaşam sürme ve psikolojik sağlığın korunmasında
etkili olmaktadır. Eşten alınan ve algılanan destek
birçok olumlu sonuç ortaya koymaktadır. Dolayısıyla eş desteği sağladığı olumlu sonuçlar ile evlilik doyumunu da arttırması beklenmektedir.

doyumu üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı bulunmuştur. Araştırma sonucunda, sadece
evli ve çocuklu bireylerde ilişki doyumu ile duygusal- mantıklı iletişim şekli arasında pozitif bir
ilişki bulunmuştur. Aynı çalışmada sadece evli
çocuksuz ve birlikte yaşayan bireylerde ilişki doyumuyla saldırgan iletişim şekli arasında negatif
ilişki bulunmuştur (24).
Lineer regresyon uygulanarak Eş Destek Ölçeği’nin (EDÖ) eşi ile ilişkisinin nasıl olduğu
ve psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünme durumu bağımsız değişkenlerinin ne ölçüde
yordadığı belirlenmiş ve bu işlemin sonucunda
F=27,464 p<0,05 R2=,515 olarak bulunmuş, Eş
Destek Ölçeğinin toplam varyansın %51’inin bu
değişkenlerce açıklandığı görülmüştür. Eşi ile
ilişkisinin nasıl olduğu ve psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünme durumunun EDÖ puanının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür
(Tablo 4). Eşlerin psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünmesi eşlerinden gereken desteği görememekle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Kalp
hastası kadınların kendilerine yetememe ve yaşadıkları stres duyguları ile eşleri ile ilişkisinin iyi
olma durumu ruh sağlığını olumlu etkilediği düşünülmektedir. Eşleri ile ilişkileri iyi olduğu taktirde ruh sağlığı ve hastalığa olumlu cevabı daha
iyi olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Literatüre
bakıldığında; Kalp sağlığının biyolojik işaretleri
ve pozitif psikolojik duruma bağlı veriler karışık
olmasına rağmen potansiyel bir ilişki öne sürülmektedir. Her ne kadar tıbbi hastalıklarla ilgili az
sayıda çalışma olsa da, pozitif psikolojik müdahalelerin tutarlı bir şekilde iyi olmayı arttırma ve
depresif semptomları azaltma ile ilişkili olduğu
sonucuna varılmıştır (25). Kalp ve damar yolu
hastalıkları ve hastanın psikolojisi arasında iki taraflı bir ilişki vardır. Kronik hastalıklar, hastaların
psikolojik dengesini bozar ve günlük yaşamlarını
etkiler. Bunun yanında hastanın psikolojik rahatsızlığı kalp sorunlarını doğurmaktadır (26).

Lineer regresyon uygulanarak Evlilik Yaşamı
Ölçeği’nin (EYÖ) eşi ile ilişkisinin nasıl olduğu
ve psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünme durumu bağımsız değişkenlerinin ne ölçüde
yordadığı belirlenmiş ve bu işlemin sonucunda
f=24,625 p<0,05 R2=,338 olarak bulunmuş, Evlilik Yaşamı Ölçeğinin toplam varyansın %33’ünün
bu değişkenlerce açıklandığı görülmüştür. Eşi ile
ilişkisinin nasıl olduğu ve psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünme durumunun EYÖ puanının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür (Tablo 4). Kalp hastası kadınların psikolojik
desteğe ihtiyacı olduğunu düşünmeleri eşleri ile
ilişkilerinin nasıl olduğu belirleyici faktör olduğu
düşünülmektedir. Eşleri ile ilişkilerinin kötü olduğunu düşünen kadınların evlilik yaşamını mutsuz
geçirmesi, hastalıkla başetmede güçlük çekmelerine ve psikolojik desteğe ihtiyacını arttırdığı şeklinde yorumlanmıştır. Literatürle paralel sonuçlar
bulunmuştur. Aydemir ve ark.’nın (2015), kronik
kalp hastalığı sebebiyle hastanede yatan hastanın depresyon ve anksiyete seviyelerini incelediği çalışmada, kalp hastalarında, depresyon ve
anksiyetenin yüksek olduğu, kaygının hastaların
yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkilediği ve
hastalığın kötüleşmesine sebep olduğu belirlenmiştir. Bu sebeple, kronik kalp hastalarına tedavi
sürecinde psikolojik destek verilmesi önerilmiştir
(23). Sakmar’ın (2010) yaptığı çalışmada, farklı
iletişim şekillerinin ilişki doyumu üzerindeki etkisini araştırmış ve farklı ilişki durumlarının ilişki

Bulgular doğrultusunda; hastalık sürecinde kadınların eşlerinden aldıkları destek son derece önem
arz etmektedir ve evlilik doyumunu etkilemektedir. Hastaların, eşi ile ilişkisinin nasıl olduğu, eşin
günlük işlerde yardımcı olma durumu, kendisinin
ve eşin karakter özelliği hastalığın günlük işlerine
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engel olma durumu, psikolojik destek alma durumu ve psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünme durumları eş desteğini ve evlilik doyumunu etkilemektedir. Sonuçlarda da görüldüğü gibi
eş desteğinin evlilikten doyum almayı sağlayan
nedenlerden biri olduğu şeklinde yorumlanmıştır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, kalp hastası kadınların eş desteği arttıkça, evlilik yaşamının da olumlu şekilde etkilendiği görülmüştür. Eş
desteği ve evlilik yaşamı üzerinde en fazla etkiyi eşi ile ilişkisinin nasıl olduğu ve profesyonel
psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünme
durumunun etkilediği görülmüştür. Çalışmadan
elde edilen sonuçlar doğrultusunda, kalp hastası
kadınların eşlerinin de psikolojik durumunun ve
evlilik doyumunun araştırılması, özellikle konsültasyon liyazon psikiyatrisi alanında çalışan
hemşirelerin yapılandıracakları duygusal destek
merkezli danışmanlıklarında, salt hastayı değil
hastanın en önemli sosyal destek kaynağı olan
öncelikle eşler ve daha sonra diğer aile üyelerini
de sürece dahil etmeleri, kalp hastası olan evli kadın hastaların eşler arasındaki uyum açısından da
değerlendirilerek gereksinimlerinin belirlenmesi
ve duygusal destek sağlayıcı hemşirelik girişimlerinin planlanması ve uygulanması önerilebilir.
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Learned Resourcefulness and Emotional Intelligence of Nursing
Students: A Descriptive and Cross-Sectional Study
Hemşirelik Öğrencilerinde Öğrenilmiş Güçlülük ve Duygusal Zekâ:
Tanımlayıcı ve Kesitsel Bir Çalışma

Ceyda BAŞOĞUL
ABSTRACT

ÖZ

Aim: The aim of this study is to determine the levels of learned resourcefulness and emotional intelligence and the relationship between them in nursing students.
Materials and Methods: The population of this descriptive and
cross-sectional study consisted of 291 students enrolled in the Nursing Department, Faculty of Health Sciences of a university in the
spring semester of the 2017-2018 academic year. Data were collected using the Socio-Demographic Form, the Rosenbaum Learned
Resourcefulness Scale (RLRS), and the Emotional Intelligence Evaluation Scale (EIES).
Results: The mean age of the participants was 21.01 ± 2.08, and
most of the participants were females (64.3%). The mean scores of
the participants were found to be 111.84±16.82 and 123.47±25.12
for the RLRS and EIES respectively. When the relationship between
the scales was analyzed, a statistically significant, positive correlation was found between the EIES sub-scales (emotional awareness,
emotion management, motivation, empathy, social skills) and the
RLRS (p<0.01).
Conclusion: The results of the study showed that the emotional intelligence level of the students was “low”; the learned resourcefulness
mean score was close to the mean of the scale; and there was a positive and significant relationship between them. It is recommended
to plan education programs and advanced researches to improve the
emotional intelligence and learned resource-fulness levels of nursing students.
Keywords: Nursing students; Learned resourcefulness; Emotional
intelligence.

Amaç: Bu araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin öğrenilmiş
güçlülük ve duygusal zekâ düzeylerinin ve ikisi arasındaki ilişkinin
belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı ve kesitsel çalışmanın örneklemini
2017–2018 akademik yılı bahar döneminde bir üniversitenin hemşirelik bölümünde okuyan 291 öğrenci oluşturmuştur. Veriler Tanıtıcı
Özellikler Formu, Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği ve Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21.01±2.08, %64,3’ü kadındır. Öğrencilerin öğrenilmiş güçlülük puan ortalaması 111.84±16.82,
duygusal zekâ puan ortalaması 123.47±25.12’dır. Öl-çekler arasındaki ilişki incelendiğinde Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği alt
boyutları (duy-guların farkında olma, duygularını yönetme, kendini
motive etme, empati, sosyal beceriler) ve öğrenilmiş güçlülük arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.01).
Sonuç: Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin duygusal zekâ düzeyinin “düşük”, öğrenilmiş güçlü-lük puan ortalamasının ölçek ortalamasına yakın ve ikisi arasında pozitif yönde anlamlı ve güçlü bir
ilişkinin olduğu saptanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin duygusal
zekâ ve öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin iyileştirilmesine yönelik
eğitimlerin ve ileri araştırmaların planlaması önerilir.

Introduction

high emotional intelligence level can cope with
stress effectively by identifying the stress early
and managing the triggers. This awareness is fundamental for nursing students who encounter new
stressful situations. Emotional intelligence acts as
a mediator factor between psychological health
and decreased stress (5). Besides the emotional
intelligence, learned resourcefulness is important
for stress management. These two concepts are effective in various important topics in the nursing
profession; some examples include adapting to
new situations, coping with difficulties, empathy,

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri; Öğrenilmiş güçlülük;
Duygusal zekâ.

Nursing is generally considered one of the most
stressful occupations (1-3). Throughout their
nursing education including clinical practices,
nursing students may encounter conditions that
cause stress and thus experience emotional problems (4). In stressful cases, an individual with a
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interpersonal relationships, managing conflicts
effectively, professional success, and satisfaction
(1,4-10)

tion with other people; adapting to changes; finding solutions to problems; and effectively coping
with daily conflicts (16). Emotional intelligence
for the nursing profession in today’s world could
be defined as a practice ability of a nurse in
demonstrating self-awareness, self-management,
empathy, social awareness, self-motivation, and
social relationship management skills (17,18).
Students with high emotional intelligence scores
were reported to have higher professional development, interpersonal relationships, and communication skills and demonstrate better professional performance (6). Por et al. (2011) found
that students with higher emotional intelligence
reported higher competence and well-being beside the outstanding problem-solving ability and
social support scores; moreover, they were found
to have lower perceived stress levels (7). The literature involves studies that investigated nursing
students’ emotional intelligence and learned resourcefulness levels separately. The present study
found that students’ emotional intelligence and
learned resourcefulness levels had positive effects
on stress management, coping, mental health,
well-being, empathy, academic success, communication skills and professional performance (1,46,9,10); however, no studies were found to have
investigated the relationship between emotional
intelligence and learned resourcefulness. An investigation of the relationship between nursing
students’ learned resourcefulness and emotional
intelligence could enable an increase in the awareness about this issue. This understanding could
contribute to policies and practices designed for
decreasing nursing students’ stress, facilitating
adaptation to challenging situations, supporting
their coping, and increasing academic and professional performance. This way, an increase in the
number of qualified nursing department graduates
is reflected in the quality of health care services.
Therefore, the present study is believed to be of
importance in both higher education and professional nursing in terms of both theory and practice.

Rosenbaum (1983) reports that the concept of
resourcefulness, which refers to cognitive-based
skills, is of importance for controlling the effects
of emotions and thoughts preventing individuals
from reaching a goal (11). The concept of learned
resourcefulness emerged particularly in the field
of nursing and health sciences practice fields
about 40 years ago (12). Meichenbaum (1977),
the first person to develop the concept of learned
resourcefulness, reported three components for
this concept: (a) self- monitoring, (b) problem
solving, and (c) emotion regulation and self-control (13). On the other hand, Rosenbaum (1983)
defined four main components which included (a)
use of positive self-statements, (b) problem solving, (c) delay of gratification, and (d) perceived
self-efficacy, which utilizes self-regulations and
cognition to cope with emotional and physiological reactions (11). Learned resourcefulness is
not expected to affect an individual’s perception
about a situation; however, it is assumed to have
effects on self-efficacy beliefs about coping with
a situation (14). High learned resourcefulness and
the ability to regulate emotions and cognition decrease the negative effects of stress to the minimum and increase the coping efficiency (11).
The concept of learned resourcefulness could be
associated with emotional intelligence components such as awareness and management of emotions, expression of emotions, empathy, and motivation. Nursing is a profession that requires the
ability to empathize, care and react in emotional
interaction with the individuals. Communication
to be established with patients and their families
could be challenging for nursing students due to
the presence of an illness and its effects on the
family. In this regard, emotional intelligence is of
importance in students’ gaining more self-control
and confidence and thus connecting themselves to
the profession (15). According to Bar-On (2006),
emotional intelligence is a multi-factorial mechanism about social and emotional capabilities that
enable individuals to know, understand, express,
and manage emotions; establishing communica-

The major purpose of this study is to investigate
the levels of learned resourcefulness and emotional intelligence and the relationship between
them in nursing students.
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Research Questions

acteristics of the students (class level, age, gender, marital status, socio-economic status and the
place where they lived the longest period of time).

1. What are nursing students’ learned resourcefulness levels?

2. The Rosenbaum Learned Resourcefulness
Scale (RLRS): The scale was originally developed by Rosenbaum (1980) as the Self-Control
Schedule (SCS). The name of the scale was then
changed by Rosenbaum as the Learned Resourcefulness Scale. It is a self-assessment scale that
aims to measure how well an individual uses the
cognitive strategies s/he can use in coping with
stress and stress reactions. The original version
of the 6-point Likert scale indicated the extent to
which participants evaluate the item as characteristic of himself or herself (-3 very uncharacteristic
of me, to + 3 very characteristic of me) (19). The
scale was adapted to Turkish by Siva (1991) and
Dağ (1991) (20,21) . Eleven items of the 36-item
scale that is rated on a 5-point Likert scale are
scored reversely (4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 29,
35). The responses ranged from “totally inappropriate,” (1) to “totally appropriate”(5). Scores to
be obtained from the scale range between 36 and
180. Higher scores indicate a repertoire of a variety of cognitive strategies in coping with stress,
in other words, a higher learned resourcefulness
level (21). Cronbach’s Alpha internal consistency coefficient of the scale was found .82 in the
original study, .78 in the study conducted by Dağ
(1991) (21), and .81 in the present study.

2. What are nursing students’ emotional intelligence levels?
3. Do nursing students’ socio-demographic features affect learned resourcefulness and emotional intelligence levels?
4. Is there a statistically significant relationship
between learned resourcefulness and emotional
intelligence scores?
Materials and Methods
Study Design: This study utilized a descriptive
and cross-sectional correlation research design to
determine the levels of learned resourcefulness
and emotional intelligence and the relationship
between them in nursing students.
Setting and Sample: The target population of the
study was 363 students who were enrolled in the
Nursing Department of Faculty of Health Sciences at Adıyaman University. The sample size was
calculated using G*Power with a medium effect
size of 0.4, probability of alpha error .05, a power
(1-β) of 0.95. The minimum sample size was 278.
The inclusion criteria were being enrolled in the
nursing department of the university in the 20172018 academic year and agreeing to participate in
the study. The exclusion criteria were rejecting to
participate in the study and filling in the questionnaire forms incompletely or incorrectly. Hence,
305 students agreed to participate in the study and
filled in the data collection tools. However, 14
questionnaires that were not completed fully were
excluded. The analysis was therefore performed
on the data collected from 291 students (80.2% of
the target population).

3. The Emotional Intelligence Evaluation
Scale (EIES): The 30-item scale was developed
by Hall (1999) and its reliability and validity were
performed by Ergin (22). The scale is composed
of 5 sub-scales as emotional awareness (Items 1,
2, 4, 17, 19 and 25), emotion management (Items
3, 7, 8, 10, 18 and 30), motivation (Items 5, 6, 13,
14, 16 and 22), empathy (Items 9, 11, 20, 21, 23
and 28), and social skills (12, 15, 24, 26, 27 and
29). The 30-item scale is rated on a 6-point scale
(1: disagree very much, 2: disagree moderately, 3:
disagree slightly, 4: agree slightly, 5: agree moderately, 6: agree very much). There are no reverse
items in the scale. The certain cut-off points in
the scale indicate low (129 and below), normal
(130-154), and high (155 and over) scores. Engin
found Cronbach’s Alpha coefficient as .84 (22).

Measurements: Data were collected through
three forms; the Socio-demographic Form, the
Rosenbaum’s Learned Resourcefulness Scale,
and the Emotional Intelligence Evaluation Scale.
1. The Socio-demographic Form: The form
included 7 questions about the descriptive char-
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Cronbach’s alpha internal consistency coefficient
was found .92 in the present study.

age age was 21.01±2.08. The majority of the participants (52.6%) were aged from 21 to 24, 64.3%
were females, 95.9% were single, and 70.8% had
a medium socio-economic level (Table 1).

Data Collection: The study was conducted in the
spring semester of the 2017-2018 academic year.
After the necessary permissions to conduct the
study were obtained, appropriate days, hours and
classrooms at school were determined. Before
the beginning of the courses (with the permission
of the relevant teaching staff), the students were
informed by the researcher about the purpose of
the research, and their informed consent was obtained in the classroom. Finally, the questionnaire
forms were distributed to students who agreed to
participate in the research. The students were told
that the participation was voluntary, the data collected would be used only for research purposes,
and their credentials would be kept confidential.
Filling in the data collection tools took about 8 to
10 minutes.

Table 1. Descriptive Characteristics of Students
(Adıyaman, 2018)
Characteristics (n=291)
Classes
1st year
2nd year
3rd year
4th year
Age Groups (Year)
17-20 years
21- 24 years
25- 36 years
Gender
Female
Male
Marital status
Single
Married

Data Analysis: Data were analyzed using SPSS
for Windows 21. Descriptive statistics (percentages, means, and standard deviations) were utilized
for the analysis of the socio-demographic data.
Kolmogorov-Smirnov test was utilized to find out
whether data distributed normally. Non-parametric tests were used as the data did not distribute
normally (p<.05). A comparison of the variables
was done using the Mann-Whitney U test for
two independent groups and the Kruskal-Wallis
test for more than two independent groups, and
Spearman correlation analysis was performed for
correlation analysis. Statistical significance was
taken as .05 for the comparisons. Cronbach’s Alpha was performed for reliability analysis.

N

%

70
66
77
78

24.1
22.7
26.5
26.8

127
153
11

43.6
52.6
3.8

187
104

64.3
35.7

279
12

95.9
4.1

Table 2 demonstrates the statistical analysis of
students’ Rosenbaum Learned Resourcefulness
Scale, Emotional Intelligence Evaluation Scale and
sub-scales. RLRS mean score was 111.84±16.82,
and the emotional intelligence mean score was
123.47±25.12. The students were found to have
received minimum 53 and maximum 173 points
from the EIES scale. Emotional intelligence subscales mean scores were 26.03±6.09 for the emotional awareness, 25.46±6.04 for the empathy,
25.46±6.04 for the social skills, 24.57±5.87 for
the motivation, and 22,83±5.65 for the emotion
management () respectively.

Compliance of Ethical Statement: Written permission was obtained from Adıyaman University Non-invasive Research Ethics Committee
(2018/2-25) and the Nursing Department of Faculty of Health Sciences. Before data collection,
the students were informed about the purpose of
the study and their written informed consent was
obtained.
Results
An analysis of the socio-demographic features of
the participating students showed that their aver-
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Table 2. Statistical Analysis of Students’ Rosenbaum Learned Resourcefulness Scale, Emotional Intelligence Evaluation Scale and Sub-scales (n=291) (Adıyaman, 2018)
Scales
Learned Resourcefulness
(RLRS)
Emotional Intelligence
(EIES)
Emotional awareness

M ± SD

Median

Min-Max

111.84±16.82

112

69-163

26.03±6.09

27

8-36

Emotion management

22.83±5.65

23

8-36

Motivation

24.57±5.87

25

9-36

25.46±6.04

26

10-36

25.46±6.04

25

9-34

123.47±25.12

126

53-173

Empathy
Social skills
Emotional Intelligence Total

Table 3. Comparison of Students’ Emotional Intelligence and Learned Resourcefulness Scores by Class
Year and Gender (n=291) (Adıyaman, 2018)
Class
1st year
2nd year
3rd year
4th year
Gender
Female
Male

N
70
66
77
78
N
187
104

Emotional Intelligence (EIES)
Mean
M ± SD
Median
Rank
123.70±24.55
129
148,94
113.74±24.22
113
112,92
127.15±23.22
125
156,91
127.78±26.24
132
160,58
2
x =13.92; p = .003*
125.80±24.70
129
154.03
119.21±25.32
117
131.56
z= - 2.184; p=0.029*

Learned Resourcefulness (RLRS)
M ± SD

Median

Mean Rank

114.00±16.50
114
109.21±17.77
106
112.57±17.50
115
111.35±15.41
110
x2 = 3.11; p = .374
110.84±16.36
110
113.59±17.47
114
z= - 1.354; p=0.176

155.25
132.00
151.93
143.69
141.02
154.95

*p < 0.05
Table 4. Relationship between Learned Resourcefulness and Emotional Intelligence Sub-scales Scores
(n=291) (Adıyaman, 2018)
Emotional Intelligence
Scales

Learned
Resourcefulness

Emotional Emotion manMotivation
awareness agement

Empathy

Social skills

Total

r(p)
.425

r(p)
.397

r(p)
.399

r(p)
.384

r(p)
.376

r(p)
.469

( .000)*

( .000)*

( .000)*

( .000)*

( .000)*

( .000)*

* p< 0,05
dents’ EIES and RLRS scores according to class
level is given in Table 3. Emotional intelligence
mean scores were 123.70±24.55 for the first-year
students, 113,74±24.22 for the second-year students, 127.15±23.22 for the third-year students,
and 127.78±26.24 for the fourth-year students;

The comparison of the nursing students’ EIES
and RLRS scores according to their socio-demographic features showed no significant differences by age, marital status, socio-economic
status, and the place where they lived the longest
period of time (p>0.05). The comparison of stu-

123

Learned Resourcefulness and Emotional Intelligence of Nursing Students: A Descriptive and Cross-Sectional Study

there was a significant difference between the
class levels (p<0.05). No significant difference
was found between the groups in terms of the
learned resourcefulness mean scores (p>0.05).
Female students’ emotional intelligence mean
score was 125.80±24.70 and that of males was
119.21±25.32. This difference was found to be
statistically significant (p<0.05).

literature indicates studies that reported medium
and normal (10, 27-29) levels of emotional intelligence, yet there are studies indicating low levels
of emotional intelligence (30-32). Barkhordari
and Rostambeygi (2013) reported that nursing
students’ emotional intelligence levels were satisfactory in their study (8). Lower emotional intelligence levels of students in this study indicate
a need for a course about emotional intelligence,
and the curriculum should be revised considering
the factors affecting emotional intelligence.

Spearman correlation analysis was performed
to find out the relationship between nursing students’ emotional intelligence scores and learned
resourcefulness scores (Table 4). A positive,
strong, and significant relationship was found
between learned resourcefulness scores and emotional intelligence total score (r=.469) and subscale scores of “emotional awareness” (r=. 425),
“emotion management” (r=. 397), “motivation”
(r=. 399), “empathy” (r=. 384), and “social skills”
(r=. 376) (p=0.000).

The comparison of nursing students’ emotional intelligence scores according to class levels
showed the scores from lowest to highest as second, first, third, and fourth year. Hence, emotional
intelligence was found to be lowest in the second
year and highest in the fourth year, and this difference was statistically significant. An analysis of
other study results about this issue demonstrated
that emotional intelligence score was higher in
upper class years (28,31); however, there are also
studies indicating no differences by class year
(8,27). The significant difference by class year in
this study is considered to result from the nursing education provided. Some factors are considered to increase emotional intelligence levels by
increasing students’ competence and self-confidence and help them gain problem-solving skills.
These factors include gaining experience about
the situations encountered in the nursing education process, increased interaction experienced in
the academic and clinic environments, expression
and management of emotions in the interactions
established, experiences about understanding
the emotions of others, importance of empathic
approach, and care processes in clinical practices. However, although the increase in emotional
intelligence levels in upper classes is something
positive, it is not at the desired level.

Discussion
The present study is the first study that associates emotional intelligence and learned resourcefulness in nursing students. Students’ emotional
intelligence levels were found to be “low” and
their learned resourcefulness level was found to
be close to the scale mean score. In addition, there
was a strong, significant relationship between
learned resourcefulness and emotional intelligence total and sub-scales.
The results showed that nursing students’ learned
resourcefulness mean score was close to the scale
mean score and a little higher than that (see Table
2). A study that investigated university students’
learned resourcefulness reported similar learned
resourcefulness mean scores (23). Some studies
conducted with nursing students reported higher learned resourcefulness mean scores (126.44;
122.70; 120.07 respectively) than the ones found
in this study (111.84) (24-26).

An assessment of nursing students’ emotional intelligence scores according to gender showed that
the emotional intelligence mean score of female
students was significantly higher in comparison
to that of males. While some studies in the literature showed that emotional intelligence score did
not differ by gender (8,22), some other studies
similarly reported higher scores of females com-

The results showed that the students’ emotional
intelligence mean score was low. Emotional intelligence sub-scale mean scores from highest to
lowest were emotional awareness, empathy, social skills, motivation, and emotion management
respectively (Table 2). A review of the related
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pared to males (31, 33). Bar-on (1997) states that
females are more aware of their emotions, show
sympathy and have social responsibility while
males are better at struggling with stress (34).
This finding in the study indicates that female students expressed and managed their emotions better, were more empathetic, and had better social
skills. The significant difference in intelligence
levels by gender could be associated with cultural
characteristics in the expression of feelings.

Risky and stressful clinic practice fields combined
with the intensive program of theoretical courses might cause students to experience emotional
problems such as insufficiencies in coping and
stress. The results showed that students’ emotional intelligence and learned resourcefulness levels are not at the desired level to cope with these
problems. In addition, the increase in students’
learned resourcefulness levels with the increase
in their emotional intelligence level revealed that
practices about these concepts require the investigation of the two concepts in tandem.

An analysis of the relationship between nursing students’ emotional intelligence scores and
learned resourcefulness scores showed a statistically significant, positive relationship between
learned resourcefulness scores and emotional intelligence total score and sub-scales scores (emotional awareness, emotion management, motivation, empathy, social skills). This result could also
indicate that nursing students’ learned resourcefulness levels increase with the increase in their
emotional intelligence. Emotional intelligence
is considered to be a stress-relieving factor that
could be considered necessary for nurses (35). In
their study conducted with nursing students, Por
et al. (2011) reported that students who had high
emotional intelligence had lower perceived stress
levels with high well-being and efficacy, superior
problem-solving ability, and social support scores
(7). In terms of learned resourcefulness, individuals who have high learned resourcefulness levels
could have a delay of gratification and use positive self-regulation, problem-solving methods,
and other self-control strategies (11). In light of
these individual changes, learned resourcefulness
is an important personality variable that increases
coping skills, enables a healthy adaptation, and
identifies how to behave in stressful situations.
Emotional intelligence and learned resourcefulness are common in issues strengthening people
such as adapting to new situations, stress management, self-control, awareness and management
of feelings, and the use of appropriate strategies
in problem-solving. In light of this information,
the positive and significant relationship between
emotional intelligence and learned resourcefulness found in this study is somewhat expected.

Conclusion and Recommendations
The results showed that nursing students’ emotional intelligence levels were “low”, their
learned resourcefulness levels were close to the
scale mean score and a little higher, and there
was a positive, strong and significant relationship
between the learned resourcefulness and emotional intelligence total and sub-scale scores. In
addition, emotional intelligence level of females
and students in upper class years was found to be
higher.
Further research is needed to examine changes
in emotional intelligence and learned resourcefulness scores in students throughout the nursing education, and to compare students enrolled
in other professional fields including health and
non-health-related departments. Also, future research may take a longitudinal and qualitative
approach to study the cause and effect of different levels of learned resourcefulness. This study
provided basic data for further studies. In the light
of these studies, it is thought that it would be beneficial to organize training programs and to conduct experimental studies in large groups where
the effectiveness of these programs is evaluated.
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İşçilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve İlişkili Faktörler:
Bir Hastane Örneği
Healthy Lifestyle Behaviors of Employees and Related Factors:
Example of a Hospital
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ABSTRACT

Amaç: Bu araştırma bir hastanede çalışan işçilerin sağlıklı yaşam
biçimi davranışları ve ilişkili faktörlerini belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiş kesitsel tipte bir araştırmadır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma 2018 yılında bir eğitim ve araştırma hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örneklem hesabına gidilmemiş hastanede işçi olarak çalışan 1036 kişi ile araştırma tamamlanmıştır. Çalışmanın verileri anket formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi
Davranışları Ölçeği II (SYBDÖII) ile toplanmıştır. Araştırmanın etik
izinleri alınmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan işçilerin %34,9’u kadın, %65,1’i
erkektir ve yaş ortalamaları 33,84±7,65’dir. İşçilerin %72,2’sinin
geliri giderden az, %72,7’si çekirdek aileye sahip, %40,1’i lise mezunu, %75,3’üvardiya usulü çalışmakta, %61,3’ü sigara içmiyor,
%96,4’ü alkol kullanmıyor olduğu, %90,2’sinin kronik hastalığı
olmadığı bulunmuştur. İşçilerin SYBDÖII Toplam puan ortalaması
127,05±21,78 olarak bulunmuş ölçeğin alt faktörlerinden en düşük
puan Fiziksel Aktivite, en yüksek puan Manevi Gelişim Alt Faktör’ünden alındığı bulunmuştur.
Sonuç: Araştırmadaki işçilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının orta düzeyde olduğu; sosyo-demografik özellikler, bireysel alışkanlıklar ve çalışma koşullarının bu davranışlar üzerinde değiştirici
faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İşçiler; Sağlıklı yaşam tarzı; Hastane

Aim:This research is a cross-sectional study to define the healthy
lifestyle of employees working in a hospital and relatedfactors.
Material and Methods:The study was conducted in a training and
research hospital in 2018. In the study, the sample was not taken into
account, and the research was completed with 1036 people working
as employees in the hospital. The data of the study was collected by
questionnaire form and Healthy Lifestyle Behavior Scale II (HLBS
II). Ethical permissions of the study were obtained.
Results: Percentages of the female and male participants are %34.9
and %65.1 respectively. Their age average is 33.84±7.65. Based
on the study: 72.2% of the employees have not enough income according to their needs, 72.7% of the employees have nucleus families, 40.1% are high school graduates, 75.3% are working in shifts,
61.3% are non-smokers, 96.4% are not using alcohol, 90.2% do not
have chronic diseases. Healthy Lifestyle Behavior Scale (SYBDÖ II)
Total Average of the employees is 127.05±21.78, the lowests core
obtainedis from Physical Activity and the highests core obtained is
from the Spiritual Development Sub-Factor.
Conclusion:This study shows that healthy lifestyle behavior of hospital employees is moderate; socio-demographic characteristics, individual habits, and working conditions are modifying factors affect
the behaviors.
Keywords: Employees; Healthy Lifestyle; Hospital

GİRİŞ

ve çevresel sorunlar, yanlış beslenme alışkanlıkları ve olumsuz psikolojik faktörler gibi yaşamı
etkileyen durumlar aslında sağlığın da belirleyicileridir. Sağlığın iyileştirilmesinin en temel faktörlerinden biri olarak kabul edilen sağlığın geliştirilmesi, optimal sağlık koşullarına kavuşmada
kişilerin yaşam tarzlarını düzenleyerek sağlıklarını etkileyen davranışları kontrol altında tutmaları, kendi sağlıkları üzerinde sorumluluk alarak
günlük yaşam aktivitelerini düzenlemelerini gerektiren bir durumdur (1, 3-5). Sağlığı geliştirme
sürecinin göstergeleri literatürde sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, olumlu
kişilerarası ilişki, manevi gelişim ve stres yönetiminden oluşmaktadır (6-8).

En temel insan haklarından biri olan sağlık; bireylerin tüm yaşam alanlarını etkiler. Bu nedenle
sağlığın geliştirilmesi, korunması ve sürdürülmesi tüm bireyler, toplumlar için önem taşır ve bu
alanda yapılan uğraşılar sağlık davranışı olarak
nitelendirilir (1,2). Hareketsiz yaşam tarzı, sosyal
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2. İşçilerin kişisel özellikleri ile sağlıklı yaşam
biçimi davranışları arasında fark var mıdır?

İş ve işyeri koşulları yapısı gereği fiziksel, psikososyal ve örgütsel çevreyi içerisinde barındırır ve
aynı zamanda işçilerinin sağlık, sağlık davranışları ve güvenlik durumlarını doğrudan etkiler. İşyerlerinde sağlığı geliştirmeye yönelik girişimler
hastalık ve kaza nedeni ile iş kayıplarının azalması, verimli çalışmanın arttırılması, iş koşullarına
bağlı sağlık giderlerinin azaltılması açısından işveren için faydalı iken güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışma, iş memnuniyetinin artması açısından da işçiler için faydalıdır. Ancak çalışma koşullarının ağırlığı, vardiya düzenlemeleri, çalışılan yerin özellikleri, bireysel tercihler, toplumsal
rol ve sorumluluklar nedeni ile sağlığı geliştirmeye yönelik sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına
sahip olmak ve onları sürdürmek güçleşmektedir
(9-11). İlhan ve ark. (2006) (12) temizlik işçileri ile yaptıkları çalışmada işçilerin %80,1’inin
işini yaparken kişisel koruyucu kullanmadığını,
%26’sının iş kazası geçirdiğini ve %5.3’ünün de
iş kazasına bağlı kalıcı sakatlığa maruz kaldığını
bulmuşlardır. Artazcoz ve ark. (2007) (13) çalışmalarında uzun çalışma saatlerinin kadın çalışanlarda, olumsuz mental sağlık, iş tatminsizliği ve
sigara içmeye neden olduğunu bulmuşlardır. Bunun yanında kadınlarda uzun çalışma saatleri ve
ev içi çalışma saatlerinin fazlalığının fiziksel aktivite yetersizliğine neden olduğunu bulmuşlardır.

GEREÇ ve YÖNTEM
Araştırma Türü
Bu çalışma bir hastanede çalışan işçilerin sağlıklı
yaşam biçimi davranışları ve ilişkili faktörlerini
belirlemek amacı ile kesitsel tipte gerçekleştirilmiştir.
Araştırma Evreni ve Örneklemi
Araştırma Konya ilinde bir eğitim ve araştırma
hastanesinde 2018 yılında yapılmıştır. Araştırmada örneklem hesabına gidilmemiş hastanede işçi
olarak çalışan tüm personele ulaşılması hedeflenmiş (1135) ancak araştırmaya katılmayı kabul
etmeyen ve veri formunu eksik dolduran araştırmacılar araştırma dışında tutulmuştur böylelikle
1036 kişiye ulaşılarak (%91) araştırma tamamlanmıştır.
Soruların anlaşılabilirliğini test etmek için araştırmanın ön uygulaması başka bir üniversite hastanesinin işçileriyle yapılmış olup daha sonrasında
anket uygulamasına geçilmiştir. Anket uygulaması katılımcıların öz bildirimlerine dayalı ve gözlem altında gerçekleştirilmiştir.
Bağımsız/Bağımlı değişkenler
Araştırmanın bağımsız değişkenleri kişisel özellikler, bağımlı değişkeni ise Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II Ölçeği puanıdır.

Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını sürdürmede
en çok zorlanan gruplardan biri de hastanede çalışan işçilerdir. Çünkü işçiler uzun çalışma saatleri, nöbetler, çalışılan yerden kaynaklanan riskler,
işe bağlı sağlık sorunları gibi nedenlerden dolayı
çoğu zaman sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını
göz ardı edilebilecek durumdadır. Hem bu durumun nedenlerini ortaya koymak hem de konuya
dikkat çekmek açısından işçilerde sağlığı geliştirme davranışlarına vurgu yapan çalışmalar önem
arz etmektedir (14,15).

Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları
Anket Formu
Anket formu, katılımcılara yönelik sosyo-demografik özellikler, bireysel alışkanlıklar ve çalışma
koşullarına yönelik 11 sorudan oluşmaktadır ve
oluşturulmasında literatür taraması ve uzman görüşü alınmıştır (5, 14, 16).
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II
(SYBDÖ II)
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II
Walker tarafından 1987 yılında geliştirilmiş ve
1996 yılında revize edilmiştir. Ölçek 52 madde
ve altı alt faktörden oluşan 4’lü likert şeklindedir.
Ölçeğin alt faktörleri; Sağlık Sorumluluğu, Fiziksel Aktivite, Beslenme, Manevi Gelişim, Kişile-

Bu çalışma bir hastanede çalışan işçilerin sağlıklı
yaşam biçimi davranışları ve ilişkili faktörlerini
belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırma Soruları:
1. İşçilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları nasıldır?
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rarası İlişkiler ve Stres Yönetimidir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirliliği Bahar ve ark (2008) (17)
tarafından yapılmıştır. Ölçekten alınabilecek puan
52-208 arasındadır. Alınan puanın yüksek olması
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının yüksek olduğuna işaret etmektedir.

tiksel analizler, Student T test, One Way Anova,
Kruskal Wallis-H ve Korelasyon analizi testleri
kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan işçilerin%34,9’u (n= 362)kadın, %65,1’i (n= 674) erkektir ve yaş ortalamaları
33,84±7,65’dir (Range: 18-59). Çalışmaya katılan bireylerin %72,2’sinin (n=748) ekonomik durumunun gelir giderden az,%72,7’sinin (n=753)
çekirdek aileye sahip, %40,1’inin (n=415) lise
mezunu olduğu; %75,3’ünün (n=780) vardiya
usulü çalıştığı saptanmıştır. İşçilerin%61,3’ü
(n=635) sigara içmediğini, %96,4’ü (n=999) alkol
kullanmadığını belirtmiştir. Çalışanların %90,2’si
(n=934) kronik hastalığı olmadığını belirtirken;
%21,5’i (n=20)Astım, %15,1’i (n=14) KOAH,
%18,3’ü (n= 17) diyabet hastası olduğunu belirtmiştir.

Çalışmamızda SYBDÖ II Toplam Cronbach’s
α=0,929 olup; Alt Faktörlerin Cronbach’s α’sı
0,694 ile 0,825 arasında değiştiği bulunmuştur.
Araştırmaya Dahil Edilme/Dışlama Kriterleri
İşçi statüsünde çalışıyor olmak ve araştırmaya
katılmaya gönüllü olmak araştırmaya katılma
kriterleri olarak göz önünde bulundurulmuştur.
Araştırmanın uygulandığı zaman diliminde raporlu, izinli olan bireyler araştırma kapsamı dışında
tutulmuştur.
Araştırmanın Etik Yönü
Araştırma öncesi T.C. KTO Karatay Üniversitesi
Tıp Fakültesi İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik kurul onayı, T.C. Sağlık
Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya
Eğitim ve Araştırma Hastanesinden kurum izni
ve araştırmaya katılmayı kabul eden çalışanlardan
onam, ölçekle ilgili kullanım izni alınmıştır.

Araştırmaya katılan bireylerin ortalama çalışma yılı 6,97±4,98, bir günde çalışma saati
8,87±1,73’tür.
Araştırmaya katılan işçilerin SYBDÖ II Toplam
puan ortalaması 127,05±21,78 olup; Sağlık Sorumluluğu Alt Faktör puanı 20,91±4,53, Fiziksel
Aktivite Alt Faktör puanı 17,31±5,04, Beslenme
Alt Faktör puanı 20,43±4,53, Manevi Gelişim Alt
Faktör puanı 25,33±4,72, Kişilerarası İlişkiler Alt
Faktör puanı 23,80±4,20, Stres Yönetimi Alt Faktör puanı 19,26±4,30’dır (Tablo 1).

Araştırmanın İstatistiksel Değerlendirilmesi
Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS
programında (Version 18, Chicago IL, USA) değerlendirilmiştir. Değerlendirmede; temel istatis-

Tablo 1. İşçilerin SYBDÖ II Toplam ve Alt Faktör Puan Dağılımları (Konya, 2018)
SYBDÖ II VE ALT FAKTÖRLERİ
Sağlık Sorumluluğu
Fiziksel Aktivite
Beslenme
Manevi Gelişim
Kişilerarası İlişkiler
Stres Yönetimi
SYBDÖ II Toplam

n
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036

AO±SS
20,91±4,53
17,31±5,04
20,43±4,53
25,33±4,72
23,80±4,20
19,26±4,30
127,05±21,78
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(Min-Max)
9-36
8-32
9-36
9-36
9-36
8-32
55-208
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Cinsiyet

Kadın
Erkek

Sayı
(n)
362
674

AO±SS

21,08±4,52
20,81±4,54
0,370; 0,897

AO±SS

SYBDÖ II
Toplam

Stres
Yönetimi

Kişilerarası
İlişkiler

Manevi
Gelişim

Beslenme
AO±SS

AO±SS

AO±SS

AO±SS

23,83±3,94
23,78±4,33
0,850;
0,190
23,63±4,06

19,08±4,34
19,35±4,28
0,340;
-0,955
18,97±4,16

127,23±21,41
126,96±21,99
0,850; 0,189
125,69±20,85

748

20,66±4,37

243

21,53±4,86

17,75±5,35

20,88±4,65

25,83±4,82

24,18±4,38

20,07±4,43

130,27±23,02

45

21,51±5,09

18,93±5,17

21,66±5,23

25,84±5,61

24,66±5,19

19,66±5,24

132,28±27,43

217

3,798;0,023
20,86±4,49
21,06±7,72
21,00±3,97
20,50±5,44
0,180;0,981
20,57±4,31

4,107;0,017
17,21±4,95
17,56±5,29
17,36±4,34
18,37±7,21
1,232;0,745
15,77±4,59

3,747;0,024
20,34±4,47
20,50±4,78
21,31±4,11
21,12±8,82
2,256;0,521;
20,17±4,30

2,314;0,099
25,35±4,72
25,46±4,78
24,09±3,96
25,62±5,58
3,684;0,298
24,56±4,74

2,588;0,076
23,83±4,25
23,83±4,13
22,85±3,81
24,31±3,82
3,246;0,355
23,52±4,24

6,318;0,002
19,18±4,24
19,28±4,50
20,04±3,95
20,43±5,11
2,657;0,448
18,58±4,28

5,455;0,004
126,80±21,54
127,73±22,79
126,68±18,04
130,37±28,36
0,494;0,920
123,19±20,94

173

20,67±4,36

16,72±4,70

20,21±4,59

26,10±4,55

24,01±3,95

19,19±4,04

126,93±20,10

415

20,86±4,72

17,66±5,11

20,38±4,62

25,18±4,84

23,74±4,33

19,25±4,33

127,10±22,64

231

21,47±4,49

18,57±5,18

20,93±4,54

25,74±4,49

24,01±4,11

19,97±4,36

130,71±21,70

1,759;0,153

13,441;0,000 1,321;0,266

0,679;0,565 3,999;0,008 4,486;0,004

20,80±4,38
21,21±4,97
1,254;0,240
20,88±4,49
21,15±4,90
0,578;0,563
21,30±4,35
20,28±4,74
3,548;0,000
20,96±4,53
19,43±4,36
2,020;0,044

17,22±5,00
17,58±5,16
0,970;0,332
17,40±5,01
16,51±5,33
1,681;0,093
17,69±4,83
16,71±5,32
2,979;0,003
17,28±5,06
18,10±4,44
0,971;0,332

4,217;0,006
a-b;b-c
25,32±4,74
25,35±4,66
0,091;0,927
25,35±4,68
25,08±5,09
0,549;0,583
25,50±4,51
25,05±5,03
1,465;0,143
25,37±4,72
24,08±4,53
1,642;0,101

753
226
41
16

Çalışma
Şekli

Vardiya
Nöbet

780
256

t; p
Kronik
Hastalık

Yok
Var

934
102

t; p
Sigara
İçme

İçmeyen
İçen

635
401

t; p
Alkol
kullanma

Kullanmayan 999
Kullanan
37

t; p

AO±SS

17,07±5,07
20,92±4,64 25,22±4,62
17,44±5,03
20,16±4,46 25,39±4,77
0,264; -1,118 0,010; 2,569 0,579;
-0,554
17,07±4,91
20,21±4,43 25,13±4,62

t; p
Ekonomik Gelir
Durumu
Giderden Az
Gelir Gidere
Denk
Gelir
Giderden
Fazla
Anova; p
Aile tipi
Çekirdek
Geniş
Birleşik
Diğer
KW; p
Eğitim
İlkokul ve
Durumu
altı (a)
Ortaokul
mezunu (b)
Lise mezunu
(c)
Üniversite ve
üzeri mezunu
(d)
Anov;,p

Fiziksel
Aktivite

Sağlık
Sorumluluğu

Tablo 2. İşçilerin Sosyo-Demografik Özellikleri ile SYBDÖ II Toplam ve Alt Faktör Puanlarının
Karşılaştırılması (Konya, 2018)

20,25±4,45
20,96±4,76
2,183;0,029
20,41±4,56
20,57±4,29
0,342;0,732
20,88±4,38
19,71±4,69
4,056;0,000
20,48±4,52
19,13±4,63
1,773;0,077

Araştırmaya katılan kadın işçilerin erkeklere göre
Beslenme Alt Faktör Puanları; geliri giderine denk
olanların geliri giderinden az olana göre Sağlık
Sorumluluğu Alt Faktör puanları; geliri giderinden fazla olanların geliri giderinden az olanlara
göre Fiziksel Aktivite Alt Faktör puanları daha

23,78±4,21
23,86±4,16
0,268;0,788
23,83±4,16
23,52±4,56
0,700;0,484
23,83±4,01
23,75±4,48
0,284;0,776
23,85±4,19
22,51±4,18
1,907;0,057

19,16±4,23
19,55±4,51
1,252;0,211
19,27±4,24
19,18±4,81
0,188;0,865
19,54±4,11
18,82±4,55
2,560;0,011
19,29±4,29
18,37±4,43
1,273;0,203

126,57±21,34
128,54±23,05
1,259;0,208
127,16±21,55
126,05±23,93
0,489;0,625
128,76±20,45
124,35±23,52
3,089;0,002
127,26±21,81
121,64±20,50
1,539;0,124

yüksek; geliri giderinden az olanların diğerlerine
göre Beslenme Alt Faktör puanları daha düşük,
geliri giderine denk olanların geliri giderinden
az olana göre Stres Yönetimi Alt Faktör puanları
daha yüksek, geliri giderinden az olanların diğerlerine göre SYBDÖ Toplam puanları daha düşük
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Tablo 3. İşçilerin Yaşı, Çalışma Yılı, Bir Günde Çalışma Saati ile SYBDÖ II Toplam ve Alt Faktör
Puanlarının İlişkisi (Konya, 2018)
Yaş

r
p
Çalışma
r
Yılı
p
Bir Günde r
Çalışma
p
Saati

Sağlık
Sorumluluğu
0,036
0,242
0,016
0,597
-0,023
0,466

Fiziksel
Aktivite
-0,142
0,000
0,056
0,073
-0,021

0,498

Beslenme

0,058
0,061
0,023
0,468
-0,107

Manevi
Gelişim
0,029
0,345
0,041
0,184
0,025

Kişilerarası
İlişkiler
0,069
0,025
0,018
0,559
0,039

Stres
Yönetimi
-0,026
0,411
-0,004
0,900
-0,029

SYBDÖ
II Toplam
0,002
0,959
0,007
0,825
-0,025

0,001

0,420

0,206

0,350

0,428

Literatürde konuya ilişkin çalışmalar gözden geçirildiğinde Yılmazel ve ark.’nın (2015) , Kolaç
ve ark.’nın (2018) çalışanlarda; Yalçınkaya ve
ark.’nın (2007) , Cürcani ve ark.’nın (2010) , Abdolkarimy ve ark.’nın (2017) sağlık çalışanlarında yaptıkları çalışmalarda da çalışmamızda elde
ettiğimiz sonuçlara benzer sonuçlar gözlenmiştir
(5, 16, 14, 15, 18). SYBDÖ II’den en yüksek alınabilecek puan 208 oluğu göz önünde bulundurulduğunda işçilerin orta düzey sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına sahip olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalar ve bizim çalışmamızda en düşük puanın Stres Yönetimi ve Fiziksel
Aktivite Alt Faktörlerinde olduğu çalışanların bu
konuda sorun yaşadığını ortaya koymuştur.

bulunmuştur. İşçilerin eğitim durumu arttıkça Fiziksel Aktivite, Stres Yönetimi ve SYBDÖ Toplam puanlarının arttığı, ilkokul ve daha az eğitimli
olanların ortaokul ve üniversite mezunlarına göre
Manevi Gelişim, lise mezunu olanların ortaokul
mezunu olanlara göre Manevi Gelişim Alt Faktör
puanları düşük bulunmuştur (Tablo 2).
Nöbet usulü çalışanların Beslenme Alt Faktör Puanları; sigara içmeyenlerin sigara içenlere göre
Sağlık Sorumluluğu, Fiziksel Aktivite, Beslenme,
Stres Yönetimi Alt Faktörleri ve SYBDÖ II Toplam puanları daha yüksek; alkol kullanmayanların
kullananlara göre Sağlık Sorumluluğu Alt Faktör
puanları daha yüksek bulunmuştur (Tablo 2).
Aile tipi ve kronik hastalık durumu ile SYBDÖ II
Toplam ve Alt Faktör Puanları arasında fark bulunmamıştır (Tablo 2).

Çalışmamızda, çalışan bireylerin yaşları ile Fiziksel Aktivite Alt Faktör puanları arasında negatif
yönlü düşük düzeyde, Kişilerarası İlişkiler Alt
Faktör puanları arasında pozitif yönlü orta düzeyde; bir günde çalışma saati ile Beslenme Alt
Faktör puanı arasında negatif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çalışma yılı ile
SYBDÖ II ve alt faktörleri arasında anlamlı fark
bulunmamıştır.

İşçilerin yaşları ile Fiziksel Aktivite Alt Faktör
puanları arasında negatif yönlü düşük düzeyde,
Kişilerarası İlişkiler Alt Faktör puanları arasında
pozitif yönlü orta düzeyde; bir günde çalışma saati ile Beslenme Alt Faktör puanı arasında negatif
yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çalışma yılı ile SYBDÖ II ve alt faktörleri
arasında anlamlı fark bulunmamıştır (Tablo 3).

Literatürde konuya ilişkin çeşitli araştırma sonuçları mevcuttur. Huang ve ark. (2010) Tayvanlı
işçilerde yaptıkları çalışmalarında yaş ile SYBD
toplam, beslenme, sağlık sorumluluğu, kendini
gerçekleştirme ve stres yönetimi puanları arasında pozitif yönlü ilişki olduğunu bildirmişlerdir
(19). Cürcani ve ark.’nın hemşireler ile yaptıkları (2010) çalışmaya göre ise yaş ile SYBDÖ
ve alt faktörleri arasında anlamlı bir fark yoktur
(15). Altay ve ark. (2015) 41 yaş ve üzeri yaş
grubunda olan hemşirelerin diğer gruplara göre

TARTIŞMA
Araştırmaya katılan işçilerin SYBDÖ II Toplam
puan ortalaması 127,05±21,78 olup Sağlık Sorumluluğu Alt Faktör puanı 20,91±4,53, Fiziksel
Aktivite Alt Faktör puanı 17,31±5,04, Beslenme
Alt Faktör puanı 20,43±4,53, Manevi Gelişim Alt
Faktör puanı 25,33±4,72, Kişilerarası İlişkiler Alt
Faktör puanı 23,80±4,20 ve Stres Yönetimi Alt
Faktör puanı 19,26±4,30’dır.
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SYBDÖ toplam, kendini gerçekleştirme, sağlık
sorumluluğu, beslenme ve kişilerarası destek alt
ölçek puanlarının daha yüksek olduğunu, Özvurmaz ve Mandıracıoğlu (2017) küçük ve orta çaplı işletmelerde yaptıkları çalışmalarında 50 yaş
ve üzerindeki bireylerin 20-29 yaşındakilere göre
sağlık sorumluluğunun daha fazla olduğunu bildirmişlerdir (20, 21). Çalışmamızda yaşın artması
ile birlikte fiziksel aktivite davranışının azaldığı;
ancak kişilerarası ilişkilerin olumlu etkilendiği
bulunmuştur. Bu durumda yaşın ilerlemesi ile
bedensel aktivitelerde zorlanmanın olması ancak
kişilerarası ilişkilerde tecrübenin artmasın etkili
olabileceği düşünülmüştür.

maları incelediğimizde; Bostan ve Beşer (2016)
çalışmalarında kadınların beslenme puanlarının,
Kolaç ve ark. (2018) kadınların stres yönetimi
puanlarının daha yüksek olduğunu bulmuşlardır
(2,16). Najaf-Abadi ve Behrooz (2018) ise cinsiyet ile SYBDÖ puanları arasında anlamlı bir
fark bulmamışlardır (23). Çalışmamız sonucu ise
Bostan ve Beşer‘in (2016) bulgusu ile örtüşmektedir (2). Bunun nedeninin araştırmanın yapıldığı
alanın/ortamın benzerliğinden kaynaklandığını
söyleyebiliriz.
Çalışmamızda geliri giderinden fazla olanların
geliri giderinden az olanlara göre Fiziksel Aktivite Alt Faktör puanları daha yüksek; geliri giderinden az olanların diğerlerine göre Beslenme Alt
Faktör puanları daha düşük, geliri giderine denk
olanların geliri giderinden az olana göre Stres
Yönetimi Alt Faktör puanları daha yüksek, geliri
giderinden az olanların diğerlerine göre SYBDÖ
II Toplam puanları daha düşük bulunmuştur. Beşer ve ark. (2007) çalışmalarında gelir durumu
arttıkça sağlık davranışlarının arttığını belirtirken; Yılmazel ve ark. (2015) ekonomik durum
ile SYBDÖ ve Alt Grupları arasında anlamlı bir
fark bulmamıştır. Ekonomik durumun sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını geliştirmeye yönelik etkisinin bireysel refahın bütçeye ve yaşam tarzına
etkisinden kaynaklandığı düşünülmüştür (5, 24).

Literatürde çalışma yılı ile sağlıklı yaşam biçimi
davranışları ilişkisini değerlendiren Yalçınkaya
ve ark.’nın (2007) sağlık çalışanları ile yaptıkları
çalışmalarında 20 yıl ve üzeri çalışanların egzersiz ve beslenme alt boyutundan daha yüksek puan
aldığı, Akçakanat ve ark.’nın tıp fakültesi öğretim
üyeleri ile (2015) yaptıkları çalışmada meslekte
17 yıl ve daha uzun süredir çalışanların SYBDÖ
II Toplam, Fiziksel Aktivite, Beslenme Alışkanlığı, Manevi Gelişim, Stres Yönetimi puanlarının
daha yüksek olduğu, Altay ve ark. (2015) çalışmalarında çalışma yılı 1-5 yıl olan hemşirelerin
SYBD toplam, kendini gerçekleştirme, beslenme,
kişiler arası destek ve stres yönetimi alt ölçek
puanlarının yüksek olduğunu belirtmişlerdir (14,
22, 20). Çalışma bulgularımızın literatürün aksine olmasının nedeni olarak çalışmaya dahil edilen
işçilerin benzer çalışma koşullarına sahip olması,
yılın onlara iş pozisyonu açısından avantaj/dezavantaj getirmemesi olarak düşünülmüştür.

Aile tipinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını
değiştirmediği sonucuna hem çalışma bulgularımız hem de Kolaç ve ark.’nın (2018) fabrika işçileri ile yaptıkları çalışmalarının sonucunda rastlanmaktadır (16).
Çalışmamızda işçilerin eğitim durumu arttıkça Fiziksel Aktivite, Stres Yönetimi ve SYBDÖ
Toplam puanlarının arttığı; ilkokul ve altı mezunu olanların ortaokul ve üniversite mezunlarına göre Manevi Gelişim; lise mezunu olanların
ortaokul mezunu olanlara göre Manevi Gelişim
Alt Faktör puanlarının düşük olduğu bulunmuştur. Literatürde eğitim durumu ile sağlıklı yaşam
biçimi davranışlarını karşılaştıran çalışmaları incelediğimizde Beşer ve ark. (2007), Yılmazel ve
ark. (2015), Kolaç ve ark. (2018), Najaf-Abadi
ve Behrooz (2018)) çalışmalarında eğitim durumu ile SYBDÖ puanları arasında anlamlı bir fark

Literatürde çalışma saati ile sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarını karşılaştıran bir çalışmaya rastlanmamakla birlikte çalışmamızda günlük çalışma
saati arttıkça beslenme davranışının olumsuz etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma saatinin
uzun olmasının öğün kaçırma riski ortaya çıkardığı ve beslenmeye ilişkin soruna neden olduğu
düşünülebilir.
Araştırmamıza katılan kadın işçilerin erkeklere
göre Beslenme Alt Faktör Puanları daha yüksek; bulunmuştur. Literatürde cinsiyet ve sağlıklı
yaşam biçimi davranışlarını karşılaştıran çalış-
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bildirmemişlerdir (5, 16, 23, 24). Eğitim yaşama
anlam yükleme açısından belirleyici bir faktördür.
Bulgumuz doğrultusunda eğitim durumu daha iyi
olan bireylerin fiziksel aktivitelerine önem vermesinin yanı sıra; yaşamı sürdürmede ruhsal ve
manevi boyutu da yaşamsal gereksinimlerine dahil ettiği düşünülmüştür.

fark bulmamışlardır (27, 16). Bizim çalışmamızda sigara içmeyenlerin sigara içenlere göre Sağlık
Sorumluluğu, Fiziksel Aktivite, Beslenme, Stres
Yönetimi Alt Faktörleri ve SYBDÖ II Toplam
puanları daha yüksek; Alkol kullanmayanların
kullananlara göre Sağlık Sorumluluğu Alt Faktör
Puanları daha yüksek bulunmuştur. Çalışma bulgularımız sigara içme durumu açısından benzerlik
göstermekle beraber, alkol kullanma durumu açısından çeşitlik göstermektedir. Çalışma bulgularımıza göre sigara ve alkol içen bireylerin bu davranışlarından daha az zarar görebilmek için sağlıklı
yaşam biçimi davranışlarına sahip olmada daha
çok özen gösterdikleri düşünülmüştür.

Çalışmamızda nöbet usulü çalışanların Beslenme Alt Faktör Puanları yüksek bulunmuştur. Najaf-Abadi ve Behrooz (2018) düzensiz vardiya
ile çalışanların diğerlerine göre fiziksel aktivite
puanlarının daha düşük olduğunu, Şimşekoğlu
ve Mayda (2016) ise çalışmalarında hemşirelerin çalışma şekli ile SYBDÖ ve Alt faktörleri
arasında anlamlı bir fark bulmamışlardır (23,25).
Nöbet tutmanın vardiya çalışmaya göre daha seyrek (daha az sayıda) olması nedeniyle, günlük
rutinleri daha az etkilediği düşünülmüştür. Araştırmamızda kronik hastalık durumu ile SYBDÖ
II Toplam ve Alt Faktör Puanları arasında fark
bulunmamıştır. Küçük ve Yapar (2016) çalışmalarında kronik hastalığı olanların, manevi gelişim
puanlarının, Özçelik ve Sönmez (2016) kronik
hastalığı olanların egzersiz alt faktöründen daha
düşük, kişilerarası destek alt faktöründen daha
yüksek puan aldığını bulmuşlardır (26,27). Kolaç
ve ark. (2018) çalışmalarında kronik hastalık ve
SYBDÖ ve Alt faktörleri arasında anlamlı bir farka rastlamamıştır (16). Bizim çalışmamızın bulguları da Kolaç ve ark.’nın (2018) çalışmaları ile
benzer sonucu içermektedir (16).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmada hastanede çalışan işçilerin sağlıklı
yaşam biçimi davranışlarının orta düzeyde olduğu, Fiziksel Aktivite Alt Faktör’ünden düşük
Manevi Gelişim Alt Faktör’ünden yüksek puan
aldıkları belirlenmiştir. Sosyo-demografik özellikler (yaş, cinsiyet, ekonomik durum, eğitim
durumu), bireysel alışkanlıklar (sigara ve alkol
kullanma) ve çalışma koşullarının (çalışma şekli,
çalışma saati) bu davranışlar üzerinde değiştirici
faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Böylelikle
çalışma ortamlarında işçilerin hem bireysel hem
de çalışma koşulları göz önünde bulundurularak
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını olumlu yönde değiştirici uygulamalar (sağlıklı beslenme, aktif yaşam, riskli davranışları engelleyici eğitimler,
bağışıklama…vb. ) geliştirilebilir.

Çalışmamızda sigara içmeyenlerin sigara içenlere
göre Sağlık Sorumluluğu, Fiziksel Aktivite, Beslenme, Stres Yönetimi Alt Faktörleri ve SYBDÖ
II Toplam puanları daha yüksek; alkol kullanmayanların kullananlara göre Sağlık Sorumluluğu
Alt Faktör puanları daha yüksek bulunmuştur.
Akçakanat ve ark. (2015); Bostan ve Beşer (2016)
çalışmalarında sigara içmeyenlerin içenlere göre
beslenme puanlarının, Küçük ve Yapar (2016) çalışmalarında sigara içmeyen çalışanların içenlere
göre sağlık sorumluluğu, kişilerarası destek, stres
yönetimi ve SYBD toplam puanlarının daha yüksek olduğunu bulmuşlardır (22, 2, 26). Özçelik
ve Sönmez (2016); Kolaç ve ark. (2018) çalışmalarında sigara içme ve alkol kullanma durumu
ile SYBDÖ ve Alt faktörleri arasında anlamlı bir
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Engeli Olan Bir Küçük Beden ve Engeli Olan Birçok Kalp

A Small Body with Disabilities and Many Hearts with Disabilities
1

2

Yasemin GÜMÜŞ ŞEKERCİ , Rabia BATMAZ
ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Bu çalışma işitme engelli çocuklara ve velilere yönelik uygulanan sosyal etkinlik programının yaşam kalitesine olan etkisini
değerlendirmek amacıyla yapılmış yarı deneysel bir çalışmadır.
Yöntem: Çalışmanın örneklemi bir işitme engelliler okulunda eğitim
gören 35 öğrenci ve 24 veliyi kapsamaktadır. Öğrenciler ve velileri
için uygulanan sosyal etkinlik programı, sekiz hafta boyunca (ilk ve
son görüşme hariç) haftada bir gün üç saat olacak olacak şekilde
düzenlenmiştir.
Bulgular: Sosyal etkinlik programı sonrasında çocukların yaşam kalitesi puanları artış göstermiş fakat bu artış arkadaş alt boyutu hariç
diğer boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemiştir
(p>0,05). Program sonrasında velilerin yaşam kalitesi puanlarında
istatistiksel olarak anlamlı bir artış belirlenmiştir (p<0,05).
Sonuç: Çalışmada sosyal etkinlik programının çocuğun yaşam kalitesinde yetersiz kalırken, ailenin yaşam kalitesini olumlu yönde
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Objective: This study is a semi-experimental study conducted to
evaluate the impact of the social activity program implemented on
hearing impaired children and their parents on the quality of life.
Method: The sample of the study included 35 students and 24 parents. The social activity program for the hearing-impaired students
and their parents was organized for eight weeks (excluding first and
last call) three days a week.
Results: After the program, the quality of life scores of the hearing
impaired children increased, but this increase did not show a statistically significant difference in other dimensions except for the
friend sub-dimension (p>0.05). After the program, a statistically
significant increase was determined in the quality of life scores of
the parents (p<0.05).
Conclusion: In the study, it was concluded that while the program
was insufficient in the quality of life of the child, it positively affected
the quality of life of the family.

Anahtar Kelimeler: İşitme Engeli Öğrenciler, Kişilerarası İlişkiler,
Yaşam Kalitesi, Aileler, Sosyal Etkinlik Programı.

Keywords: Students with Hearing Impairment, Interpersonal Relations, Quality of Life, Families, Social Activity Program.

GİRİŞ

çocuklardan oluştuğu bildirilmektedir. Dünya
nüfusunun %5’ten fazlasını oluşturan işitme engellilerin sayısının, gerekli önlemler alınmazsa
2030’da 630 milyona, 2050’de 900 milyona ulaşacağı belirtilmiştir (2). Bu durum 2050 yılında
her 10 kişiden birinin işitme engelli olacağı anlamına gelmektedir. Dünya nüfusunun önemli
bir kısmını oluşturan engelli bireylerin Türkiye
nüfusu içindeki payı da oldukça yüksektir. Türkiye’de engellilere yönelik yapılan son araştırma
da 406 bin erkek (%1,1), 429 bin kadın (%1,2)
olmak üzere toplam 836 bin işitme engelli bireyin
bulunduğu bildirilmektedir (3).

İşitme duyusu, bireyin motor ve mental gelişiminde, davranış becerilerinde, eğitim yaşantısında, konuşma, dil ve iletişim gelişiminde önemli
rol oynamaktadır. İşitme engeli, bireyin fiziksel,
duyusal, bilişsel, entelektüel, duygusal ve davranışsal gelişimini (1), iletişimini, sosyalleşmesini
ve toplumsallaşmasını etkileyen önemli bir engellilik türüdür.
Dünya genelinde 466 milyon işitme engelli bireyin olduğu, 34 milyonunun 15 yaşın altındaki
1. Dr.Öğr.Üyesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği
Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye, E-posta: y.gumus36@hotmail.com
ORCID ID: 0000-0002-9661-0924
2. Hemşire, Hürriyet İşitme Engelliler Okulu, Hatay, Türkiye,
E-posta: rrabia27btmz27@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-6550-6630
Gönderim Tarihi:29.03.2020 - Kabul Tarihi: 04.03.2021

İşitme engelli çocukların akademik başarı, davranış ve psikososyal gelişim (4), iletişim ve sosyal
etkileşim alanlarında risk altında oldukları belirtilmektedir (5). Araştırmalar işitme engelli çocukların işiten yaşıtlarına kıyasla belirgin sosyal zor-
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luklar yaşadığını, depresyon ve anksiyete gibi ruh
sağlığı sorunlarına (6,7) daha yatkın olduklarını
göstermektedir. Çocukların yaşadığı iletişim güçlükleri, duygusal sorunları da beraberinde getirerek sosyal izolasyona ve düşük özgüvene neden
olabilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde 2013
yılında engellilerin %29,9’u yoksulluk/sosyal
dışlanmışlık riski altında iken bu alanda 2007’den
günümüze kadar Türkiye verisi bulunmamaktadır.
En son 2007 verisinde ise bu oran %77,1 olarak
bildirilmiştir. Ek olarak işitme engelli çocukların
yaklaşık üçte birinin özellikle alay ve söylenti olmak üzere zorbalığa ve mağduriyete uğradıkları
belirtilmiştir (8). Ayrıca işitme engelli çocuk tarafından yaşanan tüm bu sorunlar aile üyelerini de
doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir (4,9).

ve ailenin hayatında farklı sorunlara neden olduğu bilinmesine rağmen yaşam kalitesi üzerindeki
gerçek etkisi tam olarak bilinmemektedir.
Yaşam kalitesi kavramı bireyin kendi amaçları,
beklentileri, standartları ve endişeleri açısından
sosyokültürel bağlamda yaşamındaki algısı olarak
tanımlanırken (16); mutluluk, hoşlanma, tatmin
yaratan pozitif düşünceler, negatif deneyimler ve
duygular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yaşam kalitesine etki eden önemli uygulamalardan biri de
sosyal destek ve serbest zaman aktivitelerini (17)
içine alan sosyal etkinlik programlarıdır.
Sosyal etkinlik programı, bireyin milli, manevi,
insani, ahlaki ve kültürel değer kazanması amacıyla yapılan bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal,
sportif ve toplumsal etkinlikler olarak tanımlanmaktadır (18). Sosyal etkinlik programı bireyin
yaratıcılığını ortaya çıkarabildiği, kendini anlatabildiği ve güvende hissettiği, yeteneklerini
gösterebildiği, mutlu olabildiği, fiziksel, zihinsel,
duygusal, sosyal, kültürel ve motor becerilerinin
geliştirilebilmesi için önemli bir fırsattır. Öğrenciler açısından okul içi ve okul dışında yapılan
kişisel gelişimi arttırmaya yönelik bilimsel (zeka
oyunları), kültürel (geziler vb.), sanatsal (yoğurma maddeleri, kağıt çalışmaları, boya ve kolaj
çalışmaları, sinema vb.), toplumsal (fidan/ağaç
dikme ve yetiştirme vb.) ve sportif (fiziksel aktivite, masa tenisi ve mesleki eğitim uygulamaları
vb.) aktiviteler sosyal etkinlikler kapsamında değerlendirilmektedir (18).

Aile içinde çocuğun normal gelişim göstermiyor
olması, ailenin beklentilerinin farklılaşmasına,
yoğun kaygı ve stres yaşamasına neden olabilmektedir (10). Yaşanılan bu stres, ailenin çocuklarına bakma yeteneğini olumsuz etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda kendisinin fiziksel, psikolojik (10), zihinsel, ruhsal, duygusal sağlıklarını ve
çocuklarla olan ilişkinin kalitesini etkilemektedir.
İşitme engelli çocukların aileleri ile yapılan çalışmalarda ailelerin farklı duygusal tepkiler gösterdiği (şok, inkâr, kızgınlık, reddetme, suçluluk,
utanç, kabul ve uyum) (4) stres düzeylerinin yüksek olduğu (11), kaygı (12), depresyon, umutsuzluk, tükenmişlik yaşadıkları saptanmıştır.
İşitme kaybının yaşattığı tüm bu olumsuz durum hem çocuğun (13) hem de aile üyelerinin
yaşam kalitesini de etkilemektedir (5). Nordvik
vd. (2018) tarafından işitme engelli olan kişilerde
yaşam kalitesi konulu sistematik bir literatür taramasında konu alınan çalışmaların çoğunda işitme
kaybının yaşam kalitesini azalttığı bildirilmiştir
(14). Benzer şekilde Roland vd. (2016) tarafından yapılan sistematik inceleme ve meta-analiz
çalışmasında da işitme engelli çocukların genellikle normal işiten arkadaşlarından daha düşük bir
yaşam kalitesi sergiledikleri belirtilmiş ve yapılan
müdahalelerden sonra yaşam kalitesinin yükseldiği ortaya konulmuştur (15). Fakat son yapılan
çalışmada işitme sorunu olan bireyler ile onların
yaşam kalitesi arasında ilişki bildirilmemiştir (1).
Literatür doğrultusunda işitme engelinin, bireyin

Sosyal etkinliklere katılım öğrencinin okula ve
derse karşı ilgisini arttırmakta (19) alternatif öğrenme ortamları oluşturmakta (20) akran etkileşimini ve işbirliğini güçlendirmekte (21), okulu bırakma ve suç işleme oranlarını azaltmakta,
liderlik, kişisel gelişim (22) ve topluma karşı
adanmışlık duygusunu geliştirmekte, sorumluluk
alma, girişimcilik ve zaman yönetimi gibi değerlerin öğrenmesini sağlamakta, mutluluk ve yaşam
kalitesinin artmasına olanak sağlamaktadır (23).
Antaramian (2017) tarafından yapılan çalışmada
olumlu sosyal ilişkilere sahip olan kişilerin yaşam
doyumlarının daha yüksek olduğu bildirilmiştir
(24). Benzer şekilde Kahyaoğlu Süt vd. (2019)
tarafından yapılan çalışmada arkadaş ilişkilerini
iyi olarak tanımlayan, sosyal ilişkilerinden çok
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memnun olan, sporla ilgilenen ve kültürel gezilere katılan öğrencilerin yaşam doyum düzeylerinin
daha yüksek olduğu ifade edilmiştir (23). Kim,
Kim ve Han (2018) çalışmalarında, fiziksel aktivitelere ve kültürel etkinliklere katılan, aile ve
arkadaşlarından sosyal destek alan kişilerin daha
yüksek yaşam doyumuna sahip olduğunu bildirmiştir (25). Okul sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde minimal ekip öğrenciler, aileler, yöneticiler
ve öğretmenlerin yanı sıra sağlık çalışanı olarak
okul sağlığı hemşiresinden oluşmaktadır. Hemşireler öğrenci, aile, öğretmen sağlığının korunması
ve geliştirilmesine yönelik aktiviteler planlamak,
uygulamak ve değerlendirmek, sağlık danışmanlığı yapmaktadır. Hemşireler okulda öğrencilere
sunulacak sosyal ve kültürel aktivitelerde önemli
roller alabilir. Hemşire bu çalışmada olduğu gibi
örgün öğretimden sorumlu olmayan tarafsız kimliği ile öğrencilerin fiziksel sağlıklarının yanı sıra
sosyal sağlıklarını geliştirerek de katkı sağlayabilir.

çalışmalardır. Bu çalışmalarda tek gruba ait ön
test ve son test değerleri arasındaki anlamlılık test
edilir. Çalışmada kontrol grubunun kullanılamama nedeni deney ve kontrol grubuna düşen öğrenci sayısının yetersiz olması, sosyodemografik
özelliklerin yanı sıra yaşam kalitelerini etkileyen
birçok faktörün bulunması (öğrenci yetenekleri,
başarı durumları vb.) ve öğrenciler arasındaki etkileşimlerin fazla olmasıdır.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Çalışmanın evrenini Türkiye’nin güney illerinden
birinde bulunan işitme engelliler ilk ve ortaokulunda 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde öğrenim gören öğrenciler ve bu öğrencilerin
velileri oluşturmaktadır (öğrenciler için N=52,
veliler için N=52). Çalışmanın örneklem büyüklüğünü belirmek amacıyla G Power 3.1 programı kullanılmıştır. Konuya ilişkin alınan referans
doğrultusunda (26) öncelikle etki büyüklüğü hesaplanmıştır. Programda etki büyüklüğünün hesaplanabilmesi için t test gruplarından bağımlı
iki grup ortalamalarının karşılaştırılması istatistik testi kullanılmış ve deney grubunun ön testson test yaşam kalitesi toplam ve alt boyut puan
farklarının karşılaştırılması ile elde edilmiştir.
Kiddo-KINDL Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin toplam
puan ve alt boyut puan ortalamalarına göre ayrı
ayrı örneklem hesaplaması yapılmış, en fazla örneklem sayısı “ruhsal yaşam kalitesi” alt boyutunda elde edildiğinden (ortalama ± standart sapma=14,28±24,28 ve n=33), bu değer dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda etki büyüklüğü=0.58, (26),
0.05 hata payı ile %90 güce ulaşmak için örneklem büyüklüğünün öğrenci grubunda 33 olması
gerektiği belirlenmiştir. Çalışmadan herhangi bir
nedenle öğrencilerin ayrılabileceği düşünülerek
35 öğrenci çalışma kapsamına alınmıştır. Ayrıca
35 öğrencinin velisi okul idarecileri aracılıyla
mesaj gönderilerek okula davet edilmiştir. Davete katılamayan 13 veli için aynı haftada farklı bir
gün daha ayarlanarak görüşme gerçekleştirilmiştir. Velilere çalışmanın amacı açıklanıp, çalışma
hakkında ayrıntılı bilgi verildikten sonra, dokuz
veli çeşitli nedenlerle kendilerinin çalışmaya katılamayacağını fakat çocuklarının çalışmaya katılabileceklerini bildirmiştir. Bu doğrultuda çalışmaya 26 veli ile başlanmış, en fazla üç görüşmeye
gelmeyen iki veli çalışmadan çıkartılmış, toplam

Bu çalışma işitme engelli çocuklara ve bu çocukların velilerine yönelik uygulanan sosyal etkinlik
programının yaşam kalitesine olan etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmamız
bulgularının bu konuda literatürü destekleyeceği,
akademisyenlere ve öğrencilere ders programı dışındaki bilimsel ve sosyal aktivitelere katılımın
gerekliliği konusunda farkındalık sağlayacağı,
eğitim sürecinde sosyal aktivitelere katılımın öğrencinin yaşam kalitesi üzerindeki önemini ortaya
koyacağını düşünmekteyiz. Bu doğrultuda aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır:
• Sosyal etkinlik programının işitme engelli öğrencilerin yaşam kalitesine etkisi var mıdır?
• Sosyal etkinlik programının işitme engelli öğrencilerin ailelerinin yaşam kalitesine etkisi var
mıdır?
YÖNTEM
Araştırmanın Tipi
Bu çalışma Türkiye’nin bir ilinde Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaokulda 23 Eylül 22 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen
kontrol grupsuz ön-test son-test değerlendirmeli
yarı deneysel bir araştırmadır. Yarı deneysel çalışmalar seçkisizlik ve eşleştirmenin yapılmadığı
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24 veli ile çalışma tamamlanmıştır.

Araştırmacı okulda yapılan sosyal etkinlikler için
çocuklarla iletişim kurmak amacıyla işaret dilini
kullanmış, ayrıca tahtaya yazma, video çekimleri,
resim kullanma tekniklerinden yararlanmıştır.

Çalışmaya dâhil edilmeme kriterleri
• Önemli fiziksel, bilişsel veya gelişimsel geriliğin olması
• Çocuk ve veliler için en fazla üç görüşmeye
katılmama
• Çocuklar için işaret dilini anlamama

Sosyal etkinlik programının içeriği aşağıda özetlenmiştir:
1.Hafta: Bu görüşmenin amacı araştırmacının çocuklar ve aileleriyle tanışması, veri toplama formlarının uygulanmasıdır. Bu amaca ulaşmak için
okul idarecileri aracılıyla davet edilen velilerle ilk
görüşme okulun toplantı salonunda yapılmıştır.
Ailelere çalışmanın amacı, gerekliliği, yöntemi,
süresi ve araştırmacının beklentileri, sosyal etkinliklere katılımın önemi hakkında bilgi verilmiştir.
Çalışmayı kabul eden ailelerden kendileri ve velisi oldukları çocukları için yazılı izin alınmıştır.
Bu görüşmede veri toplama formlarının (ön-test)
veliler tarafından doldurulması sağlanmıştır. Hazırlanan formlar öğretmenleri eşliğinde araştırmacı tarafından aynı gün içinde öğrencilerle yüz
yüze görüşülerek doldurulmuştur. Öğrencilere de
çalışmanın amacı, süresi, sosyal etkinliklere katılım programı, programın önemi ve gerekliliği
hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmaya katılmayı
kabul eden aileler ve çocuklar için her hafta okul
idarecileri aracılıyla zaman ayarlaması yapılmıştır.

Çalışmada İncelenen Değişkenler
Bu çalışmada sosyal etkinlik programı kapsamında MEB tarafından belirlenen her bir alana (18)
yönelik farklı değişkenler değerlendirilmiştir. Bu
çalışmanın bağımlı değişkeni yaşam kalitesi iken
bağımsız değişkenleri sosyal etkinlik programının öğeleridir. Bu öğeler;
• Psikomotor ve mental gelişimi arttırmaya yönelik etkinlikler (büyük ve küçük kas gelişimi,
dengede durma, hafıza güçlendirme egzersizleri,
çene gelişimi egzersizleri),
• İletişimi arttıran etkinlikler (etkili iletişim
yöntemleri eğitimi, öfke-öfke ifade tarzları eğitimi, ben dili eğitimi, empati eğitimi, mutluluk
eğitimi),
• Sportif etkinlikler (nefes egzersizleri, fiziksel
aktivite, masa tenisi)
• Kültürel etkinlikler (sinema etkinliği ve üniversiteye yapılan geziler)
• Sanatsal etkinlikler (kağıt çalışmaları)
• Toplumsal etkinlikler (fidan/ağaç dikme aktivitesi, meslek tanıtım aktiviteleri )

2. Hafta: Bu görüşmenin amacı çocukların ve
velilerin araştırmacı ile güven oluşturması ve çocuğun kendini değerli hissetmesini sağlamaktır.
Araştırmacı tarafından önceden hazırlanan oyunlar ilk yarım saat içerisinde velilere öğretilmiş,
velilerin de katılımıyla çocuklarla beraber yapılmıştır. Oyun etkinliği psikomotor ve mental gelişimi (büyük ve küçük kas gelişimi, dengede durma, hafıza güçlendirme egzersizleri, nefes egzersizleri, çene gelişimi egzersizleri) destekler nitelikte olacak şekilde belirlenmiştir. Grupla beraber
bardak üstünde bulunan topun bardağın içerisine
girdirilmesi, bardağın içindeki topun üflenerek
dışarı çıkarılması, söylenen üç rengin akılda tutulup önündeki aynı renkli kâğıtlara dokunulması,
bardak içerisinden yapılan düzenek aracılığıyla ip
geçirilerek nefes egzersizlerinin yapılması, abestlang (doktorların boğaz ve bademcikleri incelemek amacıyla dilin üzerine bastırdığı ahşap baskı
çubuğu) yardımıyla madeni paranın dengede tu-

Uygulama
Sosyal etkinlik programı lisans hemşirelik mezunu olup işaret dilini bilen, algı ve suç psikolojisi,
çocuk istismarı, cinsel terapi, zeka kavramının üç
boyutlu incelenmesi konularında çalışmalar yapan araştırmacılardan biri tarafından yürütülmüştür. Sosyal etkinlik programı 23 Eylül - 22 Kasım
2019 tarihleri arasında sekiz hafta boyunca (ilk ve
son görüşme hariç) haftada bir gün üç saat olacak şekilde düzenlenmiştir. Programa hem işitme
engelli çocuk hem de çocuğun velisi (anne ya da
baba) dâhil edilmiştir. Sosyal etkinlik programına
katılımda işitme engelli çocukların; aileleri, öğretmenleri ve okul idarecileri ile bir arada olması
amaçlanmıştır.
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tulması, renkli kâğıtların üzerine basılarak yürünmesi şeklinde farklı birçok etkinlik yapılmıştır.
Ardından engelli olan dünyadan ve Türkiye’den
ünlü ressam, müzisyen, şarkıcı ve şairlerin yaptıkları psikomotor gelişimi destekleyen aktiviteler
videolar aracılığıyla gösterilmiştir.

eşliğinde gerçekleştirilmiştir. Etkili ve oldukça
aktif geçen bugünün son saatinde çocuk ve velilere mutluluk eğitimi verilmiştir. Mutluluk eğitimi
mutlu, mutsuz, huzursuz, eğlenceli ve neşeli yüz
görselleri aracılıyla yapılmıştır. Öğrencilerden bir
sonraki görüşmeye kadar mutlu oldukları anları
fotoğraflamaları istenmiş ve fotoğraf karesine en
sevdiği kişileri dâhil etmeleri söylenmiş ve diğer
görüşmeye fotoğrafları getirmeleri istenmiştir.

3. Hafta: Bu görüşmenin amacı aile ve çocuğun
öfke-öfke ifade tarzlarını belirlemek, ben dilini
öğretmek, empati duygusunu geliştirmek, etkili
iletişimi öğretmek, sosyal iletişim ve etkileşimine
katkıda bulunmaktır. Bu amaçla ailelere, öfke ve
öfke ifade tarzları, etkili iletişim ve işitme engelli çocuğa empatik yaklaşım konularında power
point aracılığla çeşitli görseller kullanılarak eğitim verilmiştir. Ailelere verilen eğitim yaklaşık
bir saat sürmüştür. Ardından ailelerle rol play ve
demostrasyon çalışmaları yapılmış ve öğrenciler
ailelerin yanına alınmıştır. İşaret dili kullanılarak
öğrencilere uygun ve uygun olmayan öfke ifadeleri sorulmuştur. Belirtilen ifadeler tahtaya yazılmış, en çok tekrar edilen ifadeler tartışılmıştır.
Öğrencinin öfkesini ifade ederken olumlu iletişim
becerilerini ve ben dilini kullanması, empati yapması, etkin dinleme becerisini kullanması, eleştirilere açık olması ve problem çözme becerilerini
kullanması üzerine örnekler verilmiş ve konuya
ilişkin sessiz video örnekleri gösterilmiştir. Görüşmenin son yarım saatinde rol play ve demostrasyon yapan aileler, çocukları içinde aynı teknikleri kullanarak etkili iletişimin nasıl olması gerektiğini yaptıkları rol play aracılıyla göstermişlerdir.
Evde diğer aile üyelerinin de katılımıyla uygun
iletişim tekniklerinin geliştirilmesinin sağlanması
için aktiviteler verilmiştir.

5. Hafta: Bu görüşmenin amacı toplum adına faydalı işler yapılarak öğrencinin sorumluluk almasını sağlamak olmuştur. Bu haftanın aktivitesine
geçilmeden önce öğrencilerden getirdikleri fotoğraflar istenmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu anne,
baba, kardeşleri ve kuzenleri ile fotoğraf çekinmiş
ve fotoğrafta gülümsemişlerdir. Görüşmede öğrenciler, okul idarecileri, öğretmenler ve velilerle
birlikte şehirde bulunan üniversitenin uygun bir
alanında fidan dikme etkinliği gerçekleştirilmiştir. Etkinlik için kullanılacak fidanlar temin edilmiş, etkinliğe katılan öğrenciler ve veliler için getirtilen fidanlar ilgiyle dikilmiş ve sulanmıştır. Ardından öğrencilerin üniversite öğretim elemanları
ile tanışmaları sağlanmış, üniversitede yer alan
fakülteler gezilmiştir. Beden eğitimi yüksekokulunda öğrenciler için küçük masa tenisi müsabakası düzenlenmiştir. Masa tenisi işitme engelli
öğrenciler ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla
gerçekleşmiştir.
6. Hafta: Bu görüşmede öğrenci, öğretmenler ve
velilerin birlikte zaman geçirmesi adına sinema
etkinliği düzenlenmiştir. Sinema etkinliği için
gerekli yerlerden izin alınmış, çocukların ve ailelerin buraya ücretsiz daveti sağlanmıştır. Belirlenen günde şehrin sinema salonunda öğrenciler
için seçilen film, patlamış mısır eşliğinde aile ve
öğretmenlerin katılımıyla izlenmiştir. Öğrenciler
sinema yetkilileri ile tanıştırılmış, teşekkür edilerek okula dönülmüştür.

4.Hafta: Bu görüşmenin amacı çocuğun işitme engelli akranları ve aileleri ile kaynaşmasını
sağlamak yoluyla sosyalleşmesine katkıda bulunmaktır. Program kapsamında “süt-poaça” etkinliği yapılmıştır. Okul bahçesinde yapılması
planlanan etkinlik hava şartları nedeniyle seminer
salonunda gerçekleştirilmiştir. Salon araştırmacılar tarafından çeşitli malzemelerle çocuğun ilgisini çekecek şekilde süslenmiştir. Aileler ve araştırmacı tarafından getirilen yiyecek malzemeler
(süt, meyve suyu, poaça vb.) çocuklarla beraber
tüketilmiştir. Öğrencilerin hoşlandığı müzikler
öğretmenlerinden öğrenilmiş ve etkinlik müzik

7. Hafta: Bu görüşmede lisans hemşirelik öğrencileri eşliğinde araştırmacı tarafından öğrenci ve
velilerine meslek tanıtımları yapılmıştır. Meslek
tanıtımı yapılırken öğrencilerin ilgi alanları ve
gelecekte hangi meslekleri yapmak istedikleri öğretmenlerinden öğrenilerek, o doğrultuda seçilen
meslekler (doktor, hemşire, polis, diyetisyen, rektör, sınıf öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni, as-
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ker, kuaför, aşçı, iftaiyeci) tanıtılmıştır. Üniversite
öğrencileri tanıttıkları mesleklerin materyallerini
kullanmışlar, mesleğe uygun kıyafetler giymişlerdir. Manav olarak rol yapan üniversite öğrencisinin getirdiği meyveler, işitme engelli öğrencilere
dağıtılmış ve iki grup arasında etkileşim sağlanmıştır. Tanıtım esnasında ailelerde çocukları ile
birlikte bulunmuşlardır.

programının tamamlandığı ve görüşmelerin bittiği söylenmiş, ilk görüşmede kullanılan veri toplama formları tekrar (son-test) uygulanmıştır.
Veri Toplama Araçları
Veri toplama amacıyla öğrenci ve ailelerinin sosyo-demorafik özelliklerini değerlendiren çocuk
tanıtım formu, aile tanıtım formu, çocukların
yaşam kalitesini belirlemek amacıyla geliştirilen
Kındl Ölçeği ve yetişkinler için geliştirilen SF-36
Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır.

8. Hafta: Bu haftada öğrenci ve velilere okulun
spor salonunda fiziksel aktivite etkinlikleri yaptırılmıştır. Fiziksel aktivite rehabilite-tedavi edici
etkisi (27) ve yaşam kalitesini artırıcı (28) özelliği nedeniyle, engelli bireylerde fiziksel, zihinsel,
duygusal ve sosyal gelişim aracı olarak kullanılmaktadır. Grup ile birlikte yapılan fiziksel aktiviteler engelli bireylere farklı insanlarla bir araya
gelme olanağı yarattığından sosyalleşme imkânı
sağlamaktadır. Fiziksel aktiviteye ısınma egzersizi ile başlanmış, yürüyüş egzersizi ile devam
ettirilmiş ve soğuma egzersizleri ile bitirilmiştir.
Aktivite yaparken orta şiddette aktivite yapılması
sağlanmıştır. Yapılan aktiviteler ısınma ve soğuma egzersizleri dâhil 45 dakika sürmüştür. Ardından öğrenciler ve ailelerine fiziksel aktivite türleri, aktivitelere devam etmenin önemi, aktivite
yapmayı engelleyen ve teşvik eden faktörler kullanılan videolar aracılıyla anlatılmıştır. Görüşme
sonlandırılarak bir sonraki hafta için gün ve saat
belirlenmiştir.

Çocuk Tanıtım Formu
Araştırmacılar tarafından hazırlanan form çocukların sosyodemografik özelliklerine (yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi, kardeş sayısı, kronik hastalık
varlığı, günlük yaşamda destek alma durumu,
desteğin kimden alındığı, sosyal etkinliklere katılım ve bu katılımda kimlerin etkisinin olduğu)
ve işitme durumuna (işitme kaybının ciddiyeti ve
işitme cihazı kullanma durumu) ilişkin bilgiler
içermekte ve 12 sorudan oluşmaktadır.
Aile Tanıtım Formu
Araştırmaya katılan ailelerin sosyo-demografik
özelliklerinin (yaş, cinsiyet, medeni durum, anne-baba eğitim ve çalışma durumu, sağlık güvencesi varlığı, ekonomik durum, aile yapısı, yerleşim yeri, yaşanılan konutun tipi, kronik hastalık
varlığı, yalnız yada çocukla birlikte sosyal aktivitelere katılma vb.) tanımlanmasına ilişkin araştırmacılar tarafından hazırlanan form 20 sorudan
oluşmaktadır.

9. Hafta: Bu görüşmede araştırmacı tarafından,
öğretmenlerin aracılıyla işitme engelli öğrencilerin ilgi duydukları hikâye kitapları öğrenilmiş
ve kitaplar temin ederek öğrencilere dağıtılmıştır. Her öğrenci ve ailesi için temin edilen hikâye
kitapları toplantı salonunda okunmuştur. Araştırmacı ve işaret dilini bilen iki veli tarafından herkesin kendi okuduğu hikâye kitabından bir bölüm anlatılmıştır. Gönüllü olan beş öğrencinin de
okudukları hikâyeler dinlenmiştir. Öğrencilerin
kitap okumaya teşvik edilmesi ve sosyaleşmesini
sağlayan uygulamanın hergün devam ettirilmesi
önerilmiştir.

Kındl Ölçeği
Bu ölçek farklı yaş gruplarında kullanılmak üzere çocukların genel amaçlı yaşam kalitelerini belirlemek amacıyla Ravens-Sieberer ve Bullinger
(1998) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin üç farklı sürümü bulunaktadır. Bunlar 4-7 yaş grubu için
Kiddy-Kındl, 8-12 yaş grubu için Kid-Kındl ve
13-16 yaş grubu için Kiddo-Kındl ölçekleridir. Bu
çalışmada ilkokul grubu öğrenciler için Kid-Kındl
ve ortaokul grubu öğrenciler için Kiddo-Kındly
ölçekleri kullanılmıştır. Her iki ölçek beşli likert
tipinde, 24 madde ve altı boyuttan oluşmaktadır.
Ölçeklerin alt boyutları bedensel iyilik, duygusal
iyilik, öz saygı, aile, arkadaş ve okul şeklindedir.
Alt boyut puanları ayrı ayrı hesaplanabileceği
gibi tüm boyutların toplanmasıyla toplam yaşam

10.Hafta: Son görüşmede çalışma boyunca yapılan tüm faaliyetler tekrar edilmiştir. Öğrenci ve
ailelerden duygu ve düşüncelerini paylaşmaları
istenmiş, program değerlendirilerek görüşme tamamlanmıştır. Öğrenci ve ailelere sosyal etkinlik
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kalitesi puanı da elde edilebilmektedir.

t testi kullanılmıştır. Tüm analizlerde anlamlılık
düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir.

Hesaplamada olumsuz olan maddeler (1, 2, 3, 6,
7, 8, 15, 16, 20 ve 24) ters kodlanmaktadır. Maddelere verilen cevaplar el kitapçığında yer alan
puanlama sistemine göre hesaplanarak 0-100 arasında ölçeklendirilmektedir. Puanların yükselmesi iyi yaşam kalitesini göstermektedir (29).

Araştırmanın Etik Yönü
Bu çalışma bir üniversitenin Sosyal ve Beşeri
Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından onaylanmıştır (Tarih:08/08/2019,
Toplantı sayısı:10, Karar no:02). Ayrıca
çalışmanın yapılacağı okul için İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden gerekli izin alınmıştır. Çalışmaya başlamadan önce araştırmanın amacı ve içeriği
açıklanarak, ailelerden kendileri ve çocukları için
yazılı onam alınmıştır. Ek olarak çalışma Helsinki
İlkeler Deklarasyonuna uyularak gerçekleştirilmiştir.

Kid-Kındl (30) ve Kiddo-Kındl (31) yaşam kalitesi ölçeklerinin kültürel uyarlaması ve Türkçe
geçerlik güvenirliği yapılmıştır. Kid-Kındl ölçeğinin toplam yaşam kalitesi için Cronbach alfa
katsayısı 0,78 (30), Kiddo-Kındl ölçeğinin 0,83
(31) olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada Kid-Kındl
ve Kiddo-Kındl ölçeklerinin Cronbach alfa değerleri 0,83 olarak bulunmuştur.

Ayrıca etik açıdan önemli olan bir diğer konu,
çalışmada yer alan üç işitme engelli öğrenci ailesinin, ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarına işitme cihazı almadıklarının belirlenmesi
olmuştur. Bu durum karşısında araştırmacı okul
yöneticileri ve yetkili kişilerle iletişime geçmiş,
üç işitme cihazı ücretsiz olarak temin edilmiştir.
Öğrencinin ailesi doktora yönlendirilmiş ve cihazın kontrolü sağlanarak, doktor kontrolü ile cihaz
takılmıştır.

SF 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği
Yetişkinlerin yaşam kalitesini ölçmek amacıyla
kullanılan ölçek Ware ve Sherbourne (1992) tarafından geliştirilmiş, Türkçe geçerlik ve güvenirlik
çalışması Koçyiğit ve ark. (1999) tarafından yapılmıştır (32). Ölçek 36 madde ve sekiz alt boyuttan oluşmaktadır. Alt boyutlar fiziksel fonksiyon,
sosyal fonksiyon, fiziksel fonksiyonlara bağlı rol
kısıtlılıkları, emosyonel sorunlara bağlı rol kısıtlılıkları, mental sağlık, enerji/ vitalite, ağrı ve
sağlığın genel algılanması şeklindedir. Ölçeğin 4.
ve 5. maddeleri evet/hayır seçenekleriyle, diğer
maddeler likert tipi derecelendirmeyle değerlendirilmiştir. Ölçeğin 1, 6, 7, 8, 9a, 9d, 9e, 9h, 11b,
11d maddeleri ters çevrilerek kodlama yapılmaktadır. Alt ölçekler sağlığı 0 ile 100 puan aralığında
değerlendirmektedir ve 0 puan kötü sağlık durumunu içerirken, 100 puan iyi sağlık durumuna
işaret etmektedir. Türkçe geçerlilik ve güvenirlik
çalışmasında alt ölçeklerin Cronbach alfa değerleri 0,73-0,76 arasında bildirilmiştir (32). Bu çalışmada toplam puan için ölçeğin Cronbach Alfa
değeri 0,77 olarak bulunmuştur.

BULGULAR
İşitme engelli öğrencilerin sosyodemografik
özelliklerinin dağılımı Tablo 1’de yer almaktadır.
Araştırmaya katılan çocukların yaş ortalaması
11,97±2,35 olup, %71,4’ü ortaokul grubu öğrencileridir. Katılımcıların %57,1’i erkek olup,
%8,6’sında kronik hastalık bulunmaktadır. İşitme bozukluğu ile ilgili olarak, aile ve okul yönetiminden elde edilen bilgilere göre, çocukların
%11,4’ünde hafif (16-40 dB), %82,9’unda orta
(41-55 dB) ve %5,7’sinde şiddetli (71-90 dB)
işitme bozukluğuna vardır. Öğrencilerin 23’ü
(%65,7) tek taraflı, 9’u (25,7) çift taraflı işitme
cihazı kullanmaktadır. Ayrıca çocukların %54,3’ü
günlük hayatlarında fiziksel destek aldıklarını ve
çoğunluğu anne ve babalarının kendilerine yardımcı olduklarını bildirmiştir. Ayrıca öğrencilerin
%80’i sosyal etkinliklere katıldıklarını dile getirmiş ve bu katılımda en çok öğretmenlerinin etkisi
(%56,1) olduğunu ifade etmişlerdir (Tablo 1).

Verilerin Analizi
Verilerin analizinde Statistical Package of Social Science 25 (SPSS, IBM Corporation, New
York, USA) paket programı kullanılmıştır. Elde
edilen verilerin normal dağılıp dağılmadığı Shapiro-Wilk testi ve basıklık çarpıklık katsayıları
ile incelenmiştir. Verilerin analizinde sayı, yüzde
dağılımı, min., max. değerleri, aritmetik ortalama,
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Tablo 1. İşitme engelli öğrencilerin
sosyodemografik özellikleri (Hatay, 2020)
Yaş ortalaması
Tanımlayıcı özelikler
Sınıf düzeyi
İlkokul (1.-4. sınıf)
Ortaokul (5.-8. sınıf)
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş grubu
8-10 yaş
11-16 yaş
Evdeki kardeş sayısı (kendisi dâhil)
Üç ve daha az
Dört ve daha fazla
Kronik hastalık
Evet (Kemik hastalığı, tükürük bezi
hastalığı)
Hayır
İşitme kaybının ciddiyeti
Hafif (16-40 dB)
Orta (41-55 dB)
Şiddetli (71-90 dB)
İşitme cihazı kullanma
Tek taraflı
Çift taraflı
Kullanmayan
Günlük hayatta destek alma
Evet
Hayır
Destek olan kişi/kurum*
Anne-baba
Kardeş
Özel eğitim kurumu
Rehabilitasyon merkezi
Sosyal etkinliğe katılım durumu
Evet
Hayır
Sosyal
etkinliklere
katılımda
başkasının etkisi †
Yok
Öğretmen
Aile
Akraba
Toplam

İşitme engelli öğrencilerin ebeveynlerinin sosyodemografik özellikleri Tablo 2’de yer almaktadır.
Çalışmaya katılan ebeveynlerin yaş ortalaması
38,25±6,87 olup, %87,5’i kadın ve evlidir. Öğrencilerin annelerinin %75,0’ı babalarının %79,2’si
8 yıl ve altı eğitime sahip, annelerinin çoğunluğu evhanımı, babalarının %79,2’si çalışmaktadır.
Çoğunlukla çekirdek aile yapısına sahip olan ebeveynlerin %70,8’i il merkezinde ikamet etmekte
ve %54,2’si apartman dairesinde yaşamaktadır.
Ayrıca katılımcıların yaklaşık yarısında (%41,7)
astım, diyabet, hipertansiyon, migren, bel ve boyun fıtığını içeren birçok kronik hastalık bulunmaktadır. Ek olarak ebeveynlerin %37,5’i kendilerinin farklı arkadaş grupları ile sosyal aktivitelere katıldıklarını ve yarısı çocukları ile birlikte
sosyal aktivitelere katıldıklarını bildirmişlerdir.
Ebeveynlerin %35,5’i çocukları eve geldiklerinde
en fazla genel okul konuları ile ilgili konuşmalar
yaptıklarını, %57,7’si çocuğunun yeteneklerini
öğretmenlerinden öğrendiklerini, %91,7’si sosyal
aktivitlerin çocukta olumlu etki yapabileceğini,
%87,5’i ödevlerine yardım ederek çocuğunun
eğitimine katkı sağladığını, %12,5’i çocuğunun
psikiyatrik yardım aldığını bildirmişlerdir (Tablo
2).

X̄ ± SS
11,97 ± 2,35
n
%
10
25

28,6
71,4

15
20

42,9
57,1

12
23

34,3
65,7

18
17

51,4
48,6

3
32

8,6
91,4

4
29
2

11,4
82,9
5,7

23
9
3

65,7
25,7
8,6

19
16

54,3
45,7

12
4
11
3

40,0
13,3
36,7
10,0

28
7

80,0
20,0

12
23
5
1

29,3
56,1
12,2
2,4

35

100,0

Tablo 2. Ebeveyn sosyodemografik özellikleri
(Hatay, 2020)
Tanımlayıcı özellikler
Yaş ortalaması

Yakınlık derecesi
Anne
Baba
Ebeveyn medeni durum
Evli ve birlikte yaşama
Bekâr/dul
Anne eğitim
8 yıl ve altı
9 yıl ve üstü
Baba eğitim
8 yıl ve altı
9 yıl ve üstü
Anne çalışma
Ev hanımı
Çalışıyor
Baba çalışma
Çalışıyor
Çalışmıyor

SS=Standart sapma
*Destek alan 22 öğrenci üzerinde değerlendirilmiş ve birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
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X̄ ± SS
38,25± 6,87
n
%
21
3

87,5
15,5

23
1

87,5
4,2

18
6

75,0
25,0

19
5

79,2
20,8

23
1

95,8
4,2

19
5

79,2
20,8
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Sağlık güvencesi
Var
Yok
Ekonomik durum
Gelir giderden düşük
Gelir gidere eşit
Aile yapısı
Çekirdek aile
Geniş aile
Parçalanmış aile
Yerleşim yeri
İl merkezi
İlçe
Köy/kasaba
Yaşanılan konut
Apartman dairesi
Müstakil ev
Diğer
Kronik hastalık
Evet (Astım, Diyabet, Hipertansiyon,
Migren, Bel/boyun fıtığı)
Hayır
Sosyal aktivitelere katılım
Evet
Hayır
Çocuklarla sosyal etkinliklere
katılım
Evet
Hayır

15
9

59,5
37,5

14
10

58,3
41,7

18
5
1

75,0
20,8
4,2

17
4
3

70,8
16,7
12,5

13
10
1

54,2
41,7
4,2

10
14

41,7
58,3

9
15

37,5
62,5

12
12

50,0
50,0

Çocuklarla evde en fazla konuşulan
konular
Derste öğrenilenlerle ilgili
Ev ödevleriyle
Genel okul konularıyla
Okuldaki sosyal etkinliklerle
Çocuğun yeteneğine yönelik alınan
bilgi kaynakları
Televizyon programlarından, sosyal
medyadan
Öğretmeninden
Uzmanlardan
Çocuklarınızı izleyerek
Sosyal etkinliklere katılımın çocuğu
etkileme durumu
Olumlu yönde
Karasızım
Çocuğun eğitimine katkı sağlama
Ödevlerine yardım ederek
Özel ders aldırarak
Çocuğun psikiyatrik yardım alma
durumu
Evet
Hayır
Toplam

8
9
11
3

25,8
29,0
35,5
9,7

2
15
1
8

7,7
57,7
3,8
30,8

22
2

91,7
8,3

21
3

87,5
12,5

3
21

12,5
87,5

24

100,0

SS=Standart sapma, *Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

Tablo 3. Öğrenci ve ebeveynlerin program öncesi ve sonrası yaşam kalitesi ölçeğinden
aldıkları puan ortalamaları (Hatay, 2020)
Yaşam Kalitesi
Çocuk ve Ergenler için
Bedensel iyilik
Duygusal iyilik
Öz saygı
Aile
Arkadaş
Okul
Toplam puan
Aile için
Fiziksel fonksiyon
Emosyonel fonksiyon
Fiziksel rol kısıtlılıkları
Emosyonel rol kısıtlılıkları
Mental sağlık
Enerji/ vitalite
Ağrı
Sağlığın genel algılanması

Program öncesi
X̄ ± SS

Program sonrası
X̄ ± SS

t

p

77,50 ± 17,56
75,89 ± 15,01
62,85 ± 21,91
80,53 ± 11,52
80,53 ± 15,58
66,25 ± 19,89
73,92 ± 11,69

84,28 ± 18,83
83,39 ± 15,15
61,60 ± 34,30
84,46 ± 18,21
86,60 ± 14,70
84,28 ± 13,07
79,13 ± 14,43

1,461
1,923
0,180
0,987
4,546
1,492
1,575

0,153
0,063
0,858
0,330
<0,001
0,145
0,125

71,25 ± 26,30
73,95 ± 19,12
51,04 ± 42,01
54,16 ± 36,53
57,83 ± 15,60
53,75 ± 19,18
52,81 ± 31,77
51,45 ± 18,38

86,66 ± 10,80
87,50 ± 11,65
85,41 ± 22,01
79,16 ± 29,17
81,00 ± 08,92
86,66 ± 04,81
84,47 ± 13,33
69,37 ± 06,47

2,948
2,780
3,576
2,642
6,672
8,246
4,817
4,622

0,007
0,011
0,002
0,015
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

SS=Standart sapma, t=Paired sample t-test
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Tablo 3’de işitme engelli öğrenci ve ebeveynlerin
sosyal etkinlik programı öncesi ve sonrası yaşam
kalitesi ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları yer
almaktadır. Öğrencilerin program öncesi ve program sonrası sadece arkadaş alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001).
Ailelerin program öncesi ve sonrası yaşam kalitesi ölçeği alt boyut puanları arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark belirlenmiştir (p<0,05).

ebeveyn tutumu, akran ve arkadaş edinme becerisindeki farklılıklar, olumsuz öğretmen-öğrenci
etkileşimi, destek sistemlerinin yetersizliği gibi
konulardan da önemli ölçüde etkilenebileceği düşünülmektedir.
Bu çalışmada işitme engelli öğrencilere, özellikle
anneler tarafından fiziksel olarak destek verirken,
sosyal destek öğretmenleri tarafından verilmiş ve
aileler çocukları için bir taraftan sosyal aktivitelere katılımı desteklerken diğer yandan bu konuyu
okulun sorumluluğuna bırakmışlardır. Bu çalışmada olduğu gibi yapılan birçok çalışmada engelli çocuğun hayatını düzenlemek adına çaba gösteren ve bakımında aktif rol alan kişi anne olarak
bildirilmiştir. Toplumda özel ve önemli bir yere
sahip olan işitme engelli çocuklar için gerekli
olan toplumla bütünleşmelerini, toplum yaşamına
uyumlarını kolaylaştıracak ve farklılıklarını giderecek olanakları sağlamak olmalıdır. Bu yaparken
de aile-okul-akran ilişkisi içerisinde yapılması
düşünülmektedir.

TARTIŞMA
Bu çalışmada işitme engelli çocukların ve ailelerinin yaşam kalitelerine aile-okul-öğrenci etkileşimli uygulanan sosyal etkinlik programının
etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada
işitme engelli öğrencilerin çoğunluğunun tek taraflı ve orta derecede işitme kaybına sahip olduğu
ve işitme cihazı kullanım oranının %91,4 olduğu
bulunmuştur. Bisgaard ve Ruf (2017) tarafından
yapılan 14 yaş ve altındaki çocuk ve ergenleri içeren çalışma da, işitme kaybı olanlarda işitme cihazı kullanım oranı %32 olarak bildirilmiştir (33).
Nordvik vd. (2018) tarafından yapılan sistematik
bir literatür taramasında, özellikle tedavinin başlamasından sonraki ilk yıl içinde işitme cihazının
kullanımının yaşam kalitesini arttırdığı bildirmiştir (14). İşitme cihazı, belirli sesleri yükselten ve
çoğunlukla bireyin işitme duyusuna bağlı olan,
kulağın içine veya arkasına takılan elektronik bir
cihazdır. Cihazın görevi işitmeyi düzeltmek değil,
işitme engelli bireye sesin algılanması için alternatif bir yol sağlamaktır. İşitme cihazları, işitme
engelli çocuklarda dil gelişimi (34-36), sosyalleşme ve yaşam kalitesinin iyileştirmesi (37) açısından önemlidir. Bu nedenle çalışma kapsamında
ekonomik olarak işitme cihazı alamayacak üç öğrenci için yazarlar tarafından orijinal işitme cihazı
temin edilmiş, okul yönetimine teslim edilmiştir.
Okul yöneticileri aile ile iletişime geçmiş ve cihazları doktor kontrolü ile taktırmaları gerektiğini
bildirmişlerdir. Aileler kontrol için gittikleri hastanede işitme cihazını taktırmış, duyma seviyeleri
aralıklı doktor kontrolleri ile belirlenmiş ve önceki
düzeye göre daha iyi sonuç verdiği belirtilmiştir.
Ayrıca işitme engelli çocukların yaşam kalitelerini etkileyebilecek tek faktörün işitme cihazının
yokluğundan kaynaklı olmadığı, ailenin yetersiz
gelir düzeyi ve gelir kaynakları, uygun olmayan

Bu çalışmada işitme engelli çocuklarda yaşam kalitesi alt boyut puanları (öz-saygı alt boyutu hariç)
program sonrası artmasına rağmen sadece arkadaş alt boyutunda anlamlı istatistiksel sonuç elde
edilmiştir. Bu çalışmaya benzer şekilde Top ve
Akıl (2017)’ın 10 haftalık yüzme egzersizinin hafif düzeyde zihinsel engelli bireyler ve ailelerinin
yaşam kalitesi üzerine etkisini inceledikleri çalışmalarında yaşam kalitesi puanlarında anlamlı fark
bulunmasa da engelli bireylerin kendilerini daha
mutlu hissettikleri ve kendilerine olan güvenlerinde bir artış olduğu gözlenmiştir (38). Ayrıca son
yapılan bir çalışmada işitme engelli çocuklarla
normal işiten çocuklar arasında yaşam kalitesinin ölçeğinin fiziksel sağlık ve duygusal sağlık
alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık ortaya
çıkmamıştır (39). Fakat bazı çalışmalarda bireyin
sosyalleşmesini sağlamanın duygusal sorunları en
aza indirmekle birlikte yaşam kalitesini de olumlu yönde etkilediği bildirilmiştir (40,41). Buna
rağmen ebeveynler, işitme engelli çocuklarının
sınırlı sayıda arkadaşlarının olduğunu, akranları
tarafından işitme bozukluğu nedeniyle sosyal faaliyetlere davet edilmediğini, bu durumunda çocukta sosyal izolasyona ve düşük benlik saygısına
neden olduğunu söylemektedir (42). Bu nedenle
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toplumsal katılımı teşvik etmek işitme engelli birey için oldukça önem taşımaktadır. Eğitim,
istihdam, kültür ve sanat, spor gibi bütün sosyal
yaşam alanları, engelli ve engelsiz ayrımı yapmadan bireyin tam ve eşit haklarla yararlanmasına
olanak sağlamalıdır. Sosyal alanlarda işitme engelli bireylerin görünür olması, yok sayılmaması,
var olan engelin sadece engel olarak düşünülüp
empati yapılması iletişim açısından son derece
önemlidir. Bu doğrultuda toplumsal katılımın bireyler arasındaki dostluğu etkileyerek, zihinsel
sağlığı geliştireceği, sosyal izolasyonu azaltacağı
ve düşük benlik sayısını önleyeceği düşünülmektedir. Fakat yaşam kalitesi ile sosyal aktiviteye
katılım arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişkinin olduğunu söyleyebilmek için daha fazla çalışmaya gereksinim duyulmaktadır.

nin dikkate alınmaması çalışmanın ikinci sınırlılığını oluşturmaktadır. Üçüncü sınırlılık her çocuk
için sadece bir veli çalışmaya katılmış, anne ve
babaların yaşam kaliteleri arasındaki farklılıklar
araştırılamamıştır. Son sınırlılık işitme kaybının
şiddeti hakkında elde edilen bilgi, okul ve ailenin raporlarına dayanmakta olup, bağımsız bir
tanı değerlendirmesi yapılmamıştır. Tüm bu sınırlamalara rağmen bu çalışmanın işitme engelli
bireyler ve velilerin yaşam kalitesini arttırmada
önemli bilgiler sunacağı ve uygun müdahalelerin
planlanmasında faydalı olacağı düşünülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada aile-okul-öğrenci katılımıyla uygulanan sosyal etkinlik programı işitme engelli çocuğun yaşam kalitesinin yükseltilmesinde yetersiz kalırken, ailenin yaşam kalitesini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca işitme
engelli çocuğun okuldaki sosyal etkinliklere katılımında ailenin etkinliklere katılımı destekleyici
yönde olduğu fakat bu konuyu daha çok okulun
sorumluluğuna bıraktığı belirlenmiştir. İşitme engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için politika
oluşturanlara, sağlık personellerine, öğretmenlere
ve ebeveynlere önemli roller düşmektedir. İşitme
engellilere sunulacak aktivitelerde (işitsel rehabilitasyon hizmeti, konuşma terapileri, farklı kurum ve kuruluşlarla görüşülerek işitme cihazların
temini vb.) okul sağlığı hemşiresinin yer alması
ve her okula bir okul sağlığı hemşiresi atanmasına yönelik politikalar belirlenmelidir. Aileler
çocuğun temel bakımını üstlenmesinin yanısıra
çocuğun bakımında ve sosyal etkinliklere katılımında hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla destek
almalı, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerininden
yararlanmalıdır. Ayrıca işitme engelliler arasında
genellenebilir sonuçlar elde etmek için, daha geniş coğrafi alanda uzun süreli yapılacak deneysel
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Sosyal etkinlik programlarının akademik başarı, davranışsal,
duygusal ve zihinsel sağlık üzerindeki etkilerinin
belirlenmesi için takip çalışmalarına gereksinim
vardır. Ek olarak araştırmacılar yaşam kalitesini ölçmek için geçerliliği ve güvenirliliği işitme
engelli çocuklarda yapılmış pediatrik ölçekleri
kullanmalı ve yaşam kalitesine yönelik bilgiler
çocukların kendilerinden elde edilmelidir.

Engelli çocukların ebeveynleri, yaşam kaliteleri
konusunda savunmasız bir gruptur (43). Engelli
bireye uzun süreli bakım vermek bireyin yaşam
kalitesini etkiler. Bu çalışmada işitme engelli çocukların ailelerinde yaşam kalitesi sosyal etkinlik
programı sonrası artmıştır. Ailelerin yaşam kalitesini arttırmada, ebeveynler işitme engelli çocuğun bakım sorumluluğundan kısa bir sürekliğine
de olsa uzaklaştırılmış, ebeveynin sosyal etkinliklere katılmasına fırsat verilmiştir. Bu doğrultuda
engelli çocuğa bakım veren bireylerin güçlendirilmesini sağlayan, işitme engelli çocukların
ve ailelerinin refahını ve sosyal entegrasyonunu
teşvik eden müdahalelerin oluşturulmasına izin
verilmelidir. Engelli aileye sosyal anlamda yeterli desteğin sağlanması annenin taşıdığı iş yükünü
ve duygusal yıpranmayı azaltıp, yaşam kalitesinin
gelişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Annenin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi çocuğun daha iyi bakım almasını sağlayarak, fonksiyonel bağımsızlık düzeyini ve yaşam kalitesini de
artıracaktır.
Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu çalışma bazı önemli sınırlılıklar içermektedir.
Çalışmada kontrol grubunun kullanılmaması, karşılaştırmalar açısından çalışmanın sınırlı kalmasına neden olmuştur. İlk ve ortaokul grubuna aynı
sosyal etkinlik programı uygulanmıştır. Dolayısıyla yaşa uygun farklı sosyal gelişim becerileri-
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ÖZ

ABSTRACT

Obezite günümüz toplumları için en önemli sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Obezite vergisi, bireylerin sağlıksız beslenmelerinin önüne geçilmesinde ve obeziteye bağlı sorunların önlenmesinde
kullanılan fiyat artışına dayalı bir sağlık politikasıdır. Bu çalışma
ülkemizdeki bireylerin obezite vergisi konusundaki görüşlerinin
saptanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Konya ilinde ikamet eden
bireylerin evrenini oluşturduğu çalışmada, kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılabilen 387 bireyin obezite vergisine yönelik görüşleri
incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak anket formunun kullanıldığı araştırma sonuçlarına göre; “Obeziteyle mücadelede vergi dışı
araçlarla olmalıdır”, “Obeziteyle mücadele devletin temel görevlerinden biridir” ve “Bu vergi obezite ürünleri satan iş sahasının gelir
durumunu azaltır” ifadelerine bireyler daha yüksek düzeyde katılım
göstermiştir. Ankette bulunan “Obezite ile mücadelede öncelikli
araç vergiler olmalıdır” ifadesi en düşük ortalama değere sahiptir.
Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda bireyler, obezitenin
önlenmesinde devletin vergileri artırma dışında farklı yöntemleri
kullanması gerektiği kanaatine sahiptir.

Obesity is one of the most important health problems for today’s societies. Obesity tax is a health policy based on price increase used to
prevent unhealthy nutrition of individuals and to prevent obesity related problems. This study was conducted to determine the opinions
of individuals in our country about obesity tax. In this study, which
consists of individuals residing in Konya province, 387 individuals
who can easily be reached by sampling method have been examined
for obesity tax. According to the results of the survey using the questionnaire as a data collection tool; “Non-tax instruments should be
used in the fight against obesity”, “The fight against obesity is one
of the basic duties of the state” and “This tax reduces the income
of the business site selling obesity products” individuals had a higher level of participation. The expression “Taxes should be the first
method in the fight against obesity has the lowest average value.
According to the findings of the study, individuals believe that the
state should use different methods other than increasing taxes in the
prevention of obesity.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Obezite Vergisi, Sağlık, Politika

Keywords: Obesity, Obesity Tax, Health, Policy

GİRİŞ

obezite sorununu gündeme getirmiş ve kamu halk
sağlığını korumaya yönelik tedbirleri tartışmaya
başlamıştır (2). Bu doğrultuda bu çalışmada, obezite ile mücadele kapsamında pek çok ülkede uygulanan ve ülkemizde uygulanabilirliği tartışılan
obezite vergisine yönelik bireylerin görüşlerinin
incelenmesi amaçlanmıştır.

Geçmiş çağlarda obezite; güç, refah ve sağlık
göstergesi olarak görülmüştür (1). Küreselleşmenin etkisiyle artan teknolojik gelişmeler, bireylerin fiziksel aktivitelerinde azalmaya, bu duruma
paralel olarak daha sağlıksız, hazır gıdalara yönelmelerine neden olmuştur. Bunun sonucunda
ise dünyada obezite ve aşırı kilolu birey sayısında
artış yaşanmıştır. 2000’li yıllarda hükümetler ve
Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar

Obezite
Obezite; çevresel, genetik ve nörolojik etkenlere
bağlı olarak gelişen ve birçok kronik hastalığa
neden olabilen önemli bir sağlık problemidir (3).
Kısaca, obezite, sağlığı bozacak düzeyde anormal
veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanmaktadır
(4). Genetik, çevresel etkileşimli, ciddi ve kronik
bir hastalık olan obezite, çok sayıda faktöre bağlı
gelişmekle birlikte tıbbi tedavi gerektirmektedir.
Obezitenin en önemli risk faktörleri; fiziksel akti-
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vitede azalma, beslenme alışkanlıkları, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, evlilik, gelir, ırk, sosyokültürel
yapı, stres ve depresyon, sigara-alkol, ilaçlar, doğum sayısı ve genetik olarak sıralanmaktadır (35). Ayrıca gelir, cinsiyet, meslek, medeni durum,
gıda maliyeti, kent mimarisi, kadınların iş gücüne
katılımı, kentleşme ve bölge gibi değişkenlerin
obezite üzerinde etkili olduğu ortaya konmuştur
(5). Nitekim obezite sağlık yükü, yaşam kalitesi,
sakatlık, ölüm oranı gibi birçok sağlık sonucunu
olumsuz yönde etkilemekte ve sağlık hizmetlerinin kullanımında artışa yol açmaktadır (6). Obezite ile mücadelede tedavi süresi uzun ve yüksek
maliyetli bir süreçtir. Obez insanlar, kişisel beslenme tercihlerini kötüye kullanırlarken rasyonel
davranmakta ya da rasyonel davranıştan uzaklaşmakta ve bu durum bir bağımlılık halini almaktadır. Böylece obezite bugünkü haliyle salt kişisel
bir sorun olmayıp, maliyeti ciddi büyüklükte kamusal bir sorun niteliğine bürünmüştür (7).

nın obez olduğu bilinmektedir. Yine 2016 yılında
5-19 yaş arası 340 milyondan fazla çocuk ve gencin fazla kilolu veya obez olduğu görülmektedir.
Dünya nüfusunun çoğu, fazla kilolu ve obezitenin
zayıf insanlardan daha fazla insan öldürdüğü ülkelerde yaşamaktadır (4). Her üç yetişkinden ikisinin obez ya da aşırı kilolu olduğu İngiltere’de,
obezite kaynaklı olarak her yıl yaklaşık 18.100
kanser vakası görülmektedir (9). Amerika’da yapılan bir araştırmada da 2015-2016 döneminde
obezite prevalansı erişkinlerde %39,8 ve gençlerde %18,5 olarak tespit edilmiştir. 1999-2000
ile 2015-2016 arasında, hem yetişkin hem de
gençlerde obezitede belirgin bir artış gözlenmiştir
(10). Oğuz vd.’nin (11) 2008 yılında Türkiye’nin
yedi farklı coğrafi bölgesindeki kırsal ve kentsel
alanlardan katılımcılarla gerçekleştirdiği çalışmasında 20 yaşın üzerindeki yetişkinlerin üçte
ikisinin fazla kilolu veya obez olduğu, kadınlar
arasında yaygınlığın erkeklere göre daha fazla
olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı
tarafından yürütülen Türkiye Beslenme ve Sağlık
Araştırması’na (2010) göre ise Türkiye’de yetişkin bireylerin sadece erkeklerde %38,6’sı, kadınların ise %26,6’sı normal BKİ değerlerine sahiptir
(12).

Obezite tanısında kullanılan birçok yöntem olmasına rağmen günümüzde yaygın olarak beden kütle indeksi (BKI) ve bel çevresi ölçümü kullanılmaktadır. BKI kilogram olarak vücut ağırlığının
metrekare olarak boy uzunluğuna bölünmesi ile
hesaplanmaktadır (1). BKI tablosunda da görüldüğü üzere beden kütle indeksi 25 ile 29.9 kg/m2
olan bireyler fazla kilolu, 30 kg/m2 ve üzeri ise
obez kabul edilmektedir (Tablo 1).

Obezite Vergisi
Obezite her gelir düzeyinde ve her toplumda görülen bir hastalıktır. Bu nedenle toplumsal bir
sağlık sorunu olmanın yanı sıra sağlık sistemleri
üzerinde önemli bir yük ve maliyet oluşturarak
ekonomik bir sorun haline de gelmiştir. Negatif
dışsallık özelliği nedeni ile obezite, piyasaya bırakıldığında etkinsizlik doğuran, devlet müdahalesini gerektiren bir sorundur. Dolayısıyla hükümetler mali önlemlerin başında vergileri ve sübvansiyonları kullanmaktadır. Böylece hane halkı
bu tür mali önlemler ile tüketim kalıplarını, aşırı
şişmanlığı ve obeziteyi tetikleyen sağlıksız gıdalardan, sağlıklı gıdalara doğru kaydırabilmektedir
(13). Bu bağlamda obeziteye bağlı kronik hastalıkların da artmasıyla bazı ülkelerde obezite ile
mücadele kapsamında enerji yoğun gıdalara uygulanan obezite vergileri son dönemlerde kullanılan bir maliye politikası aracı olmaktadır (14-16).
Obezite vergisi ile bireylerin sağlıksız gıda tüketimleri azaltılarak daha sağlıklı gıdalara yönelme-

Tablo 1. Beden Kütle İndeksi’ne Göre Obezite
Sınıflaması
Sınıflama
BKI (kg/m2)
Zayıf
Normal
Fazla kilolu
Obezite derece 1
Obezite derece 2
Obezite derece 3

<18.5
20-24.9
25-29.9
30-34.9
35-39.9
≥40

Kaynak: www.euro.who.int.(8).

Obezite, en önemli küresel sorunlardan biri olmakla birlikte ciddi oranda artış göstermektedir
(6). Dünya çapında obezite 1975’ten bu yana neredeyse üç kat artmıştır. 2016 yılında 18 ve üzeri
yaş grubunda 1,9 milyardan fazla yetişkinin fazla
kilolu olduğu ve bunların 650 milyondan fazlası-
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leri ile ortaya çıkan tüketim değişikliği sonucu
obezitenin azalması amaçlanmaktadır (17). Gıda
fiyatlarının gıda satın alma davranışı üzerinde bir
etkiye sahip olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin, kafeterya ortamında yapılan
bir çalışmada meyve ve salata tüketimi sunulan
çeşitlilik artırıldığında ve fiyatlarının düşmesi durumunda artacağı hipotezini araştırılmıştır. Çeşitliliği artırmanın ve fiyatı her iki gıda maddesinin
kabaca üç katına çıkardığı, fiyat ve orijinal çevre
koşullarına geri dönülmesinin de tüketimi orijinal
seviyelerine döndürdüğü gösterilmiştir (18).  Web
tabanlı bir süpermarkette yüksek kalorili yoğun
gıdalar üzerindeki yüksek verginin yüksek enerjili yoğun gıdaların satın alınma durumunu etkileyip etkilemediğinin incelendiği çalışmada yüksek
enerjili yoğun gıdalara uygulanan verginin, kalori
ve yüksek enerjili yoğun ürünlerin alımını azalttığı görülmüştür (19). Danimarka’da 2011 yılından
itibaren uygulanan gıdalar üzerinden alınan doymuş yağ vergisinin piyasada yağ tüketimini %1015 oranında azalttığı tespit edilmiştir (20).

tüketici davranış değişiminin ortaya çıkarılması
amacına hizmet edebilecek stratejik bir yaklaşım
olarak önem kazanmaktadır (21). Öyle ki tüm gıda
vergileri, gelir seviyesi yükseldikçe etkisini yitirir
ve düşük gelirli kesim üzerinde daha ağır bir vergi
yükü oluşturur. Düşük gelirli kesime olumsuz etki
edecek sağlıksız gıdalar üzerine konulan bir gıda
vergisi ancak eşzamanlı olarak sağlıklı gıdaların
sübvanse edildiği uygulama ile etkili olabilir (13).
Obezite vergisi, piyasada oluşan, toplum ve bireyler üzerinde yük oluşturan maliyetlerin telafisini,
fiyat mekanizması ile (alkol ve tütün ürünlerinde olduğu gibi) bireylerin gönüllü olarak sağlıklı
gıda tüketimine yönelmesini amaçlayan bir vergi
türüdür. Ancak, obezite vergilerinin gerekli olup
olmadığı veya tek başına bir etkinlik yaratabileceği konusunda tartışmalar mevcuttur (22). Bu
görüşü savunanlara göre obezite vergisine karşı
dirençle karşılaşılacaktır. Bireyler obezite vergisi uygulanan ürünlerin miktarını azaltmak yerine
vergiden kaçınmanın yollarını arayacaklardır. Bu
da obezite ile mücadele amacıyla çıkarılan vergileri etkisiz kılacaktır. Obezite vergisine karşı
olanlar obezite ile mücadelede vergiler dışında diğer kamu politikası araçlarının kullanımının daha
yaralı olacağını savunmaktadır (17). Bir diğer görüş ise vergiler aracılığıyla fiyatın yükselmesi ve
tüketimin düşürülmesi politikasının obeziteye yol
açan gıdaların haz verici ve bağımlılık yaratıcı niteliklerinden kaynaklanan düşük fiyat elastikiyeti
nedeniyle başarılı olamayacağıdır. Ancak sağlığa
zararlı gıdalara ilişkin vergi yükünün artırılmasıyla eş zamanlı olarak, sağlığa yararlı olduğu
düşünülen gıdalara ilişkin vergi yükünün azaltılması suretiyle obezite vergilemesinin hazineye
gelir sağlama amacı taşımadığına ilişkin güçlü bir
mesaj toplumsal desteği artırarak politik sahiplenmeyi de kolaylaştırabilir (21). Ayrıca obezite
vergisinden elde edilen gelir kullanılarak obezite
ile mücadelede tamamlayıcı politika ve girişimlere finanse edilebilir. Bu sayede de obezite vergisinin halk sağlığı üzerinde meydana getirdiği etkiye olumlu bir yön kazandırılabilir (23). Çünkü
gelirleri açısından obezite vergilerinden genellikle beklenenden daha fazla bir gelir elde edilmiş
olup, toplanan vergi gelirlerinin kamu sağlığı ile
ilgili fonlara aktarılacağı duyurulduğunda vergiye
desteğin arttığı görülmüştür (15).

Obeziteye kaynaklık eden toplumsal ve ekonomik
sorunların giderilmesinde kamu müdahalesi kaçınılmaz görülmektedir. Piyasa yapısındaki aksaklıklar, eğitim ve bilgi yetersizliğine bağlı gelişen
hatalı kişisel tercihler, bağımlılık, kültürel faktörler, gelir düzeyindeki yetersizlik ve yoksulluk,
çevresel ve kültürel faktörler vb. devletin obezite
ile mücadelede ekonomiye müdahalesini gerektirebilmektedir (13). Bu doğrultuda günümüzde
devletlerin obeziteyi engellemeye yönelik uyguladıkları vergi politikalarının merkezinde içeriğinde fazla miktarda yağ, tuz, şeker veya çeşitli
tatlandırıcılar barındıran gıdalar yer almaktadır.
Bu vergilendirmenin temelinde sağlıksız olarak
nitelendirilen gıdalar üzerinde fiyat artışları meydana getirilerek bu gıdaların tüketiminin kısılması
veya sağlıklı olduğu kabul edilen gıdalara yönelik
tercihlerinin artırılması yatmaktadır (16).
Hükümetler genellikle obezite ile mücadelede
sağlıklı ve sağlıksız gıdaların tüketimini etkileyebilecek vergi olarak, yağ ve şekerle tatlandırılmış
içecekler üzerinden alınan vergileri tercih etmektedir (2). Nitekim sağlıksız gıdalara ilişkin vergi
yükü artırılırken sağlıklı gıdalara ilişkin vergi yükünün azaltılması, obezite vergilerinden beklenen
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Tablo 2. Dünyada Obezite Vergileri
Ülke
Vergi Kapsamı
Amerika Birleşik Devletleri Eyaletlere göre kapsam farklıdır
Avusturalya
Meşrubatlar, unlu mamüller, bisküvi, şekerleme
Bangladeş
Şekerli ve tatlandırıcılı meşrubatlar, enerji içecekleri
Barbados
Şekerli ve tatlandırıcılı meşrubatlar, enerji içecekleri
Belçika Krallığı
Şeker ve tatlandırıcı içeren meşrubatlar
Danimarka
Doymuş yağ içeren ürünler
Dominik Cum.
Şekerli meşrubatlar
Fransa
Şekerli ve tatlandırıcılı meşrubatlar
Fransız Polenazyası
Meşrubatlar
Finlandiya
Meşrubatlar
Fiji Adaları Cum.
Şekerli meşrubatlar
Macaristan
Meşrubatlar ve enerji içecekleri
Mauritius Cum.
Şekerli meşrubatlar
Meksika
Şekerli meşrubatlar
Nauru Cum.
Şekerli meşrubatlar ve tatlandırılmış süt
Norveç Krallığı
Şeker, çikolata, şekerli meşrubatlar ve tatlandırıcılar
Samoa Cum.
Şekerli meşrubatlar

Başlangıç Yılı
Eyaletlere göre değişken
2000
2014
2015
2016
2014 (kaldırıldı)
2015
2012
2002
2011
2016
2011
2013
2014
2007
1981
1984

Kaynak: Heise, vd., 2016 (26). Cum: Cumhuriyeti
beslenme davranışında da bir farkındalık etkisi
yarattığı söylenebilir (15).

Türkiye’de gıda maddelerine uygulanan katma
değer vergisi oranları değerlendirildiğinde, obezite ile mücadele etmek amaçlı tasarlanmadığı görülmektedir. Ekmek, yufka gibi buğday unundan
imal ürünler, şeker ve şeker mamulleri ile yağların 1 ve %8 gibi düşük oranlarda vergiye tabi
tutulması, obezite ile katma değer vergisi oranları arasında bağlantı olmadığını göstermektedir.
Ayrıca, 4760 sayılı kanun kapsamında uygulanan
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun (III) Sayılı
Listesi uyarınca kolalı içeceklerin ithalatı veya
imal ya da inşa edenler tarafından tesliminin %25
oranında vergiye tabi tutulması da olumlu, ancak
etkisi sınırlı bir uygulama olarak değerlendirilebilir (21).

Dünya’da pek çok ülke, obezite ile mücadele girişimlerinin bir parçası olarak sağlıksız yiyecek
ve içecekleri vergilendirme yoluna başvurmaktadır (23-Tablo 2). Özellikle tuz, şeker, yağ içeriği yüksek veya şekerli içecekler gibi sağlıksız
ürünlerin fiyatını arttırmak için, son birkaç yılda
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)
ülkelerinde (örneğin, Belçika, Şili, Finlandiya,
Fransa, Macaristan ve Meksika) vergilendirme
politikaları artan bir şekilde uygulanmaktadır
(25). Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, trans yağ, aşırı
şeker, tuz ve karbonhidrat içeren gıdalara karşı ek
vergi getirerek obezitedeki artışın yanında beslenme bozukluğuyla ortaya çıkan diğer hastalıkların
önlenmesini sağlayarak devletin hızla artan sağlık
harcamalarını da azaltmayı öngörmektedir (13).

Kamu politikalarının tam etkisi ancak yürürlüğe
girdikten sonra ortaya çıkar. Şekerli içecek tüketiminde bir verginin doğuracağı değişiklikler tahmin edilebilir, ancak diğer yiyecek ve içeceklerin tüketimindeki değişikliklerin tahmin edilmesi
daha zordur (24). Bununla birlikte birçok ülkede
vergi sonrası satışlarda ve tüketimde bir azalma
gerçekleşmiştir. Üstelik vergi uygulayan ülkelerde vergi sonrası tüketicilerin satın alma davranışında değişiklik gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla obezite vergisinin sağlıklı

Dünya genelinde obezite ile mücadelede en
önemli iki politika; sağlıksız yiyecek ve içeceklerin çocuklara pazarlamasının kısıtlanması ve sağlıksız ürünlerin vergilendirilmesidir (27). Japonya’da özellikle çocuklarda artan obezite eğilimi
nedeniyle 2008 yılında çıkarılan “Metabo” yasası
ile 40-75 yaş arası nüfusun zorunlu yıllık kontrollerine bel çevresi ölçümünün ekleme zorunluluğu
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getirilmiştir. Belirlenen hedeflere ulaşılamaması
halinde obez bireylerin işverenleri ya da yerel
yönetimlere mali yükümlülük getirilmiştir (28).
ABD’de obez bireyler diğer meslektaşlarına göre
saatte 3,41 dolar daha az kazandığı bulunmuştur.
Birçok ülkede okullarda meyve-sebze ve yağsız
süt gibi sağlıklı gıdaların satılması, spor-sağlık
eğitimi ve fiziksel aktivitenin artırılması programları yürütülmektedir. Ayrıca okullarda sağlıklı
ürünler hariç gıdaların satışına sınırlamalar getirilmiştir. ABD’de bazı eyaletlerde şekerli içecek
ve gıdalardan maktu vergi (twinkie) alınmaktadır
(5). Macaristan’ın yüksek yağlı, şekerli, tuzlu ve
kafein içerikli yiyeceklerde uyguladığı obezite
vergisi ise en kapsamlı obezite vergilerinden biridir. Verginin miktarı ürüne göre değişmektedir.
Örneğin, önceden paketlenmiş şekerli ürünler için
kilogram başına 0.33 €, tuzlu atıştırmalıklar için
kilogram başına 0.67 € ve enerji içecekleri için
litre başına 0.84 € şeklindedir (29).

yen sıklık %50, sapma %5 alınarak %95 güven
düzeyinde en az alınması gereken örnek sayısı
385 kişi olarak belirlenmiş, toplamda 387 bireye
(Erkek:170, Kadın:217) ulaşılmıştır. Örnekleme
yöntemi olarak olasılıksız örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Altunışık vd.’nin (32) ifadesiyle oldukça yaygın
olarak kullanılan bu teknikte esas, ankete cevap
veren herkesin örneğe dahil edilmesidir. Araştırma verileri Haziran-Eylül 2019 tarihleri arasında
anket yoluyla toplanmıştır.
Veri Toplama Aracı ve Veri Analizi
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde katılımcıların kişisel ve demografik bilgilerini ölçmeye yönelik 12 soru bulunmaktadır. İkinci bölümde ise Ayyıldız ve Demirli
(28) tarafından geliştirilen “Obezite Vergisi Algısı
Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekteki maddeler: “1=
Kesinlikle Katılmıyorum”, “2= Katılmıyorum”,
“3= Ne katılıyorum Ne katılmıyorum”, “4= Katılıyorum” ve “5= Kesinlikle Katılıyorum” aralığından meydana gelmektedir (33). Nunnally ve
Bernstein’e (34) göre ölçek güvenirliği ve geçerli olması için güvenilirlik katsayısının 0.70’in
üzerinde olması gerekmektedir. Buna göre araştırmada öncelikle obezite vergisi algı ölçeğinin
güvenilirlik analizi yapılmış ve Cronbach Alpha
katsayısı “0.883” olarak belirlenmiştir. Ölçeğin
maddeleri tek tek ve her bir ifadenin ortalaması
alınarak değerlendirilmektedir.

Franck vd.’nin (30) çalışmasında küçük miktarlarda uygulanan tüketim vergilerinin önemli miktarda gelir getirmesinin muhtemel olduğu, ancak
obezite oranlarını etkilemeyeceği; yüksek tüketim vergilerinin ise, risk altındaki nüfusun vücut
ağırlığı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabileceği, ama politik olarak makbul veya sürdürülebilir olma olasılığının daha düşük olacağı ifade
edilmektedir. Cawley ve Frisvold tarafından (14)
2016 yılında yapılan çalışmada da Berkeley’de
vergi öncesi ve sonrası ürünlerin fiyatları incelenmiş ve vergi konulan ürünlerin %43’ünün tüketiciye yansıtıldığı tespit edilmiştir.

Araştırmanın veri analizi sürecinde yapılan analizler SPSS 22 paket programında analiz edilmiştir. Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerinin frekans ve yüzdeleri ile anket sorularına
verdikleri yanıtların ortalamaları hesaplanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada obezite ile mücadele kapsamında
birçok ülkede uygulanan ve ülkemizde uygulanabilirliği tartışılan obezite vergisine yönelik toplumun görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır.

BULGULAR
Katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim, meslek, BKİ (beden kütle indeksi), kendini
kilolu görme durumlarına göre dağılımları Tablo
3’te yansıtılmıştır.

Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini Konya il merkezinde ikamet eden bireyler
oluşturmaktadır (N=1.346.330) (31). Evrende yer
alan tüm bireylere ulaşmak zaman, maliyet ve
ulaşılabilirlik açısından mümkün olmadığından
örneklem seçilmesine karar verilmiştir. Bilinme-
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Tablo 3. Katılımcıların Demografik Özellikleri (Konya, 2019)
Yaş (n=387)
25 yaş altı
26-44
45 ve üzeri
Cinsiyet (n=387)
Kadın
Erkek
Medeni Durum (n=387)
Evli
Bekar
Eğitim durumu (n=386)

Sayı
122
157
108
Sayı
217
170
Sayı
223
164
Sayı

%
31,5
40,6
27,9
%
56,1
43,9
%
57,6
42,4
%

İlköğretim
Ortaöğretim
Önlisans-Lisans
Lisansüstü

39
168
146
33

10,1
43,5
37,8
8,5

Meslek (n=386)
Öğrenci, ev hanımı
Memur
İşçi, esnaf, özel sektör
Emekli
BKİ (n=383)
Zayıf
Normal Kilolu
Fazla Kilolu
Obez
Kendini fazla kilolu görme
durumu (n=371)
Evet
Hayır

Tablo 4. Gelir Durumuna ve Vergi Yüküne İlişkin Bilgiler (Konya,2019)
Ailede Gelir Getiren Birey
Sayı
%
Gelir Durumu (n=384)
Sayısı (n=377)
1 birey
185
49,1
2200 TL ve altı
2 birey
170
45,1
2201 TL-5000 TL
3 ve üzeri birey
22
5,8
5001 TL ve üzeri
Ailede Toplam Birey Sayısı
Sayı
%
Vergi Yükü (n=372)
(n=372)
1-4 birey
273
71,3
Düşük-normal
5 ve üzeri birey
110
28,7
Ağır

Sayı
145
124
91
26
Sayı
41
155
113
74
Sayı

%
37,6
32,2
23,5
6,7
%
10,7
40,5
29,5
19,3
%

174
197

46,9
53,1

Sayı

%

51
182
151
Sayı

13,3
47,4
39,3
%

86
286

23,1
76,9

Tablo 5’te katılımcıların obezite vergisi algı ölçeğine yönelik değerlendirme düzeyleri bulunmaktadır. Buna göre, katılımcıların en yüksek
düzeyde katıldığı ifadelerin sırasıyla “Obezite
ile mücadele devletin temel görevlerinden biridir.” (%64,9) , “Obezite ile mücadele vergi dışı
araçlarla olmalıdır.” (%60,5), “Bu vergi obezite
ürünleri satan iş sahasının gelir durumunu azaltır
(%48,1) olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların en
yüksek düzeyde katılmadığı ifadelerin ise “Obezite ile mücadelede öncelikli araç vergiler olmalıdır.” (%58,6) ve “Obezite vergisi toplum içinde
tepki uyandırmaz.” (% 49,6) olduğu görülmüştür.

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların %40,6’sının 26-44 yaş aralığında, %56,1’inin kadın,
%57,6’sının evli, %43,5’inin ortaöğretim mezunu, %37,6’sının öğrenci, ev hanımı (gelir getirmeyen) gruptan olduğu tespit edilmiştir. Vücut ağırlığı açısından değerlendirildiğinde katılımcıların
%40,5’inin normal kilolu, %53,1’inin ise kendini
kilolu görmediği görülmüştür.
Tablo 4’te ise katılımcıların gelir durumuna ve
vergi yüküne ilişkin bilgiler verilmektedir. Buna
göre katılımcıların %71,3’ü 1-4 bireyli ailelerden
gelmektedir. Katılımcıların ekonomik durumlarına yönelik bilgiler incelendiğinde, ailede gelir
getiren birey sayısının %49,1 ile bir birey olduğu
ve gelir durumunun ise %47,4 ile 2201- 5000 TL
arasında olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların
%76,9’u ise vergi yükünü “ağır” olarak değerlendirmiştir.
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1.Tüketim üzerinden alınan vergiler
tüketimi azaltabilir.
2.Obezite ile mücadelede öncelikli
araç vergiler olmalıdır
3.Obezite ile mücadele vergi dışı
araçlarla olmalıdır.
4.Obezite ile mücadele devletin
temel görevlerinden biridir.
5.Obezite vergisi Türkiye’de
uygulanmalıdır.
6.Obeziteye neden olan ürünlerde
vergi oranı yüksek belirlenebilir.
7.Obezite vergisinin toplum
açısından faydalı olacağını
düşünüyorum.
8.Obezite vergisi insanların yaşama
biçimlerine müdahale oluşturmaz.
9.Vergi nedeniyle fiyatı artan
obezite ürünlerine yönelik tüketim
azalır.
10.Bu vergi obezite grubuna giren
kesimin sayısını azaltabilir.
11.Obezite vergisinin konulması
sağlıklı ürünlerin tüketimini arttırır.
12,Bu vergi obezite ürünleri satan iş
sahasının gelir durumunu azaltır,
13.Devlet bu uygulamayı vatandaşın
sağlığını düşündüğü için yapacaktır.
14.Devletin bu vergiyi gelir
sağlamak amacı ile çıkaracağına
inanıyorum.
15.Obezite vergisi devlet açısından
sağlık giderlerini azaltabilir.
16.Obezite vergisi toplum içinde
tepki uyandırmaz.
17.Obezite vergisi konulan ürünlerin
tüketimini azaltmayı düşünebilirim.
18.Ödediğimiz vergiler kamu
hizmeti olarak bizlere geri
dönmektedir.

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

İfadeler

Ne katılıyorum
ne katılmıyorum

Tablo 5. Katılımcıların Obezite Gelir Vergisi Algı Ölçeğine Verdikleri Yanıtlar (Konya, 2019)
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TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu araştırmada dünyada bazı ülkelerde farklı şekillerde uygulanan, Türkiye’de de 2013 yılından
itibaren gündeme gelen (35) obezite vergisine
ilişkin bireylerin görüşleri incelenmiştir. Genel
olarak değerlendirildiğinde, katılımcılar obezite
ile mücadeleyi devletin temel görevi olarak görmekte, ancak bu mücadelenin vergi dışı araçlarla
yapılmasını istemektedir. Akar’a (2) göre de obezite vergilerinin regresif olma ihtimalinin oldukça yüksek olması, bu vergilerin iyi bir biçimde
tasarlanmasını gerektirmektedir (2). Öyle ki dar
gelirli hane halkını özellikle yiyeceklerin vergilendirilmesi ciddi bir biçimde etkilemektedir. Bu
durumu destekler nitelikte bu çalışmada da düşük
gelire sahip katılımcılar obezite vergisinin konulmasının sağlıklı ürünlerin tüketimini artıracağını
belirtmektedir.

lirtilirken, bu mücadelede öncelikli olarak kullanılacak aracın vergiler olmaması gerektiği sonucu
ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda kurumlar arası
işbirliği ile obezitenin neden olduğu hastalıklar,
davranış değişikliği, fiziksel aktivitenin önemi,
sağlığın korunması gibi konularda yapılacak bilgilendirmeler ve eğitimler son derece önem arz
edecektir. Özellikle Sağlık Bakanlığı’na bağlı
Aile Sağlığı Merkezleri’nde obeziteye yönelik izlemler yapılmasının ve Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından konu ile ilgili eğitimler düzenlenmesinin yanı sıra, bu kurumlarda beslenme ve diyetetik uzmanları tarafından obez bireylerin bireysel
olarak desteklenmesi ile de obezite ile mücadele
edilmelidir. Her ne kadar bireysel gibi görünse de
obezite toplumsal bir sorundur. Katılımcıların da
devletin bu konuda mücadele etme görevi olması
gerektiğini ifade etmeleri, obeziteyi toplumsal bir
sorun olarak gördüklerini göstermektedir.

Günümüzde kolaylıkla ulaşılabilen, oldukça ucuz,
çok lezzetli ve enerji yükü yüksek gıdalarla dolu
bir çevrede bulunulmaktadır. Buna düşük fiziksel
aktiviteli yaşam biçimi de eklenmiştir. Bu çevresel koşullar yüksek enerji alınımını ancak düşük
enerji kullanımını uyarmaktadır. Dolayısıyla bu
koşullar altında obezite kolaylıkla oluşmaktadır
(36). Yapılan bu çalışmada da katılımcıların yaklaşık yarısına yakınının (%48.8) BKİ değerlerinin
fazla kilolu ve obez kategorisinde olması da bu
durumu destekler niteliktedir. Özkan ve Güzel’e
(16) göre obezitenin sağlık harcamaları üzerinde
güçlü bir etkisi bulunmakla birlikte, neden olduğu
hastalık türleri devletlerin sağlık harcamalarında
artış yaşanmasını beraberinde getirmektedir. Bu
bağlamda devletin obeziteyi önlemeye yönelik
yaptığı çalışmaları artırması gerektiği söylenilebilir. Aslan ve Atilla’ya (37) göre bir sağlık sorunu olarak kabul edilen obezitenin azaltılması ya
da önlenmesi için sistematik yaklaşımlar gerekmektedir. Ancak önleme çalışmaları en öncelikli
basamağı oluşturmalıdır. Özden’e (21) göre de
sağlıksız gıdalara ilişkin vergi yükü artırılırken
sağlıklı gıdalara ilişkin vergi yükünün azaltılması, obezite vergilerinden beklenen tüketici davranış değişiminin ortaya çıkarılması amacına hizmet edebilecek stratejik bir yaklaşım olarak önem
kazanmaktadır. Ancak bu çalışmada obezite ile
mücadelenin devletin görevi olması gerektiği be-

Briggs vd. (38) çalışmasında şeker oranı yüksek
içecekler için önerilen vergi ile özellikle çocuklar
ve 65 yaş üzeri bireyler açısından diyabet insidansında azalmalar olacağı belirtilmiştir. Bu durumunun aksine Colborne (39) ise yiyecek ve içecek
endüstrisinin obezite vergisine karşı çıkmamasına
rağmen, verginin obezitenin azaltılmasına yardımcı olacağını gösteren delillere itiraz ettiğini
ifade etmektedir. Ayrıca gıdaları besin öğesi içeriğine bağlı olarak değerlendirmek için Günlük
Karşılama Miktarları (GDA), Trafik Işığı etiketleme (TLL), Sağlık Yıldız Derecesi (HSR), Anahtar Deliği Sembolü gibi çeşitli besin etiketleme
sistemleri bulunmaktadır (40). Bu tür etiketleme
sistemleri de obeziteyi önleme politikası olarak
öngörülebilir.
Vergi, bireyin gelirinde mutlak olarak belli bir
miktar azalmaya neden olması ve gönüllük ilkesi
yerine zorlama, yani yasal zemine oturması sebebiyle genellikle olumsuz bir etki yaratmaktadır.
Kişinin çalışıp çabalayarak elde ettiği gelirinden,
kendisinin rızası olmadan bir miktarını başkasına (devlete) vermesinin hiçte kolay olmadığı bir
gerçektir (41). Dolayısıyla bu düşünceden yola
çıkarak obezite vergisi niteliğinde yeni bir vergi
koyma yerine, halen uygulanmakta olan tüketim
vergilerinin obeziteyle mücadeleye yönelik kullanımının Türkiye için uygun seçenek olduğu ifade
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edilebilir (31). Öyle ki Demir ve Gülten’in (42)
2013 yılında 14 ilden katılımcı sağladıkları, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı üzerine
yaptıkları çalışmada, katılımcıların %72,5’i vergi
yükünü yüksek bulmuştur. Benzer şekilde bu çalışmada da katılımcıların %76,9’u vergi yükünü
“ağır” olarak nitelendirmektedir.
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Orta Anadolu’da Bir Bölgede Hane Halkı Gıda Güvencesizliği
Sıklığının Belirlenmesi
The Determination of the Prevalence of Household Food Insecurity in a
Region of Central Anatolia
Gizem D. BULUCU BÜYÜKSOY
ÖZ

ABSTRACT

Araştırmanın amacı; Kırşehir il merkezinde bulunan bir ilkokulda
okuyan çocuklarda hane halkı gıda güvencesizliğini, beden kütle indeksini ve bazı sağlık sorunlarını yaşama durumunu belirlemektir.
Araştırmanın evrenini, Kırşehir il merkezinde bulunan bir ilkokulda
okuyan 228 çocuk ve ailesi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri; anket formu, hane halkında gıdaya erişebilirlik anketi ve çocuklu aileler gıdaya erişebilirlik anketi ile toplanmıştır. Araştırmada ailelerin
%64,7’sinde gıda güvencesizliği vardır. Ailelerin çoğunun kırmızı
et ve balığı hiç tüketmediği ve neredeyse tümünün her gün ekmek
tükettiği belirlenmiştir. Çocukların neredeyse tamamının (%91,9)
son bir yıl içinde soğuk algınlığı geçirdiği, yaklaşık yarısının çabuk
hastalandığı, karın ağrısı yaşadığı, halsiz olduğu, dikkat eksikliği
yaşadığı, diyare geçirdiği, baş ağrısı yaşadığı ve %39’unun aşırı
kilolu/obez olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda; ailelerde gıda güvencesizliğinin yaygın olduğu ve çocukların çeşitli sağlık
sorunları yaşadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; sağlıklı gıdaya erişimi artıran politikaların geliştirildiği çalışmaların
yapılması önerilir.
Anahtar Kelimeler: gıda güvencesi, çocuk sağlığı, beslenme

The aim of study is to determine the household food insecurity in
children enrolled at a primary school in the Kırşehir province, the
body mass indices of children and their statuses of experiencing
some health problems. The population of the study consisted of 228
children who were enrolled at a primary school and their families.
The data of the study were collected via an information form, the
Household Food Insecurity Access Scale and Families with Children
Food Accessibility Scale. The study revealed food insecurity among
64.7% of the families. Most families were determined to be unable to
consume red meat and fish, almost all families were found to consume bread every day. It was observed that almost all children (91.9%)
had the common cold in the last one year, approximately half got ill
easily, experienced stomachache, weakness, attention deficit, diarrhea, headaches, and 39% were overweight/obese. As a result of the
study, it was determined that food insecurity was prevalent among
the families and the children experienced various health problems.
In the light of these results, it is recommended to conduct studies
that develop policies which increase the access of families to healthy
food.
Keywords: food security, child health, nutrition

GİRİŞ

timinin azalması (döviz kurunun yükselmesi, nüfus artarken tarım alanlarının daralması, gıda ithalatının artması, küresel ısınma, su kaynaklarında
azalma, çevre kirliliği, hayvancılığın gerilemesi),
gıda üretim maliyetlerinin artması, gıda üreticilerinin krediye erişiminin zorlaşması ve gıda
yardımlarında azalma; gıda güvencesizliğine yol
açmaktadır (5). FAO’ya göre gıda güvencesizliği; bireyleri daha ucuz, enerji içeriği daha yüksek ve daha sağlıksız yiyeceklere yöneltir. Gıda
güvencesizliği durumunda erişilebilen yüksek
yağ, şeker ve tuz içeren yiyeceklerle beslenme;
bireylerde aşırı kiloluluk ve obezite riskini artırır.
Beslenme bozukluklarına ve stresle ilişkili metabolik yanıtların ortaya çıkmasına yol açar.Bunun
sonucunda kanser, diyabet, hipertansiyon, kalp
hastalıkları gibi kronik hastalıkların riski artar

Gıda güvencesizliği; sağlıklı ve aktif bir yaşam
ve normal büyüme gelişme için yeterli miktarda
güvenli ve besleyici gıdaya erişememe durumudur (1,2). Gıda güvencesizliği prevelansı dünyada
giderek artmaktadır. Dünyada nüfusun %26,4’ü,
Afrika’da %52,5’i, Asya’da %22,8’i, Kuzey
Amerika ve Avrupa’da da %8’i orta ya da ciddi
gıda güvencesizliği durumunda yaşamaktadır (3).
Türkiye’nin genel gıda güvencesizliği puanı 100
üzerinden 61,1 olup gıda güvencesi sıralamasında 113 ülke arasında 49. sıradadır (4). Türkiye’de
yüksek gıda fiyatları, işsizliğin artması, gıda üre1.Dr. Öğretim Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık
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(2). Yetişkinler üzerinde yapılan ileriye dönük bir
araştırmaya göre gıda güvencesizliği; hipertansiyonu 1,2 kat, diyabeti 1,4 kat, hiperlipidemiyi
1,09 kat artırmaktadır (6). Yapılan çalışmalarda
gıda güvencesizliği olan hanelerde yaşayan çocukların da beslenme durumunun olumsuz etkilendiği (7), bu çocukların sıklıkla enerji içeriği
yüksek, yağlı, şekerli ve kızartılmış gıda tükettiği
(8,9), daha az kırmızı et, meyve ve balık tükettiği
(10,11) belirlenmiştir. Ayrıca gıda güvencesizliği
olan hanelerde yaşayan çocukların diğer çocuklara göre daha kilolu ya da obez olduğu (12-16),
sağlık durumlarının daha kötü olduğu, daha sık
karın ağrısı, soğuk algınlığı, kulak enfeksiyonu
geçirdikleri ve demir eksikliğinin daha yaygın görüldüğü (17,18) ve hastanede yatma riskinin daha
fazla olduğu (19) belirlenmiştir.

gıda güvencesi anket ölçümü modelinden yararlanarak oluşturduğu sekiz sorudan oluşan hane
halkının gıdaya erişebilirliği anketi ve altı sorudan oluşan çocuklu aileler için anket kullanılarak
ölçülmüştür. Anketteki sorular hane halkının ve
çocukların gıdaya erişimi ve beslenme davranışları ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. Cevaplar;
çoğunlukla, bazen, hiçbir zaman ve evet, hayır
şeklindedir. Olumlu yanıtlara 1, olumsuz yanıtlara 0 puan verilmiştir. Anket; gıda güvencesi olan
(0 puan), gıda güvencesi risk altında olan (1-2
puan), açlık sınırında olmayan gıda güvencesizliği (3-7 puan), orta düzeyde açlığın olduğu gıda
güvencesizliği (8-12 puan), ciddi düzeyde açlığın
olduğu gıda güvencesizliği (13 ve üzeri puan)
şeklinde değerlendirilmiştir (28,29).
Verilerin, ilkokula devam eden çocukların okula
giriş, çıkış ya da beslenme saatinde okula gelen
ebeveynleri ile yüz yüze görüşülerek toplanması
planlanmıştır. Bu kapsamda on altı veli ile yüz
yüze görüşülmüştür. Ancak bazı çocukların okula
servisle gidip gelmesi ve yanında beslenme çantası getirmesinden dolayı çoğu ebeveynin okula
gelmediği fark edilmiştir. Okula gelmeyen ebeveynlere okul yönetiminden alınan telefon numaraları ile ulaşılmıştır. Ulaşılan ailelerden bazıları
sığınmacı olduğundan görüşme, ailede Türkçe bilen bireyle yapılmıştır. Alınan telefon numarasının kullanım dışı olması, telefona cevap verilmemesi ve ailenin görüşmek istememesi nedeniyle
92 veli ile görüşülememiştir. Yapılan 228 aramadan 136’sı ile görüşme sağlanmıştır. Görüşmeler
yaklaşık 8-10 dakika sürmüştür.

Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de, Orta Anadolu’da, bir il merkezinde bulunan ilkokulda okuyan çocuklarda hane halkı gıda güvencesizliğini;
çocukların beden kütle indeksini ve bazı sağlık
sorunlarını yaşama durumunu belirlemektir.
Gereç ve Yöntem
Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini, Türkiye’de Kırşehir il merkezinde bulunan
bir ilkokulda okuyan 228 çocuk ve aileleri oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimi yapılmamış, tüm aileler araştırma kapsamına alınmıştır.
Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından
literatürden yararlanılarak hazırlanan anket formu ile toplanmıştır (7,8,11,12,17,20-26). Anket
formunda hane halkının sosyodemografik özellikleri, aylık gelir ve aylık gıda harcaması, bazı
temel besin maddelerini tüketme sıklığı, hanedeki çocukların son bir yıl içinde yaşadıkları sağlık
sorunları sorgulanmıştır. Okula giden çocukların
beden kütle indeksini hesaplamak için çıplak
ayakla ve üzerinde palto olmaksızın dijital baskül
kullanılarak ağırlığı ölçülmüştür. Mezura yardımıyla çıplak ayakla düz bir yere basarak duvara
yaslanması sağlanarak boyu ölçülmüştür. Daha
sonra boyun karesi kiloya bölünerek beden kütle indeksi hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değer
Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği z skoruna
dönüştürülerek yorumlanmıştır (27). Hane halkının gıda güvencesizliği durumu Eştürk’ün Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen hane halkı

Veriler bilgisayar ortamında sayı, yüzde, ortalama
ve ortanca kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırmaya başlamadan önce kurum izni alınmıştır. Velilere araştırmanın amacı anlatılarak
sözlü ve yazılı onamları alınmıştır.
Bulgular
Araştırmada, ilkokulda okuyan 136 öğrencinin
velisi ile görüşülmüştür. Ailelerin %82,5’i çekirdek ailedir. Bir hanede ortalama 4,72±1,22
(min-max:3-11) birey yaşamaktadır. Çekirdek
ailelerden birinde annenin kronik hastalığı vardır
ve bakıma muhtaçtır. Hem annenin bakımı hem
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Tablo 1. Ailelere ve çocuklara ilişkin tanıtıcı
özelliklerin dağılımı (n=136) (Kırşehir, 2019)

de evin ihtiyaçları bakıcı tarafından yerine getirilmektedir. Bir diğer çekirdek ailede ise babanın
psikiyatrik bir tanısı olup bakımı, evin büyük çocukları tarafından yapılmaktadır. Ailede çalışan
bulunmamakta ve aile yardımlarla geçinmektedir.
Parçalanmış ailelerden iki tanesinde, çocuklar
anne ile yaşarken, bir tanesinde baba ile yaşamaktadır. Bir ailede de baba, cezaevinde olduğundan
çocuklar, anne ile birlikte yaşamaktadır. Sekiz
tane sığınmacı aile olup bunlardan beş tanesi çekirdek ailedir. Sığınmacı ailelerden iki tanesinde
anne vefat etmiş olup birkaç aile bir arada yaşamaktadır. Bir ailede de babanın beş yıldır kayıp
olduğu söylenmiş olup anne ve çocukları birlikte
yaşamaktadır.

Özellikler
Aile tipi
Çekirdek aile
Geniş aile
Parçalanmış aile
Sığınmacı aile
Anne eğitim düzeyi*
Okuryazar değil
İlkokul/Ortaokul
Lise
Anne meslek*
Çalışıyor
Ev kadını
Baba eğitim düzeyi*
Okuryazar değil
İlkokul/Ortaokul
Lise
Baba meslek*
İşçi
Memur
İşsiz
Evde yaşayan diğer çocukların yaş
dağılımları*
1-1 yaş
2-5 yaş
6-12 yaş
13-18 yaş
19-27 yaş
Evde yaşayan çocukların cinsiyetleri**
Kadın
Erkek
Evde yaşayan çocukların eğitim
durumu**
İlkokul/Ortaokul
Lise
Okula devam etmiyor
Henüz bebek/çocuk
Evde yaşayan çocukların mesleği**
Öğrenci
İşçi
İşsiz
Henüz bebek/çocuk
Okula devam eden çocukların beden
kütle indeksi
Zayıf
Normal
Aşırı kilolu
Obez

Araştırma kapsamındaki hanelerde, annelerin
yaş ortalaması 33,4±5,76, babaların yaş ortalaması 38,7±6,99’dur.Annelerin %56,6 (n=77)’si
ilkokul/ortaokul mezunu, %9,6 (n=13)’ü okuryazar değildir ve %92,6 (n=126)’sı ev kadınıdır. Babaların %5,9 (n=8)’i okuryazar değildir,
%52,9 (n=72)’si ilkokul/ortaokul mezunu olup
%77,9 (n=106)’sı işçi, %13,9 (n=19)’u işsizdir.
Ebeveynlerin, hane içinde yaşları 0-27 arasında
değişen 236 çocuğu bulunmaktadır. Bir hanede
yaşayan evlat sayısı ortalama 2,65±1.13 (minmax:1-9)’dur. Evlatların %33,4 (n=79)’ü beş yaş
altındadır, %50,9’u erkektir, %45,7’si ilkokul/
ortaokula devam etmektedir, %56,7’si öğrencidir.
Evlatların %8,9 (n=21)’i 19-27 yaş arasındadır ve
bunlar öğrenci, işçi ya da işsiz olup aile ile birlikte yaşamaktadır. Evlatlardan %4,2 (n=10)’u okula
devam etmemektedir, bunların tamamı sığınmacı
ailelerin çocukları olup dördü işçi olarak çalışmaktadır, dördü ev kızı olup iki tanesi de engellidir. Evlatlardan %57,6 (n=136)’sı araştırma kapsamındaki ilkokulda okumakta olup bunlardan
%39 (n=53)’ü aşırı kilolu ya da obezdir.
Ailelerden %11,1 (n=15)’ininki 1000 TL’nin altında olmak üzere toplam %41,3 (n=56)’sının aylık geliri, asgari ücretin altındadır. Ailelerin aylık
gelir ortancası 2300 TL (0-6000 TL),aylık ortalama geliri 2556±1297,1 TL’dir. Ailelerin %43,4
(n=59)’unun aylık gıda harcaması 100 TL-500
TL arasında olup aylık gıda harcaması ortancası
600 TL (100-3000 TL), ortalaması 740,0±508,7
TL’dir. (Tablo 1)
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n

%

112 82,5
12 8,8
4
2,9
8
5,8
13
77
43

9,6
56,6
31,6

7
5,1
126 92,6
8
72
54

5,9
52,9
39,7

106 77,9
9
6,6
19 13,9
14
65
82
54
21

5,9
27,5
34,8
22,9
8,9

116 49,1
120 50,9
108 45,7
39 16,5
10 4,2
79 33,4
134
13
10
79

56,7
5,50
4,23
33,4

10
73
33
20

7,3
53,7
24,2
14,8
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Hane halkı aylık geliri
1000 TL’nin altında
1000 TL-2020 TL
2100 TL-3000 TL
3500 TL-6000TL
Hane halkının aylık gıda harcaması
100 TL-500 TL
600 TL-2000 TL
2500 TL

15
41
50
30

11,1
30,2
36,7
22,0

59
73
4

43,5
53,6
2,9

Tablo 2. Çocuklu hanelerde hane halkı gıda
güvencesizliği anket puanlarının dağılımı
(n=136) (Kırşehir, 2019)
Gıda güvencesi anketi değerleri
Gıda güvencesi olan (0)
Gıda güvencesi risk altında olan (1-2)
Açlık sınırında olmayan gıda
güvencesizliği (3-7)
Orta düzeyde açlığın olduğu gıda
güvencesizliği (8-12)
Ciddi düzeyde açlığın olduğu gıda
güvencesizliği (>13)

*Ailelerin üçünde anne yoktur (n=133), ikisinde
baba yoktur (n=134).
**Evde yaşayan toplam çocuk sayısı 236’dır
(n=236).

n
22
26

Puan
%
16,2
19,2

47

34,6

21

15,4

20

14,7

Ebeveynlerin bildirdiğine göre, çocukların %91,9
(n=217)’si son bir yıl içinde soğuk algınlığı,
%39,0 (n=92)’si diyare geçirmiştir. Çocukların
%53,4 (n=126)’sının çabuk hastalandığı, %50,4
(n=119)’unun halsiz olduğu, %54,2 (n=128)’sinin
karın ağrısı yaşadığı, %47,5 (n=112)’sinde dikkat
eksikliği olduğu, %38,1 (n=90)’ının baş ağrısı yaşadığı bildirilmiştir. (Tablo 3)

Ailelerin %65,4 (n=89)’u ekonomik nedenlerden
dolayı evdeki gıdanın yetersiz geldiğini, %67,6
(n=92)’si evdeki gıdanın yetersiz olacağından
endişelendiğini, %13,2 (n=18)’i dengeli beslenme için hiçbir zaman yeterli parası olmadığını,
%11,8 (n=16)’sı da aç olduğu halde yemek yiyemediğini ifade etmiştir. Ekonomik nedenlerden
dolayı ailelerin %25 (n=34)’ü daha az yemek
yediğini, %19,9 (n=27)’si öğün atladığını, %8,8
(n=12)’si tüm gün aç kaldığını, %12,5 (n=17)’si
de kilo kaybettiğini ifade etmiştir. Ekonomik
nedenlerden dolayı ailelerin %47,8 (n=65)’i çocuğu/çocuklarını düşük maliyetli gıdalarla beslediğini, %44,1 (n=60)’ı dengeli besleyemediğini,
%24,3 (n=33)’ü çocuğu/çocuklarının tam olarak
doymadığını,%14,7 (n=20)’si aç kaldığını, %16,2
(n=22)’si öğün atladığını, %28,7 (n=39)’u da
çocuğu/çocuklarına bir öğünde verdiği miktarı
azalttığını ifade etmiştir. Araştırmada ailelerin
%91,9 (n=125)’i her gün ekmek tükettiğini, bununla birlikte %16,2 (n=21)’i kırmızı et ve ürünlerini, %44,1 (n=60)’ı da balığı hiç tüketmediğini
ifade etmiştir.

Tablo 3. Evde yaşayan çocukların son 1 yıl
içinde yaşadığı sağlık sorunlarının dağılımı
(n=236) (Kırşehir, 2019)
Sağlık sorunları
Soğuk algınlığı
Karın ağrısı
Çabuk hastalanma
Halsizlik
Dikkat eksikliği
Diyare
Baş ağrısı

n
217
128
126
119
112
92
90

Evet

%
91,9
54,2
53,4
50,4
47,5
39,0
38,1

Hayır
n
%
19
8,1
108
45,8
110
46,6
117
49,6
124
52,5
144
61,0
146
61,9

Tartışma
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin yirmi beşinci maddesine göre her
insanın sağlığını ve refahını sürdürebilmek için
yeterli düzeyde beslenmeye hakkı vardır (30).
Gıdaya erişememe ya da sağlıksız gıda ile beslenmek zorunda olma durumunda olan tek bir aile
ya da çocuğun varlığı, insanlık tarihinin önemli
sorunlarından biridir. Birleşmiş Milletler Çocuk
Hakları Sözleşmesi’nin altıncı maddesine göre
devletler; her çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için azami çaba göstermelidir (31). Ancak
bu konuda tüm dünyada eşitsizlikler vardır. UNI-

Ailelerin gıda güvencesi anketinden aldığı toplam
puan ortalaması 6,42±6,96, ortancası 4 (0-31) puandır. Ailelerin sadece %16,2 (n=22)’sinde gıda
güvencesi mevcuttur, %19,2 (n=26)’sı da gıda
güvencesizliği riski altındadır. Ailelerin %14,7
(n=20)’sinde ciddi düzeyde açlıkla birlikte,
%15,4 (n=21)’inde orta düzeyde açlıkla birlikte,
%34,6 (n=47)’sinde açlık sınırında olmayan gıda
güvencesizliği olduğu belirlenmiştir. (Tablo 2)
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CEF’e göre refah düzeyi düşük hanelerde yaşayan çocuklarda, yetersiz ve dengesiz beslenme ile
ilgili olan bodur ve kavruk olma riski, yüksek refah düzeyine sahip çocuklara göre iki kat fazladır
(32).

olduğunu ya da yetersiz olacağı endişesi yaşadığını, on sekiz birey dengeli beslenmek için yeterli parası olmadığını ifade etmiştir. Ekonomik
nedenlerden dolayı on üç birey bazen aç olduğu
halde yemek yiyemediğini, 34 birey daha az yemek yediğini, 27 birey öğün atladığını, 12 birey
tüm gün aç kaldığını, 17 birey de kilo kaybettiğini bildirmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu’na
göre en düşük gelir grubunda bulunan haneler,
en yüksek gelir grubunda bulunan hanelere göre
gıdaya iki kat daha fazla harcama yapmıştır (40).
Ayrıca dört kişilik bir ailenin sağlıklı, yeterli ve
dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı Haziran
2019 itibariyle 2067 TL’dir (41). Bu araştırmada
hanede ortalama 4,72±1.22 (min-max:3-11) birey
yaşamakta olup ailelerin %41,3 (n=56)’sının aylık geliri açlık sınırının altındadır. Ayrıca ailelerin
%43,4 (n=59)’unun aylık gıda harcaması 100-500
TL arasında olup dört aile hariç tüm hanelerde
aylık gıda harcaması da açlık sınırının altındadır. (Tablo 1) Gürer ve Ören’e göre Türkiye’de
gıda fiyatlarının artışı, en yoksul kesimin gıdaya
erişimini olumsuz etkilemektedir ve gıda güvencesizliğinin şiddetini artırmaktadır (42). Yapılan
çalışmalara göre en yüksek gelir grubundaki haneler, en düşük gelir grubunda olanlardan daha
çok hayvansal kaynaklı gıda tüketmekte (43) ve
gıda güvencesi arttıkça ailenin süt, kırmızı et, balık, meyve ve sebze tüketimi de artmaktadır (35).
Gıda güvencesizliği, bireylerin günlük tükettikleri gıdaların türünü ve miktarını etkilemekte olup
gıda güvencesizliği olan bireyler diğerlerine göre
vitamin ve mineral yönünden daha fakir gıdalarla
beslenmektedir (44,45). Bu araştırmada, 21 ailenin kırmızı eti, 60 ailenin de balığı hiçbir zaman
tüketmediği, ailelerin neredeyse tamamının her
gün ekmek tükettiği belirlenmiştir. Amerika’da
ekonomik kriz, işsizlik ve düşük gelirin gıda güvencesizliğini artırdığı, besin değeri yüksek olan
gıdalar, enerji oranı yüksek ancak besleyici olmayan gıdalardan daha pahalı olduğu için gıda güvencesizliği olan ailelerin besleyici gıdalar yerine
enerji içeriği yüksek olan sağlıksız gıdalarla beslendiği bildirilmektedir (37). Yapılan çalışmalarda
sağlıklı gıdalar daha pahalı olduğu için yoksul ve
gıda güvencesizliği olan ailelerin, besin değeri ve
kalitesi düşük, enerji içeriği yüksek gıdaları tüket-

Hayatın ilk yıllarında maruz kalınan olumsuz yaşam koşulları, büyüme ve gelişme dönemlerinde
organizmanın içine işleyerek yetişkinlik döneminde morbidite ve mortaliteyi artırır (33). Bu
araştırmada hanede 236 çocuk olup, bunlardan
79’u beş yaş altındadır, 21’i 19-27 yaş arasında
olup işsiz ya da okulu yarım bırakıp çalışmak zorunda kalmıştır, 10’u da çalıştığı için ya da kronik
hastalığı olduğu için okula devam etmemektedir.
Araştırmada çocukların bazı olumsuz yaşam koşulları içinde yaşadığı belirlenmiştir. Bu olumsuz
yaşam koşulları; ebeveynlerden birinin olmaması/hasta olması, ebeveynlerin eğitim düzeyinin
düşük olması, ebeveynlerden birinin/her ikisinin
işsiz olması, hane halkı gelir düzeyinin düşük olması, ailenin göçle gelmiş olması, okula devam
etmeme ve yetersiz ve dengesiz beslenmedir (34).
Araştırmada orta ya da ciddi açlıkla birlikte
gıda güvencesizliği durumunda yaşayan ailelerin prevelansı %30,1 olup dünya ortalamasından
(%26,4) daha yüksek bulunmuştur (Tablo 2) (3).
Araştırmada toplam hane halkı gıda güvencesizliği prevelansı ise %64,7’dir. (Tablo 2) Benzer
şekilde Adana’da yapılan bir çalışmada çocuklu
hanelerde hane halkı gıda güvencesizliği prevelansı %69 bulunmuştur (35). Araştırmada ailelerden sadece %16,2’sinin gıda güvencesi mevcut
olup %19,2’sinin de gıda güvencesi risk altındadır. (Tablo 2) Amerika’da yapılan çalışmalarda
çocuklu hanelerde gıda güvencesizliği prevelansı %20-43 arasında değişmektedir (12,24,36,37).
Malezya’da yapılan bir çalışmada ise ev halkı
gıda güvencesizliği prevelansı %85,2’dir (38).
FAO’ya göre gıda güvencesizliği; gıdaya erişememe, yetersiz alım gücü, hane içinde gıdaların
yetersiz olması ya da gıdaların bireyler arasında
eşit bölüşülmemesinden kaynaklanabilir (1). Eştürk ve Ören’e göre Türkiye’de gıda güvencesizliği konusundaki temel sorun, gıdaya erişebilirlik boyutunda yaşanmaktadır (39). Araştırmada
ailelerin yarıdan fazlası, evdeki gıdanın yetersiz
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SONUÇ
Araştırmanın sonucunda; ailelerin yarıdan fazlasında gıda güvencesizliği olduğu, temel besin
maddelerine erişimin yetersiz olduğu, hane halkının genelinin eğitim ve gelir düzeyinin düşük
olduğu, sığınmacı ailelerin daha olumsuz koşullarla karşı karşıya olduğu, okula giden çocukların
%39’unun aşırı kilolu ya da obez olduğu ve neredeyse tüm çocukların soğuk algınlığı geçirdiği,
yarıdan fazlasının çabuk hastalandığı ve halsiz
olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda;
okul yemeği verilerek çocukların okulda sağlıklı
öğün tüketmesinin sağlanması, sığınmacı ailelerin ayrıca ele alındığı, sektörler arası işbirliği yapılarak tüm topluma sağlıklı beslenme alışkanlığı
kazandıran ve ailelerin gıdaya erişimini kolaylaştıran çalışmaların yapılması önerilir.

meye yöneldiği belirlenmiştir (36,46). Bazı çalışmalarda da gıda güvencesizliğinin bireyleri; enerji içeriği yüksek sağlıksız gıdalarla beslenmeye
ve aşırı yemeye ittiği belirlenmiştir (37,47). Gıda
erişiminin azalması; çelişkili biçimde obeziteye
yol açmaktadır (48). Massachusetts’te yapılan
bir araştırmada ev halkı gıda güvencesizliğinin,
çocukluk obezitesini %22 kat artırdığı belirlenmiştir (15). Bu araştırmada ilkokulda takip edilen
çocukların beden kütle indeksi değerlendirilmiş;
%39 (n=53)’ünün aşırı kilolu ya da obez olduğu,
%7,3 (n=10)’unun da zayıf olduğu belirlenmiştir.
(Tablo 1) Çocukların güvencesiz gıda ile beslenmesi, sağlıksız beslenmeyi alışkanlık haline getirmelerine yol açabilir. Örneğin Minnesota’da
yapılan bir çalışmada gıda güvencesizliği olan
adölesanların sağlıklı beslenme davranışlarını
benimsemedikleri ve sağlıklı besinleri tatsız buldukları, sağlıklı olanı tüketme fırsatları olsa bile
fast food tüketmeyi tercih ettikleri belirlenmiştir (49). Bu nedenle çocuklarda, sosyoekonomik
koşulların onları zorladıkları beslenme biçiminin
bir alışkanlığa dönüşmesini önlemek için vakit
kaybetmeden gıda güvencesizliği durumunun düzeltilmesi ve onlara sağlıklı beslenme davranışı
kazandırılması önemli bir girişimdir.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırmanın verileri, sadece araştırmanın yapıldığı ilkokulda okuyan çocuklara ve ailelerine genellenebilir.
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Fizik Tedavi Hastanesinde Yatan Hastalardaki Psikiyatrik
Tanılar, Kan Vitamin B12 ve D Düzeyleri
Psychiatric Disorders and Blood Levels of Vitamin B12 and
D Among Physical Therapy Rehabilitation Inpatients
Arda KARAGÖL
ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Amaç bir Fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) hastanesinde
yatan hastalardan görülen psikiyatrik bozuklukların sıklıklarının
belirlenmesi ve psikiyatrik tanı alanların kan vitamin B12 ve D düzeylerinin belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 4.5 yıllık süreçte bir FTR hastanesinde
yatarak tedavi gören ve psikiyatrik konsültasyon istenen toplam 356
hasta dahil edilmiş, hastalarla yüzyüze görüşülmüştür.
Bulgular: En sık psikiyatrik tanı depresif bozukluklar (% 53,7) iken
bunu anksiyete bozuklukları (%23,9), deliryum (%14,6), demans (%
9) takip etmektedir. Psikiyatrik tanı alan hastaların kan vitamin B12
düzeyleri normal sınırlarda iken, depresif bozukluklar ve deliryum
tanıları alanların vitamin D düzeyleri “düşük”, anksiyete bozuklukları ve demans tanıları alanların vitamin D düzeyleri ise “yetersiz”
bulunmuştur.
Sonuç: Bu araştırmada tespit edilen bulguların özellikle vitamin
D düzeyi düşüklüğü ve psikiyatrik bozukluklar arasındaki ilişkinin,
toplumu temsil eden örneklemler üzerinde, daha ileri araştırmalarla
ortaya konulmasına ihtiyaç vardır
Anahtar Kelimeler: Ruhsal Bozukluklar, Psikiyatrik Teşhis, Eser
Elementler, Vitaminler

Aim: My aim is to find out the distribution of the pychiatric disorders
and detect the levels of vitamin B12 & D of the patients who are
diagnosed with any psychiatric disorder.
Materials and Methods: 356 Patients who are hospitalised in a Physical Therapy and Rehabilitation (PTR) Hospital for 4,5 years time
period and consulted to Psychiatry are included to our study.
Findings: While depressive disorders (53,7%) was the most common diagnosis among the patients consulted to the Psychiatry, it
was followed by anxiety disorders(23,9%), delirium(14,6%) and
dementia(9%). Vitamin B12 levels were normal. While the patients
who were diagnosed with depressive disorders or delirium had “deficient” levels of vitamin D,levels of those who were diagnosed with
anxiety disorder or dementia were“insufficient”.
Conclusion: Our findings and particularly the relationship between
low levels of vitamin D and psychiatric disorders is needed to be
clarified with new studies in community representing samples.

GİRİŞ

“Ruh sağlığı olmadan sağlık olması, mümkün
değildir”(3).Hastanede yatan FTR hastalarında
karşılaşılan psikiyatrik komorbid durumlar; hem
hastanın daha fazla sıkıntı yaşamasına ve tedavi
katılımının azalmasına hem de tıbbi ve ekonomik kaynakların daha fazla harcanmasına neden
olmaktadır(4).Kimi batı ülkelerinde bir ruh sağlığı uzmanı FTR ekibinin rutin bir parçası iken,
ülkemizde tedavinin psikolojik veya psikiyatrik
boyutu, genellikle “psikiyatrik konsültasyonlar”
aracılığıyla yürütülmektedir.

Keywords: Mental disorders, Psychiatric Diagnosis, Trace Elements, Vitamins

Küresel hastalık yükü açısından bakıldığında psikiyatrik bozukluklar gittikçe önem kazanmaktadır. Ruhsal bozukluklar; tüm dünyada engellilikle
geçirilen yaşam yıllarının % 22,9’ unu oluşturmaktadır ve tüm hastalık grupları içinde 1.sıradadır. Yani ruhsal bozukluklar, tüm dünyada en çok
“engelliliğe yol açan” bozukluklardır(1).
Dünya Sağlık Örgütü’nün anayasasındaki tanımlamaya göre “sağlık” kişide sadece hastalıkların
yokluğu değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal ve
sosyal iyilik halinin varlığı anlamına gelmektedir(2). Dolayısıyla pek çok yazarın belirttiği gibi

Vitamin D eksikliği ile depresyon arasında bir
ilişki olduğunu gösteren çok sayıda araştırma olmasına rağmen, bir neden-sonuç ilişkisi olup olmadığı kesin değildir(5-8). Vitamin D tedavisinin
depresyonu azalttığını gösteren araştırmalar mevcuttur(9).Ancak yine de vitamin D eksikliğinin
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depresyonda sebep mi sonuç mu olduğu sorusu,
kesin olarak yanıtlanmış değildir. Depresyondaki
bir insandaki düşük vitamin D düzeyleri, fizyopatolojiyle ilişkili olabilir. Öte yandan bu düşüklük,
kişinin enerji azlığı, isteksizlik yaşaması ve sonuç
olarak daha az dışarı çıkarak, daha az güneş ışığına maruz kalması nedeniyle de olabilir.

faydalar sağlayabileceği belirtilmektedir. Buna
karşın, vitamin B12 düzeyleriyle anksiyete düzeyleri arasında net bir ilişki olmaması ve vitamin
B12’nin depresyonda ve anksiyete durumlarında
her zaman terapötik bir etkisinin olmaması kafa
karıştırıcı noktalardır(20).
Bu araştırmada amacım, 4,5 yıllık bir süreç içinde
bir FTR hastanesinde yatan hastalardan psikiyatrik konsültasyon istenme nedenleri, görülen psikiyatrik bozuklukların dağılımlarını ve bu psikiyatrik tanıların çeşitli FTR hastalıklarında daha
sık görülüp görülmediğini ortaya koymak ve psikiyatrik tanısı olan hastalarda kan vitamin B12 ve
D düzeylerini belirlemektir.

Dahası vitamin D takviyesi her zaman depresif
semptomlarda azalmaya yol açmamaktadır. Harris
ve arkadaşlarının, 1 yıl boyunca 250 kişiyi günlük
400 IU vitamin D vererek takip ettikleri, araştırmalarında duygudurumda anlamlı bir değişiklik
görülmemiştir(10). Dumville ve arkadaşları da,
2117 katılımcıya günlük 800 IU vitamin D verdikleri, araştırmalarında ruh sağlığı skorlarında 6
ayda herhangi bir iyileşme bulamamışlardır(11).

GEREÇ ve YÖNTEM:
Çalışmaya Ağustos 2015- Mart 2020 yılları arasında bir üniversiteye ait FTR hastanesinde yatarak tedavi gören ve psikiyatrik konsültasyon
istenen toplam 356 hastadan toplanan veriler
dahil edilmiştir. Aynı süre zarfında 356 hastadan
istenen toplam psikiyatri konsültasyonu sayısı
ise 439’dur. Her bir hastadan 1-4 kez psikiyatri
konsültasyonu istenmiştir. Bu süre zarfında aynı
hastanenin FTR yataklı servisine yatışı yapılan
toplam hasta sayısı 2513’tür. Birden fazla konsültasyon istenen hastaların tek bir konsültasyonları
araştırmaya dahil edilmiştir. Sözel olarak danışılan hastalar araştırmaya dahil edilmemiştir.

Vitamin D’nin depresyona “ dolaylı” bir etkisi
de olabilir çünkü vitamin D, normal kas fonksiyonları için gereklidir ve takviye edilmesi artmış
aktivite ve iyi hissetme hali ile ilişkili olabilir(12).
Buna ek olarak güneş ışığına çıkmamak, vitamin
D’den fakir diyet (örneğin bazı deniz ürünlerini
tüketmemek), daha kuzey enlemlerinde yaşıyor
olmak, obezite, ileri yaş, koyu bir cilt tonuna sahip olmak ta, vitamin D düzeylerini düşüren diğer
önemli faktörlerdir ve vitamin D ile ruhsal bozukluklar arasındaki ilişkide “karıştırıcı faktörler”
gibi durmaktadırlar (6,13).
Anksiyete ile vitamin D düzeyleri ilişkisinde de
depresyondakine benzer bir durum söz konusudur. Literatürde bu ikisi arasında ilişki olduğunu
gösteren yine pek çok araştırma vardır(7,14-16).
Ancak, anksiyete düzeyleriyle vitamin D arasında ilişki bulamayan araştırmalar da vardır(8,17).
Dolayısıyla, birbiriyle çelişkili sonuçlar ve yukarıda bahsettiğimiz “karıştırıcı faktörler” nedeniyle yine bir sebep sonuç ilişkisi, yeterince net
değildir.

Araştırmayı planlayan, yürüten ve konsültasyonları gören, aynı psikiyatri uzmanıdır ve teşhisler,
“ruhsal bozukluklar teşhis ve istatistik el kitabı-5”(DSM-5) kriterlerine göre konmuştur. Yatan
hastalardan, psikiyatrik görüşmeden 1 hafta öncesi ve sonrasında, kan vitamin B12 ve vitamin D
düzeyi bakılanlarda bu sonuçlar dikkate alınmıştır. Psikiyatrik konsültasyon görüşmesi gerçekleştirildiği esnada vitamin B12 ve vitamin D tedavisi alan hastalar, araştırmadan dışlanmışlardır.
Konsültasyon istenen tüm hastalarla odalarında,
yatak başında görüşülürken bazı hastaların ayrıca
yakınları, bakıcıları, doktorları ve hemşireleriyle
de görüşülmüştür. Araştırmaya dahil edilen tüm
hastaların tıbbi-psikiyatrik özgeçmişleriyle ilgili
olarak e-nabız ve nükleus programlarındaki tıbbi verileri, kullandıkları ilaçlar, ilaç raporları ve
özgeçmişleri de taranmıştır. Çalışma, Dünya Tıp

Psikiyatrik bozuklukların gelişimiyle ilgili yapılan araştırmalarda üzerinde sıklıkla durulmuş bir
diğer vitamin ise, vitamin B12’dir.Vitamin B12
düzeyleriyle depresyon ve anksiyete bozuklukları
arasında ilişki bulan araştırmalar vardır(18,19).
Vitamin B12’nin depresyon ile, bir neden-sonuç
ilişkisine sahip olabileceği ve ek tedavide olası
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Tablo-2 Psikiyatrik konsültasyon istenen hastaların FTR hastanesine yatış tanıları.(Her
hastanın en az 1 FTR tanısı vardır). Ankara,
2020

Birliği Helsinki Bildirgesi ile ilgili etik ilkeler
doğrultusunda yürütülmüştür.Araştırmanın gerçekleştirilmesi için Başkent Üniversitesi Tıp ve
Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu’ndan izin alınmıştır.

Hasta (n=356)
FTR Tanısı
Sayı Yüzde (%)
Serebro Vasküler Olay(SVO) 178
50,0
Lumbal Disk Patolojisi
52
14,6
Nöropati
44
12,4
Gonartroz
33
9,3
Parkinson Hastalığı
29
8,1
Yürümede zorluk
24
6,7
Spinal Kord Hasarı
22
6,2
Kalça Eklem İmplantı
16
4,5
Omuz Lezyonu
16
4,5
Tetrapleji
16
4,5
Diz Eklem İmplantı
14
3,9
Femur Kırığı
7
1,9
Multipl Skleroz
6
1,7
Hipoksik Beyin Hasarı
5
1,4
Subaraknoid Kanama
5
1,4
Cauda Equina
4
1,1
Travmatik Beyin Hasarı
3
0,8
Fibromyalji
3
0,8
Subdural Hematom
2
0,6
Motor Nöron Hastalığı
2
0,6
Servikal Disk Patolojisi
2
0,6
Romatoid Artrit
1
0,3
Skolyoz
1
0,3
Diğer*
49
12,9

Araştırmanın verileri, IBM SPSS version 22,0
istatistik paket programına aktarılarak analiz
edilmiştir. Nominal değerler n ve % olarak ifade
edilmiştir ve Pearson ki kare testi, χ-test veya Fisher’s exact test ile değerlendirilmiştir. Ortalama
değerler için gruplar arasında anlamlı farklılık
olup olmadığının belirlenmesi amacıyla t-testi
kullanılmıştır.Kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak;sürekli değişkenler ortalama ± standart
sapma(SS) ve ortanca(min-max) değerleriyle sunulmuştur. Gruplara göre kan vitamin B 12 ve vitamin D düzeyleri için; iki grubun karşılaştırıldığı
durumlarda Mann-Whithney U Testi, ikiden fazla
grubun karşılaştırıldığı durumlarda Kruskal Wallis kullanılmıştır. Tüm analizlerde istatiksel anlamlılık düzeyi “ p<0,05” olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR
Tablo-1 Araştırmaya katılanların yaş, cinsiyet
ve ikamet ettikleri yer dağılımları, Ankara,
2020

Yaş
Cinsiyet
Kadın
Erkek
İkamet Ettiği Yer
Şehir merkezi
Kasaba/İlçe
Tıbbi Hastalık Sıklığı
Hipertansiyon(HT)
Aterosklerotik Kalp
Hastalığı (ASKH)
Diyabet (DM)

Hasta (n=356)
Ortalama ± SS Min-Maks
66,4±15,82
19-95
Sayı
213
143

Yüzde(%)
59,8
40,2

235
121

66
34

232
147

65,2
41,3

117

32,9

*Serebral Palsi, Hidrosefali, Sistemik Lupus Eritematozus, GBS, Postoperatif hemipleji, yüksekten düşme, araç içi trafik kazası, ateşli silah yaralanması, Wernicke Korsakoff Sendromu.
FTR hastanesine yatışta en sık tanı SVO(%50)
iken bunu lumbal disk patolojileri (%14,6) ve
nöropati (%12,4) takip etmektedir(Tablo-2).
Psikiyatrik konsültasyon istenme nedenleri içinde
en sık depresif belirtiler(%55,3) gelmekteyken,
onu kaygı (%27,2) ve uyku problemleri (%22,4)
takip etmektedir (Tablo-3).

Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 66,4’tür,
%59,8’i kadındır ve %66’sı şehir merkezinde
yaşamaktadır. Hastaların %65,2’sinde HT, %
41,3’ünde ASKH ve %32,9’unda DM tanıları vardır (Tablo-1).

169

Fizik Tedavi Hastanesinde Yatan Hastalardaki Psikiyatrik Tanılar, Kan Vitamin B12 ve D Düzeyleri

Tablo 3-Psikiyatrik konsültasyon istenme nedenleri (Her hasta için 1-4 adet konsültasyon
istenme nedeni vardır). Ankara, 2020

Tablo-5 Psikiyatrik bozukluk tanısı alan konsültasyon hastalarının ortalama vitamin B12
ve vitamin D düzeyleri. Ankara, 2020

Hasta (n=356)
Sayı Yüzde
(%)
Depresif belirtiler
197
55,3
Kaygı
97
27,2
Uyku problemleri
80
22,4
Deliryum belirtileri
47
13,2
Tedaviye uyumsuzluk
21
5,8
Ağrı
9
2,5
Psikiyatrik tedavinin düzenlenmesi
7
1,9
Diğer *
5
1,4
Psikotik belirtiler
3
0,8
Konsültasyon İstenme Nedeni

Psikiyatrik
Bozukluk

Vitamin
B12 Düzeyi
Ortalaması ±
SS (µg/L)

Vitamin
D Düzeyi
Ortalaması ±
SS (µg/L)

Anksiyete
Bozuklukları
Demans

396,17±211,56

24,35±25,41

643,19±546,56

23,29 ± 29,19

484,49 ±362,35

19,28 ±13,78

651,51±557,79

16,5±13,7

Depresif
Bozukluklar
Deliryum

*Akli meleke, kaşıntı, döküntü, kişilik değişikliği

FTR bölümü tarafından konsülte edilen, anksiyete bozuklukları, depresif bozukluklar, demans ve
deliryum tanısı alan hastaların kan vitamin B12
düzeyleri normal sınırlarda iken, depresif bozukluklar ve deliryum tanıları alanların kan vitamin
D düzeyleri “düşük” (<20 µg/L), anksiyete bozuklukları ve demans tanıları alanların kan Vitamin D düzeyleri ise “yetersiz” (21-29 µg/L)
seviyededir (Tablo-5).

Tablo-4 Psikiyatrik konsültasyon istenen hastalardaki psikiyatrik tanıların sıklığı (Her bir
hastanın 0-2 adet psikiyatrik tanısı vardır).
Ankara, 2020
Hasta (n=356)
Sayı Yüzde
Psikiyatrik Tanı
(%)
Depresif Bozukluklar
191
53,7
Anksiyete Bozuklukları
85
23,9
Deliryum
52
14,6
Demans
32
9,0
Normal (Psikopatoloji saptanmayan)
27
7,6
Uyku-Uyanıklık Bozuklukları
15
4,2
Bedensel Belirti Bozukluğu
7
2,0
Kişilik Bozuklukları
5
1,4
Psikotik Bozukluklar
2
0,6
Diğer Bozukluklar*
11
0,3

FTR hastanesine yatışta en sık tanı SVO (%50)
iken, bunu lumbal disk patolojileri (%14,6), nöropati (%12,4), gonartroz(%9,3),Parkinson hastalığı(%8,1) takip etmektedir.
SVO geçirmiş hastalarda; depresif bozukluklar(p=0,03), anksiyete bozuklukları (p=0,02) ve
demans (p=0,04) sıklığı diğer hastalara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.

*Akut Stres Bozukluğu, Alkol Kullanım Bozukluğu, Bipolar Bozukluk, Huzursuz Bacak Sendromu, Hastalık kaygısı bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Organisiteye bağlı davranım
bozukluğu.

Nöropati tanısı olanlarda anksiyete bozuklukları diğer hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek(p=0,041) bulunmuştur.
Lumbal Disk Patolojisi tanısıyla yatan hastalarda
anksiyete bozuklukları (p=0,035) ve bedensel belirti bozukluğu tanıları (p=0,001) anlamlı olarak
daha yüksek bulunmuştur.

FTR hastanesinde yatan ve psikiyatrik konsültasyon istenen hastalarda konan en sık psikiyatrik
tanı depresif bozukluklar (% 53,7) iken bunu anksiyete bozuklukları (%23,9), deliryum (%14,6),
demans (% 9) takip etmektedir. Konsültasyon
istenen hastaların % 7,6’sında ise psikopatoloji
saptanmamıştır (Tablo-4).

Hipoksik beyin tanısı olan hastalarda psikotik
bozukluk görülme sıklığı diğer hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur(p=0,028).
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Kalça eklem implantı tanısı olan hastalarda da
deliryum görülme sıklığı diğer hastalara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur(p=0,001).

Lumbal Disk Patolojisi tanısıyla yatan hastalarda anksiyete bozuklukları(p=0,035) ve bedensel
belirti bozukluğu tanıları (p=0,001) anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Bu da literatürle
uyumludur(31,32).

TARTIŞMA
Araştırmamızda FTR hastanesinde yatan hastalardan en sık Psikiyatrik konsültasyon istenme
nedeni depresif belirtiler (%55,3) iken, bunu kaygı (%27,2) ve uyku problemleri (%22,4) takip etmektedir.

Hipoksik beyin tanısı olan hastalarda psikotik bozukluk görülme sıklığı, diğer hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur(p=0,028).
Hipoksi çeşitli mekanizmalarla psikotik bozukluğa yol açabilmektedir ve bu konuyla ilgili çeşitli
araştırmalar vardır(33-35).Bulgularım, bunlarla
uyumludur.

FTR hastanesinde yatan ve psikiyatrik konsültasyon istenen hastalarda rastlanan en sık psikiyatrik tanı depresif bozukluklar (% 53,7) iken
bunu anksiyete bozuklukları (%23,9), deliryum
(%14,6), demans (% 9) takip etmektedir. Gürçay
ve ark. da FTR hastalarından istenen psikiyatri
konsültasyonlarında en sık rastlanan psikiyatrik
bozuklukları; depresyon, anksiyete bozuklukları
ve uyku-uyanıklık bozuklukları olarak bildirmişlerdir(21).

Kalça implantı tanısı olan hastalarda da deliryum
görülme sıklığı, diğer hastalara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur(p=0,001).Kalça implantı, deliryumun bilinen nedenlerinden birisidir(36,37).
Pek çok uzmanca kabul edilen düzeyler dikkate
alındığında; araştırmamızdaki depresif bozukluklar ve deliryum tanısı alan hastaların kan vitamin
D düzey ortalamaları “düşük”(<20 µg/L)iken,
anksiyete bozuklukları ve demans tanılarını alanlarınkan vitamin D düzey ortalamaları ise “yetersiz”(21-29 µg/L) seviyededir(38).

Ülkemizde ve dünyada yapılan benzer çalışmalarda FTR bölümünce istenen psikiyatri konsültasyonlarında “psikopatoloji saptanmayan normal”
oranları %12,8-17 arasında bildirilmiştir (21-23).
Yürütülen çalışmada bu oran % 7,6 olarak tespit
edilmiştir.

Bu genel düşüklüğün sebebi hastaların yaşadıkları FTR sorunları nedeniyle mobilizasyonlarının
kısıtlı olması ve dolayısıyla güneşe çıkamamaları, ileri yaş ortalaması, çok sayıda ek hastalıklarının olması olabilir(39). Ayrıca; ağrı, myalji ve
güçsüzlük durumlarında %80-90 gibi çok yüksek
vitamin D eksikliği oranları bulan araştırmalar
da vardır(40). Hastaların, çoğunun bu şikayetlere sahip bir popülasyondan olmaları, düşüklüğü
açıklayabilir. Dolayısıyla yukarıda bahsedilen
psikiyatrik tanılara sahip olan hastalardaki “tüm
bu faktörler” de düşük vitamin D düzeylerine yol
açmış veya katkıda bulunmuş olabilirler.

Belirli FTR tanısı olan hastalarda, belirli psikiyatrik bozuklukların görülme sıklıklarının daha fazla
olup olmadığına bakıldığında:
SVO geçirmiş hastalarda; depresif bozukluklar(p=0,03), anksiyete bozuklukları (p=0,02) ve
demans (p=0,04) sıklığı diğer FTR tanıları olan
hastalara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Literatüre bakıldığında da, anksiyete bozuklukları ve depresif bozukluklar SVO sonrasında
en sık görülen psikiyatrik bozukluklardır(24-27).
SVO aynı zamanda demansın da bilinen nedenleri
arasında yer almaktadır(28).

Araştırmamda depresif bozukluklar, anksiyete
bozuklukları, deliryum ve demans tanıları olanlarda kan vitaminB12 düzeyleri normal sınırlarda
bulunmuştur

Nöropati tanısı olanlarda, anksiyete bozuklukları diğer hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek(p=0,041) bulunmuştur. Literatürdeki sonuçlar da genellikle bu yöndedir(29).Çünkü “kronik
ağrı” sıklıkla anksiyete bozukluğunda artışla beraberlik göstermektedir(30).

Vitamin B12 düzeyi düşüklüğü saptanması yukarıda bahsettiğimiz psikiyatrik bozukluklar açısından değişmez bir kural değildir. Yani vitamin
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B12 düzeyleri normal olup ta bahsedilen psikiyatrik bozuklukları yaşayan hastalar mevcuttur.
Araştırma popülasyonu da bu grupları temsil ediyor olabilir. Bir diğer olası açıklama ise örneklemin evreni temsil etmeme olasılığıdır.

gerektiğinde psikiyatrik tedavi almaları; tedavi
gidişatını, süresini ve hastanın yaşam kalitesini
etkileyebilecek önemli etkenlerdir.
FTR tarafından konsülte edilen hastalardan özellikle “depresif bozukluk ve deliryum” tanıları alan
hastalardaki oldukça düşük (<20 µg/L) vitamin D
düzeyleri dikkat çekicidir. Dolayısıyla başta bu
hastalar olmak üzere psikiyatrik bozukluğu olan
FTR hastalarının rutin olarak vitamin D düzeyleri açısından taranmaları ve gereken durumlarda
da vitamin D’nin tedaviye eklenmesi, seçilmiş
bazı hastalarda, tıbbi ve ruhsal açıdan faydalı olabilir. Bu araştırmada tespit edilen bulguların özellikle vitamin D düzeyi düşüklüğü ve psikiyatrik
bozukluklar arasındaki ilişkinin, toplumu temsil
eden örneklemler üzerinde, karıştırıcı faktörlerin
de mümkün olduğunca dikkate alındığı daha ileri
araştırmalarla ortaya konulmasına ihtiyaç vardır.

Araştırma popülasyonununun ileri yaş ortalaması (66,4), o sırada hastaneye yatış gerektirmiş
olan sağlık sorunu, topluma göre oldukça yüksek
oranlarda eşlik eden sistemik hastalıklar (Hipertansiyon % 65,2, Aterosklerotik kalp hastalığı %
41,3, Diyabet % 32,9), hatta genel olarak vitamin
D düzeylerindeki düşüklük gibi nedenler, yaşanan
depresyonun veya anksiyetenin “öncelikli veya
diğer” nedenlerini de oluşturabilir veya diğer nedenlere katkıda bulunmuş olabilir.
Demansın en sık görülen tipleri olan Alzheimer
ve vasküler demansların; bunlara yol açabilenileri
yaş ve yukarıda da belirttiğimiz “bu hastalıkların
etyolojisinde önemli olan” ek hastalıkların yüksek sıklıkları nedenleriyle, daha ön planda olabileceklerini ve yine deliryuma sık olarak yol açabilen nedenlerin de (mobilizasyon kısıtlılığı, ileri
yaş, sık olarak görülen ek kronik hastalıklar) yine
daha ön planda olabileceklerini düşündürmektedir.
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Menopozdaki Kadınların Menopoza Bakış Açısı ve Cinsel
Yaşam Kalitesi
Menopausal Perspective and Sexual Quality Of Life Of Women in
Menopause
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ABSTRACT

AMAÇ: Bu çalışma, menopoz dönemindeki kadınların cinsel yaşam
kalitesinin menopoza bakış açısı arasındaki ilişkisinin incelenmesi
amacı ile yapılmıştır.
YÖNTEM: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki çalışma, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Ağustos-Kasım 2018
tarihleri arasında poliklinikten başvuran ve yatan 110 menopozlu
hasta ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, tanımlayıcı veri toplama formu,
Menopoz Tutum Değerlendirme Ölçeği (MTDÖ) ve Cinsel Yaşam
Kalitesi Ölçeği (CYKÖ) ile elde edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılan kadınların %60,9’u menopoza
girdiğinde olumsuz duygular hissettiğini belirtmiştir. Kadınların
%54,5’i cinsel ilişki sayısı/sıklığının menopoz öncesine göre azaldığını belirtmiştir. Kadınların %51,8’i cinsel istek azlığı yaşadığını ve %40,9’u eşinin/cinsel partnerinin cinsel isteğinin azaldığını
belirtmiştir. MTDÖ alt boyutlarından “negatif duygusal” alt boyut
puan ortalaması ile “pozitif duygusal” alt boyutu ve CYKÖ puan
ortalaması arasında negatif yönde zayıf ilişki saptanırken, “aile ilişkileri” ve “davranışsal” alt boyutları ile pozitif yönde zayıf ilişki
saptanmıştır.
SONUÇ: Kadınların menopoza ilişkin olumsuz tutumunun cinsel yaşam kalitesinin üzerine de olumsuz etkisi olduğu belirtilmiştir.

AIM: The aim of this study was to determine to investigate the relationship between sexual quality of life and their perspective on
menopause.
METHODS: The descriptive and cross-sectional study consisted of
110 menopausal patients admitted to the outpatient clinic of Kocaeli University Training and Research Hospital between August and
November 2018. The research data, descriptive data collection form,
Menopause Attitude Assessment Scale (MBRS) and Sexual Quality
of Life Scale (SRS) were used.
RESULTS: 60.9% of womens stated that they felt negative emotions when they went through the menopause. 54.5% stated that the
number / frequency of sexual intercourse decreased compared to the
premenopausal period. 51.8% of the women stated that they had
low sexual desire and 40.9% stated that their sexual desire of their
spouse / sexual partner decreased. There was a negative correlation between the negative emotional subscale score and the positive
emotional subscale and SRS mean score, while the negative correlation was found between the “family relations” and “behavioral”
subscales.
CONCLUSION: It was stated that the negative attitude of women
towards menopause also had a negative effect on the quality of sexual life.
Keywords: Menopause, Sexual life, Attitude.

Anahtar Kelimeler: Menopoz, Cinsel yaşam, Tutum

GİRİŞ

dönemde görülen semptomların, sosyo-kültürel
alt yapıdan etkilendiği ve değişik toplumlarda değişik oranlarda görüldüğü saptanmıştır (2). Dünyada menopoza giren kadın sayısının hızla arttığı
ve 2030 yılında bu sayının 1,2 milyara ulaşacağı
ve menopoz dönemindeki kadınların %76’sının
gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor olacağı öngörülmektedir (3). Bu bağlamda, menopoza girme
yaşının toplumdan topluma ve kişiden kişiye değişiklik gösterdiği kabul edilir (4).

Biyolojik ve tıbbi anlamda, son adet kanaması
olarak tanımlanan “menopoz”, orta yaş dönemini yaşayan tüm kadınlar için evrensel bir olaydır
(1). Toplum bazlı çalışmalarda postmenopozal
1. Uzman Hemşire, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Kocaeli
E-posta Adresi: merve_ayt321@hotmail.com;
ORCID ID: 0000-0003-3633-7214
2. Doç.Dr. İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü, İstanbul.
E-posta Adresi: derya.beydag@okan.edu.tr;
ORCID: 0000-0002-7251-4882

Menopoz, kadın hayatında fiziksel, psikolojik ve
sosyal değişimlerin yaşandığı ve bazı sağlık sorunlarının ortaya çıktığı yaşam evrelerinden en
uzun olanıdır (5). Tüm dünyada ortalama yaşam
süresinin uzamasıyla birlikte ileri yaşlarda orta-

Bu çalışma, 2019 yılında Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans tezi olarak
kabul edilmiştir.
Gönderim Tarihi:10.10.2019 - Kabul Tarihi: 04.03.2021
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ya çıkan kronik hastalıklar önem kazanmıştır (6).
Kadın yaşamının ortalama olarak üçte biri menopoz döneminde geçer. Bu dönemde kadınlar, çeşitli fonksiyonel ve psikolojik değişiklikler yaşamaktadır (7).

sorunlarıyla ilgili sorulara cevap verebilecek yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır (13). Kadınların klimakterik döneme yönelik yaşadıkları yakınma, menopozal tutum ve sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarını belirlemek, bu sonuçları sağlığı
geliştirmek amacıyla kullanmak sağlık profesyonellerinin önemli sorumluluklarındandır. Menopozda sağlıklı cinsel yaşamın korunması sağlık
alanındaki hedeflerden biridir (6,15).

Ailesi ve içinde bulunduğu sosyal çevresi ile ilgili
değişiklikler menopozu, kadın için pek çok uyum
sorununa yol açan bir gelişim krizi haline getirebilmektedir. Kadınların menopozda yaşadıkları
deneyimle birlikte yaşam kaliteleri de etkilenmektedir. Bu sorunlar yalnızca kadınların kendilerini değil; ailelerini, iş çevrelerini ve toplumu
da ilgilendirmekte, kadının iş gücünü, yönetim
kararlarını ve verimliliğini etkileyebilmektedir
(8,9).

Bu çalışmanın amacı, menopozal dönemdeki kadınların menopoza yönelik tutumlarını ve cinsel
yaşam kalitelerini belirleyerek, tutumlarının cinsel yaşam kalitesi üzerine etkisini ortaya koymaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın tipi
Araştırma, tanımlayıcı ve kesitsel niteliktedir.

Menopoz döneminde başta anksiyete, depresyon,
cinsel işlev bozuklukların arttığı biçiminde düşünceler sıkça dile getirilmektedir (10). Bu dönemde
tüm kadınlarda ortak olan hormonal değişim ve
kişisel değişiklik gösteren özelliklerden (yaşam
tarzı, cinselliğe ilişkin deneyimler, sosyokültürel
ve çevresel faktörler, dini inanışlar, eşin durumu,
mevcut ve geçirilmiş hastalık ve operasyonlar
vb.) dolayı cinsel yaşam etkilenmektedir (11).
Perimenopoz dönemindeki kadınların dörtte üçü
ve postmenopozal kadınların yarısı bir ya da daha
fazla cinsel sorun yaşamaktadır. Perimenopozal
kadınların yaklaşık %10-15’inde cinsel arzu yokluğu, %5’inden azında ise orgazm olamama görüldüğü, pre-, peri- ve postmenopozal dönemlerde
cinsel istek kaybının sırasıyla %35, %55 ve %60
olarak gittikçe arttığı, postmenopozal dönemde orgazm yokluğu ve seksten zevk almamanın
%60’ların üstüne çıktığı rapor edilmiştir (12).Bu
toplumlarda kadınlar menopoza yaklaşırken bu
durumu üreticiliğin kadınlığın, cinsel çekiciliğin
sonu olarak görebilir ve menopozu ceza olarak
algılayabilirler (13). Bazı kadınlar için ise menopoz; bir kayıp olarak değil, gebelik korkusundan,
menstruasyonun rahatsızlığından, kontrasepsiyon
sıkıntısından bir kurtuluş olarak algılanabilmektedir. Hayatlarının en önemli görevini çocuk doğurmak olarak gören kadınlar için ise menopoz,
bir “son”u sembolize etmektedir (14).

Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, Ağustos-Kasım 2018 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nin Kadın Doğum polikliniğine
başvuran ve kadın doğum servisinde yatarak tedavi gören, cinsel yönden aktif olan, okuma yazma bilen, Türkçe konuşup anlaşabilen 146 menopozal dönemdeki kadın oluşturmuştur. Örneklem
seçimine gidilmeden evren üzerinde çalışılmış,
ancak çalışmaya katılmayı kabul etmeyen kadınlar olması nedeniyle 110 kadın (%73,3) araştırma
grubunu oluşturmuştur.
Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak; tanımlayıcı veri toplama formu, Menopoz Tutum Değerlendirme Ölçeği ve Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır.
Tanımlayıcı veri toplama formunda, kadınların
demografik özelliklerini ve menopoza yönelik
özelliklerini sorgulayan 17 soru yer almaktadır.
Menopoz Tutum Değerlendirme Ölçeği (MTDÖ):
Menopoz Tutum Değerlendirme Ölçeği, Koyuncu
ve arkadaşları (2015) tarafından geçerlik güvenirliği yapılmış, 13 madde ve 4 alt boyuttan (pozitif duygusal, negatif duygusal, aile ilişkileri ve
davranışsal faktör) oluşan, Türkiye’deki orta yaş
grubu kadınların menopoza ilişkin tutumlarını değerlendirmede kullanılan bir ölçüm aracıdır.

Cinsellik, fiziksel ve emosyonel sağlığın önemli bir parçasıdır. Bu dönemdeki kadınlara sağlık
hizmeti veren tüm sağlık personelleri, cinsellik ve
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Verilerin Toplanması
Anket formları, çalışmaya katılmayı kabul eden
kadınların kendisine verilerek, soruları kendilerinin yanıtlamaları istenmiştir. Veri toplama formları, poliklinikte boş olan bir muayene odasında
kadınların kendilerine verilerek, yatan hasta servislerinde ise kadınların tedavi süreçlerini aksatmayacak şekilde ve mahremiyetlerine dikkat edilerek kendilerine verilmiş, soruları yanıtladıktan
sonra geri alınmıştır. Soruları yanıtlama süresi
yaklaşık 10-15 dakika kadar sürmüştür. Veri toplama işlemi sonrasında kadınların soruları yanıtlanmış, psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten kadınlar, ilgili birimlere yönlendirilmiştir.

Pozitif duygusal faktör, kadınların menopoz hakkındaki pozitif duygularını içeren 5 maddeden (6,
7, 8, 9 ve 11. maddeler ) oluşmaktadır. Faktörden
alınabilecek puanlar 0 ile 20 arasında değişmektedir. Negatif duygusal faktör, menopoz hakkındaki negatif duygularını içeren 3 maddeden (3, 4
ve 5. maddeler) oluşmaktadır. Aile ilişkileri faktörü, kadınların menopoz döneminde aileleri ile
olan ilişkileri hakkındaki 3 maddeyi (1, 2 ve 10.
maddeler) içermektedir. Bu iki faktörden alınacak
puanlar 0 ile 12 arasında değişmektedir. Davranışsal faktörde ise 2 madde (12 ve 13. Maddeler)
bulunmaktadır ve kadınların menopoza karşı davranışsal tutumlarını ölçmektedir. Bu faktörden
alınabilecek puanlar 0 ile 8 arasında değişmektedir. Güvenilirlik çalışması sonuçlarına göre ölçeğin Cronbach’s alpha katsayısı 0,744’dür. Oluşturulan faktörlerin Cronbach’s alpha değerleri ise
“pozitif duygusal” faktörde 0,682, “negatif duygusal” faktörde 0,717, “aile ilişkileri” faktöründe
0,732 ve “davranışsal” faktörde 0,828 olarak tespit edilmiştir. Ölçek puanlarının artması kadınların menopoza ilişkin tutumlarının da olumlu yönde geliştiğini göstermektedir (16). Bu araştırmada
Menopoz Tutum Ölçeği Cronbach alpha katsayısı
0.785, “pozitif duygusal” alt boyutu Cronbach
alpha katsayısı 0.777, “negatif duygusal” alt boyut Cronbach alpha katsayısı 0.735, “aile ilişkileri” alt boyut Cronbach alpha katsayısı 0.706 ve
“davranışsal” alt boyut Cronbach alpha katsayısı
0.812 olarak tespit edilmiştir.

Verilerin Değerlendirilmesi
Elde edilen anket ve ölçek verileri SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde sayı yüzdelik hesaplamaları, Anova, t testi,
Kruskal Wallis testi ve Pearson korelasyon analizi
kullanılmıştır.
Araştırmanın Etik Boyutu
Veri toplama işlemi öncesinde Kocaeli Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik
Kurul onayı (11/07/2018 tarih ve KÜ GOKAEK
2018/12 nolu karar) ve kurum izni alınmıştır. Etik
kurul onayı ve kurum onayı sonrasında, bilgi edinilen tüm araştırmalarda cevapların gönüllü olarak verilmesi gerektiği için menopozlu kadınların
gönüllü katılımlarına önem verilmiştir. Ayrıca,
araştırmanın amacı ve elde edilen sonuçların hangi amaçlarla kullanılacağı bireylere açıklandıktan
sonra izinler (bilgilendirilmiş izin) yazılı olarak
alınmıştır. Bireylere, kendileri ile ilgili bilgilerin
başkalarına açıklanmayacağı konusunda açıklama yapılmış ve “gizlilik ilkesine” uyulmuştur.

Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği (CYKÖ): Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği (CYKÖ), Symonds
ve arkadaşları (2005) tarafından geliştirilmiştir.
CYKÖ’nın, Tuğut ve Gülbaşı (2009) tarafından
ülkemizde geçerlilik güvenirliliği yapılmıştır. Bireylerin kendi kendine yanıtlayabilecekleri, uygulanışı kolay bir ölçektir. Altılı Likert tipinde olan
CYKÖ, 18 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek puan aralığı 18–108 olup, puanın yüksek olması cinsel yaşam kalitesinin iyi olduğunu
göstermektedir. Ölçeğin iç tutarlılığı gösteren
cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,75 olarak bulunmuştur (17) . Bu çalışmada ölçeğin cronbach
alfa güvenirlik katsayısı 0,78 olarak bulunmuştur

BULGULAR
Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması
52,40±5,89 yaş (min:42, maks: 71), %53,6’sının
52 yaş ve üzerinde olduğu, %70’inin bir işte çalışmadığı ve %66,4’ünün ilköğretim mezunu olduğu
belirlenmiştir. Kadınların %62,7’si gelirin gidere
denk olduğunu ve %60,9’u kronik hastalığı olduğunu belirtmiştir.
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Tablo 1.Kadınların Menopoz ve Cinsel Yaşamlarına İlişkin Özelliklerinin Dağılımı (Kocaeli-2018)
Değişkenler

n

%

1 yıldan az

20

18,2

1-5 yıl

50

45,5

6 yıl ve üzeri

40

36,3

Bir süre kullanmış, şu an kullanmıyor

27

24,5

Hiç kullanmamış

71

64,5

Kullanıyor

12

10,9

Olumlu duygular

7

6,4

Olumsuz duygular

67

60,9

Herhangi bir şey hissetmeyen

36

32,7

Çok iyi / iyi

15

13,6

Ne iyi, ne de kötü

79

71,8

Çok kötü /kötü

16

14,5

Çok değişti

17

15,5

Biraz değişti

48

43,6

Değişmedi

45

40,9

Öncesine göre azaldı
Menopoz sonrası cinsel ilişki sıklığı/
Öncesine göre arttı
sayısının etkilenme durumu
Etkilenmedi

60

54,5

6

5,5

44

40,0

Ayda 1 kez ya da hiç

43

39,1

Ayda 5 kez

44

40,0

Ayda 6 kez ve üzeri

23

20,9

Çok

22

20,0

Biraz

71

64,5

Hiç

17

15,5

Yaşıyor

57

51,8

Yaşamıyor

53

48,2

Cinsel isteği arttı

10

9,1

Cinsel isteği azaldı

45

40,9

Cinsel isteği değişmedi

55

50,0

Toplam

110

100,0

Menopozda olma süresi

Hormon Replasman Tedavisi
(HRT) kullanma durumu

Menopoza girdiğinde hissettikleri

Genel olarak cinsel yaşamın nasıl
olduğu
Menopoz sonrası cinsel yaşamın
değişme durumu

Ayda kaç kez cinsel ilişkide
bulunduğu
Cinsel ilişki sonrasında tatmin
olduğunu düşünme durumu
Cinsel istek azlığı yaşama durumu
Cinsel partnerinin isteğinde
değişiklik olma durumu

Araştırmaya katılan kadınların %45,5’i 1-5 yıl
önce menopoza girdiğini, %64,5’i hiç HRT kullanmadığını ve %60,9’u menopoza girdiğinde
olumsuz duygular hissettiğini belirtmiştir. Kadınların %71,8’i cinsel yaşamının ne iyi, ne de kötü
olduğunu, %40,9’u menopoz nedeniyle cinsel yaşamının değişmediğini, %54,5’i cinsel ilişki sa-

yısı/sıklığının menopoz öncesine göre azaldığını
ve %40’ı ayda 5 kez cinsel ilişkide bulunduğunu
ifade etmiştir. Katılımcıların %15,5’i cinsel ilişki
sonrasında hiç tatmin olmadığını, %51,8’i cinsel
istek azlığı yaşadığını ve %40,9’u eşinin/cinsel
partnerinin cinsel isteğinin azaldığını belirtmiştir
(Tablo 1).
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Tablo 2. Kadınların Menopoza İlişkin Özelliklerine Göre Ölçek Puan Ortalamalarının
Karşılaştırması (Kocaeli-2018)
Menopoza İlişkin
Özellikler

n

Pozitif
duygusal
Ort±ss

Negatif
duygusal
Ort±ss

Aile ilişkileri
Ort±ss

Davranışsal

CYKÖ

Ort±ss

Ort±ss

Menopozda olma süresi
1 yıldan az a

20

13,00±4,10

8,30±2,90

7,10±2,40

7,50±2,48

61,16±14,80

1-5 yıl b

50

11,46±3,30

8,68±1,68

7,88±1,83

7,16±1,77

57,00±12,68

40

9,80±2,56

9,47±2,09

7,10±2,41

8,10±2,01

51,19±11,41

KW
p

11,010
,004 a>b,c

7,104
,092

3,848
,146

6,019
,049 c>a,b

11,383
,003 a>b,c

9,62±2,81

9,70±2,18

7,62±2,02

8,40±1,21

54,48±11,65

6 yıl ve üzeri

c

İstatistiksel test
HRT Kullanma Durumu
Bir süre kullanmış, şu
an kullanmıyor a

27

Hiç kullanmamış b

71

11,28±3,43

8,66±2,09

7,28±2,28

7,49±2,21

56,47±12,54

12

13,66±2,77

8,50±1,93

8,08±1,92

6,08±1,37

53,33±18,89

KW
p

12,706
,002 c>a,b

5,099
,078

1,613
,446

12,299
,002 a>b,c

,774
,679

Olumlu duygular

7

12,28±3,72

7,71±2,81

7,71±3,09

6,57±2,63

51,11±21,93

Olumsuz duygular

67

11,31±3,44

9,13±1,89

7,52±2,09

7,74±1,80

55,63±12,49

Bir şey hissetmeyen

36

10,58±3,23

8,69±2,36

7,27±2,21

7,44±2,28

56,54±12,26

KW
p

2,334
,311

3,608
,165

,213
,899

1,321
,517

,385
,825

Kullanıyor

c

İstatistiksel test
Menopoza girildiğinde
hissetikleri

İstatistiksel test

KW: Kruskal Wallis testi
ile MTDÖ alt boyutlarından “pozitif duygusal”
ve “davranışsal” alt boyutları ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmış
(p<0,05); “negatif duygusal” ve “aile ilişkileri”
alt boyut puan ortalamaları ve CYKÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Kadınların menopoza girdiğinde hissettikleri ile ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır
(p>0,05).

Kadınların menopoza ilişkin özelliklerine göre
ölçek puan ortalaması karşılaştırması Tablo 2’de
gösterilmiştir. Kadınların menopozda olma süresi
ile MTDÖ alt boyutlarından “pozitif duygusal” ve
“davranışsal” alt boyutları ve CYKÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
saptanmış (p<0,05); “negatif duygusal” ve “aile
ilişkileri” alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır
(p>0,05). Kadınların HRT kullanma durumları
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Tablo 3. Kadınların Cinsel Yaşamlarına İlişkin Özelliklerine Göre Ölçek Puan Ortalamalarının
Karşılaştırması (Kocaeli-2018)
Cinsel Yaşamlarına
İlişkin Özellikler

n

Pozitif
duygusal
Ort±ss

Cinsel yaşamın nasıl olduğu
Çok iyi / iyi a
15
12,13±4,01
Ne iyi, ne de kötü b
79
11,21±3,34
Çok kötü /kötü c
16
9,81
KW
3,095
İstatistiksel test
p
,213
Cinsel yaşamın değişme durumu
Çok değişti a
17
10,82±3,98
b
Biraz değişti
48
11,97±3,26
Değişmedi c
45
10,35±3,15
İstatistiksel test
KW
5,798
p
,055
Cinsel ilişki sıklığı/sayısının etkilenme durumu
Öncesine göre azaldı a
60
10,75±3,18
Öncesine göre arttı b
6
15,00±0,89
Etkilenmedi c
44
11,13±3,59
KW
9,075
İstatistiksel test
p
,011 a<b,c

Negatif
duygusal
Ort±ss

Aile ilişkileri Davranışsal
Ort±ss
Ort±ss

CYKÖ
Ort±ss

9,60±2,32
8,60±2,04
9,68±2,12
4,377
,112

7,26±2,40
7,50±2,04
7,37±2,70
,327
,849

8,06±1,79
7,30±2,10
8,37±1,62
3,888
,143

59,18±13,36
56,18±13,57
49,65±8,05
7,372
,025 a>b,c

9,88±2,08
8,79±2,19
8,64±2,01
4,744
,093

8,11±2,78
7,83±2,06
6,80±1,91
6,587
,037 a>b,c

7,52±2,42
7,64±1,79
7,48±2,14
,010
,995

45,42±13,40
55,53±13,56
59,62±10,24
14,449
,001 c>a,b

9,26±2,01
8,00±2,52
8,52±2,17
4,467
,107

7,55±2,15
8,33±2,73
7,20±2,16
1,258
,533

8,00±1,83
51,48±11,64
6,66±1,03
52,96±19,65
7,09±2,26
61,69±11,80
6,022
19,725
,049 a>b,c ,000 c>a,b

9,27±2,39
8,54±1,93
8,86±1,91
2,407
,300

7,65±2,50
7,25±2,02
7,47±1,85
1,120
,571

7,48±2,01
7,86±2,13
7,13±1i84
2,521
,283

50,64±11,76
58,48±11,96
59,56±14,88
12,600
,002 c>a,b

Cinsel ilişki sonrasında tatminolduğunu düşünme durumu
22
11,40±4,17
8,90±2,36
Çok a
Biraz b
71
10,95±3,16
8,90±2,04
Hiç c
17
11,52±3,39
8,88±2,28
KW
,518
,349
İstatistiksel test
p
,772
,840

7,63±2,21
7,43±2,10
7,29±2,54
,047
,977

7,59±2,23
7,67±1,93
7,05±2,19
,975
,614

59,89±14,60
56,19±12,09
47,84±12,36
10,015
,007 a>b,c

Cinsel istek azlığı yaşama durumu
Yaşıyor
57
10,63±3,41
Yaşamıyor
53
11,67±3,32
t
-1,629
İstatistiksel test
p
,106

9,28±2,17
8,49±2,01
1,971
,051

7,75±2,24
7,13±2,08
1,503
,136

7,89±1,67
7,20±2,31
1,792
,076

55,14±10,46
56,18±15,48
-,415
,679

Eşin cinsel isteğindedeğişiklik olma durumu
10
12,90±3,75
Cinsel isteği arttı a
Cinsel isteği azaldı b
45
11,40±3,46
Cinsel isteği değişmedi c
55
10,60±3,20
KW
3,797
İstatistiksel test
p
,150

8,40±2,22
9,13±1,98
8,80±223
,626
,731

8,50±2,27
7,60±2,24
7,14±2,08
3,473
,176

6,40±2,54
7,82±2,07
7,56±1,85
2,852
,240

47,27±15,14
51,95±13,62
60,20±10,48
12,661
,002 c>a,b

Ayda kaç kez cinsel ilişkide bulunduğu
43
11,18±3,58
Ayda 1 kez ya da hiç a
b
Ayda 5 kez
44
10,54±3,41
Ayda 6 kez ve üzeri c
23
12,17±2,80
KW
4,247
İstatistiksel test
p
,120

KW: Kruskal Wallis testi, t: t testi
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Tablo 4. MTDÖ Alt Boyutları ve CYKÖ Puan Ortalaması Arasındaki İlişki (Kocaeli-2018)
Ölçekler ve Alt Boyutları

Pozitif duygusal

r

Pozitif
duygusal
1

p
Negatif duygusal
Aile ilişkileri
Davranışsal
CYKÖ

Negatif
duygusal

Aile İlişkileri

Davranışsal

CYKÖ

-,300

,124

-,594

,157

,001

,199

,000

,102

,323

,366

-,312

,001
1

,000
-,131
,172
1

,001
-132
,166
-,059
,544
1

r

-,300

1

p
r
p
r
p
r
p

,001
,124
,199
-,594
,000
,157
,102

,323
,001
,366
,000
-,312
,001

-,131
,172
-132
,166

-,059
,544

puan ortalaması arasında negatif yönde zayıf ilişki, “davranışsal” alt boyut puan ortalaması arasında negatif yönde orta şiddette ilişki saptanmıştır
(p<0,05). MTDÖ alt boyutlarından “negatif duygusal” alt boyut puan ortalaması ile CYKÖ puan
ortalaması arasında negatif yönde zayıf ilişki saptanırken, “aile ilişkileri” ve “davranışsal” alt boyutları ile pozitif yönde zayıf ilişki saptanmıştır
(p<0,05).

Kadınların cinsel yaşamlarına ilişkin özelliklerine
göre ölçek puan ortalaması karşılaştırması Tablo
3’te gösterilmiştir. Kadınların cinsel yaşamlarının nasıl olduğu, cinsel yaşamın değişme durumu, cinsel ilişki sıklığının/sayısının etkilenme
durumu, ayda kaç kez cinsel ilişkide bulunduğu,
cinsel ilişki sonrasında tatmin olduğunu düşünme
durumu ve eşin cinsel isteğinde değişiklik olma
durumu ile CYKÖ puan ortalaması arasında anlamlı farklılık saptanmış (p<0,05), cinsel istek azlığı yaşama durumu ile istatistiksel olarak anlamlı
farklılık saptanmamıştır (p>0,05).

TARTIŞMA
Menopoz sonrası kadınların menopoza bakış açısını değerlendirmek ve cinsel yaşam kalitelerindeki değişimi ortaya koymak amacıyla yapılan bu
çalışma, kadınların %60,9’unun menopoza girdiğinde olumsuz duygular hissettiğini ortaya koymuştur. Kadınların %18,2’si 1 yıldan az süredir
menopozda olduğunu, %54,5’i menopoz sonrası
cinsel ilişki sıklığının/sayısının öncesine göre
azaldığını ve %51,8’i cinsel istek azlığı yaşadığını ifade etmiştir. Kadınların yalnızca %20’si cinsel ilişki sonrası çok tatmin olduğunu belirtmektedir (Tablo 1). Bu sonuçlar ışığında kadınların
menopoz sonrasında cinsel hayatlarında önemli
bir değişiklik olduğunu söylemek mümkündür.
Kadınların büyük çoğunluğu neredeyse hayatlarının ⅓’ini oluşturacak olan bu menopoz sonrası
süreçte cinsel istek azlığı çekmekte, olumsuz duygular hissetmekte ve tatminsizlik yaşamaktadır.

Kadınların cinsel yaşamlarının nasıl olduğu, ayda
kaç kez cinsel ilişkide bulunduğu, cinsel ilişki
sonrasında tatmin olduğunu düşünme durumu,
cinsel istek azlığı yaşama durumu ve eşin cinsel
isteğinde değişiklik olma durumu ile MTDÖ alt
boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05).
Kadınların cinsel yaşamın değişme durumu ile
MTDÖ alt boyutlarından “aile ilişkileri” alt boyutu arasında ve cinsel ilişki sıklığı/sayısının etkilenme durumu ile “pozitif duygusal” ve “davranışsal” alt boyutları ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05).
MTDÖ alt boyutları ve CYKÖ puan ortalaması
arasındaki ilişki Tablo 4’te gösterilmiştir. Kadınların MTDÖ alt boyutlarından “pozitif duygusal”
alt boyut puan ortalaması ile “negatif duygusal”

Kadınların menopozda olma süresi ile MTDÖ
alt boyutlarından “pozitif duygusal” ve “davra-
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nışsal” alt boyutları arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık saptanmış (p<0,05); “negatif
duygusal” ve “aile ilişkileri” alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 2). Kadınlardan bir yıldan az süredir menopozda olanların pozitif duygusal tutumlarının daha olumlu olduğu, 6 yıldan uzun süredir menopozda olanların
ise davranışsal tutumlarının daha olumlu olduğu
görülmektedir. Bu bulgular yaşla uyumlu olarak
değerlendirilebilir. Erken dönemde, kadınların
menopoz semptomlarını daha kabul edebilir buldukları, menopoz üzerinden geçen süre arttıkça
ise, menopozun getirdiği değişiklikler nedeniyle
davranışsal olarak farklılıklar yaşandığı şeklinde
yorumlanmıştır.

sinlioğlu’nun (2014) çalışmasında ise HRT almak
ile menopoz belirtileri arasında bir ilişki olmadığı belirtilmiştir (26). Buna karşın postmenopozal semptomların altında östrojen hormonundaki
azalmanın yattığı da bilinmektedir. Postmenopozal HRT kullanım endikasyonları vazomotor
semptomları olan kadınlar, vulvovajinal atrofi
(Sadece lokal östrojen kullanımı tavsiye edilir),
depresyon ve eklem ağrısıdır. Bu durumda HRT
kullanan kadınlarda menopozal bazı semptomların azalması ya da olmaması beklenmektedir (3).
Kadınların HRT kullanma durumları ile CYKÖ
puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05)(Tablo 2).
Varma ve ark.’nın (2005) çalışması da çalışma
bulgusunu destekler niteliktedir (19).

Kadınların menopozda olma süresi ile CYKÖ
puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05) (Tablo 2).
Kadınlardan bir yıldan daha az süredir menopozda olan kadınların cinsel yaşam kaliteleri daha
yüksek olarak bulunmuştur. Verilerimiz literatür verileriyle örtüşmektedir. Kapdağlı (2009),
Varma ve ark. (2006) ve Kömürcü ve İşbilen’in
(2011) çalışmalarında kadınların menopozda geçirdikleri süre arttıkça cinsel isteklerinde azalma
olduğu anlamlı olarak bulunmuştur (18-20).  

Kadınların menopoza girdiğinde hissettikleri ile
MTDÖ alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo
2). Buna karşın çalışmada kadınların yalnızca
%6,4’ünün menopozla ilgili olumlu duygular
hissediyor olması menopozun kadınlar için kötü
bir durum olarak hissedildiğini göstermektedir.
Çalışmadaki istatistiksel anlamsızlık örneklemin
niteliğinden kaynaklanıyor olabilir. Kadın hastalıkları ve doğum kliniğine başvuran kadınların
halihazırda bir takım sağlık sorunları olması verilerin anlamını etkilemiş olabilir. Koç ve Sağlam’ın (2008) çalışmasında kadınların menopoza
ilişkin tutumlarının olumsuz yönde olduğu vurgulanmıştır (21). Bloch’un (2002) çalışmasında klimakterik dönemdeki kadınların ⅓’inden fazlası
menopozla ilgili negatif duygular beslemektedir
(27). Ballinger’in (1990) Arap kadınları üstünde
yaptığı çalışmada ise menopoza olumlu duygularla yaklaşıldığı belirtilmiştir. Bu farklılığın doğum
kontrol yöntemi kullanmayan Arap kadınlarının
menopozu doğurganlığın sonu olarak değerlendirmeleri dolayısıyla ortaya çıktığı vurgulanmıştır
(28). Çoban ve ark.’nın (2008) ve Erbaş ve Demirel’in (2017) yaptığı çalışmada Türkiye’deki
kadınların menopoz durumunu kötü algıladıkları
ifade edilmiştir (29,17). Torumluoğlu’nun (2003),
Yanıkkerem ve ark.’nın (2012) ve Tümer ve Kartal’ın (2018) yaptığı çalışmalarda menopoza ilişkin olumsuz tutumun menopoz belirtileri üzerine
de olumsuz etkisi olduğu belirtilmiştir (15,30,31).

Kadınların HRT kullanma durumları ile MTDÖ
alt boyutlarından “pozitif duygusal” ve “davranışsal” alt boyutları ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmış (p<0,05);
“negatif duygusal” ve “aile ilişkileri” alt boyut
puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 2).
Bu bulgulara göre HRT kullanımının davranış ve
belirtiler üzerinde olumlu bir etkisi olduğu görülmektedir. Bulgular, Koç ve Sağlam’ın (2008) ve
Gambacciani ve ark.’nın (2003) çalışmalarıyla
benzerlik göstermektedir (21,2). Şahin’in (1998)
yaptığı bir çalışmada hormon replasman tedavisinin psikiyatrik olarak depresyon ve anksiyete
üzerine olumlu etkilerinin olduğu da bu çalışmada belirtilmektedir (23). Lerner-Geva ve ark.
(2010) ve Schwarz ve ark.’nın (2007) yaptığı çalışmada, çalışma bulgusundan farklı olarak HRT
alan kadınlarda menopoz belirtilerinin daha çok
görüldüğü belirtilmiştir (24,25). Sis Çelik ve Pa-
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Kadınların menopoza girdiğinde hissettikleri ile
CYKÖ puan ortalaması arasında anlamlı farklılık
saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 2). Buna karşın
Tortumluoğlu’nun (2003) ve Kısa ve ark.’nın
(2012) çalışmalarında kadınların menopoza karşı
sergiledikleri olumsuz tavrın cinsel yaşam üzerine kötü etki ettiği bulunmuştur (15,32).

Kadınların cinsel ilişki sıklığı/sayısının etkilenme durumu ile MTDÖ alt boyutlarından “pozitif
duygusal” ve “davranışsal” alt boyutları ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
saptanmış (p<0,05), “aile ilişkileri” ve “negatif
duygusal” alt boyut puan ortalamaları arasında
anlamlılık bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 3). Kadınlardan cinsel ilişki sıklığı /sayısının azaldığını
belirtenlerin duygusal tutumlarının olumsuz olduğu, davranışsal tutumlarının daha olumlu olduğu
belirlenmiştir. Bu sonuç, cinsel ilişki sıklığı azalan kadınların, menopoza karşı daha olumsuz tutum içinde olduklarını, davranışsal olarak ise menopozu daha çok kabul ettiklerini göstermektedir.

Kadınların cinsel yaşamlarının nasıl olduğu ile
MTDÖ alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır
(p>0,05) (Tablo 3). Buna karşın kadınların yalnızca %13,6’sı cinsel yaşamlarını çok iyi ya da iyi
olarak değerlendirmiştir. Bu sonuç, örneklem grubundaki kadınların yaş özellikleri nedeniyle (yaş
ortalaması 52,40) menopozu cinselliğin azaldığı
bir dönem olarak algıladıkları şeklinde yorumlanmıştır.

Kadınların cinsel ilişki sıklığının/sayısının etkilenme durumu ile CYKÖ puan ortalaması arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). (Tablo
3) Cinsel ilişki sıklığının menopoza bağlı olarak
etkilenmediği kadınlarda cinsel yaşam kalitesi de
yüksektir. Cinselliğin yaşamsal bir ihtiyaç olduğu
göz önüne alındığında, cinsel yaşamı etkilenmeyen kadınların yaşam kalitelerinin yüksek olması
beklendik bir sonuçtur.

Kadınların cinsel yaşamlarının nasıl olduğu ile
CYKÖ puan ortalaması arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). (Tablo 3) Cinsel yaşamı iyi olan kadınların cinsel yaşam kaliteleri de
iyi olmaktadır. Bu sonuç beklendik bir sonuçtur.
Kadınların cinsel yaşamlarından zevk almaları ve
cinsel yönden tatmin olmaları, cinsel yaşamlarının da olumlu olmasına sebep olacaktır.

Kadınların ayda kaç kez cinsel ilişkide bulunduğu
ile MTDÖ alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır
(p>0,05) (Tablo 3). Buna karşın ayda bir kez ya
da hiç ilişkide bulunmayan kadınların yüzdesinin
%39,1 olması cinsel yaşamın menopozdan etkilendiğini göstermektedir.

Kadınların cinsel yaşamının değişme durumu
ile MTDÖ alt boyutlarından “aile ilişkileri” alt
boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmış (p<0,05), diğer alt boyut puan
ortalamaları arasında anlamlılık bulunmamıştır
(p>0,05) (Tablo 3). Bu bulgulara göre kadınların menopoz sonrası cinsel yaşam davranışlarının
olumsuz yönde değiştiğine ulaşılmıştır. Koç ve
Sağlam’ın (2008) çalışmasında da, çalışma bulguları ile benzerlik gösteren sonuçlar bulunmaktadır (21).

Kadınların ayda kaç kez cinsel ilişkide bulunduğu
ile CYKÖ puan ortalaması arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05) (Tablo 3). Ayda 6 kez
ya da daha fazla cinsel ilişkide bulunan kadınlarda
cinsel yaşam kalitesi de yüksek bulunmuştur. Bu
sonuç, cinsel ilişkinin sayısının kadınların cinsel
yaşamları üzerinde tatmin edici bir etki yarattığını
düşündürmüştür.

Kadınların cinsel yaşamının değişme durumu ile
CYKÖ puan ortalaması arasında anlamlı farklılık
saptanmıştır (p<0,05). (Tablo 3) Cinsel yaşamı
değişmeyen kadınların cinsel yaşam kaliteleri de
yüksektir. Akman ve ark.’nın (2019) çalışmasında ise postmenopozal kadınların cinsel yaşamının
menopoz öncesi kadınlara göre daha kötü olduğu
saptanmıştır (33).

Kadınların cinsel ilişki sonrasında tatmin olduğunu düşünme durumu ile MTDÖ alt boyut puan
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 3). Bulgular kadınların %64,5’inin cinsel ilişki sonrası
biraz tatmin olduğunu, %15,5’inin ise hiç tatmin
olmadığını göstermektedir. Bu çalışmadaki ista-
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tistiksel olarak anlamlı bulunmayan veriler Türkiye’de cinselliğin konuşulmasının halâ bir tabu
olarak değerlendirilmesinden kaynaklanıyor olarak değerlendirilmiştir.

vajinada kuruluk, azalmış libido ve cinsel aktivite
görülür. Azalmış sekresyonlar vajinanın esnekliğini azaltır ve bu durum cinsel temas sırasında
ağrı ve rahatsızlık hissine sebep olur (35-37).
Borissava ve ark.’nın (2001) ve Dennerstein ve
ark.’nın (2002) çalışmalarında menopozun cinsel
yaşamı olumsuz etkilediği belirtilmişken, Danacı ve ark.’nın (2004) bulguları tam tersi yöndedir
(38-40).

Kadınların cinsel ilişki sonrasında tatmin olduğunu düşünme durumu ile CYKÖ puan ortalaması
arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05)
(Tablo 3). Cinsel ilişki sonrası çok tatmin olduğunu söyleyen kadınlarda cinsel yaşam kalitesi yüksektir. Kapdağlı’nın (2009) çalışmasında
cinsel ilişki sonrası postmenopozal kadınların
%64,7’sinin değişen oranlarda tatmin oldukları
belirtilmiştir (18). Akman ve ark.’nın (2019) çalışmasında postmenopozal kadınlarla menopoz
öncesi kadınlar arasındaki seksüel tatmin olarak
fark bulunmadığı belirtilmektedir (33).

Eşin cinsel isteğinde değişiklik olma durumu ile
MTDÖ alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır
(p>0,05) (Tablo 3). Bu durum, Türkiye’de cinselliğin tabu olarak görülmesi ve bu konuda yorum
yapılmaması, kadınların erkeğe karşı koymamaya
şartlanmış olmaları gibi faktörler sonuçlarda etkili olduğu şeklinde yorumlanmıştır.

Kadınların cinsel istek azlığı yaşama durumu ile
MTDÖ alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır
(p>0,05) (Tablo 3). Tortumluoğlu’nun (2003) çalışmasında menopoz öncesi ve sonrasında kadınların cinsel isteğinde azalma olması istatistiksel
olarak anlamlı bulunmamıştır (15). Koç ve Sağlam’ın (2008) çalışmasında kadınların yarıdan
fazlası “Kadınlar genellikle menopozdan sonra
artık cinsel ilişkide bulunamayacaklarından endişe duyarlar.” ifadesine katılmamaktadır (21).
Kıroğlu’nun (2005) çalışmasında ise cinsel istekte azalma oranı anlamlı derecede artmış olarak
bulunmuştur (34).

Eşin cinsel isteğinde değişiklik olma durumu ile
CYKÖ puan ortalaması arasında anlamlı farklılık
saptanmıştır (p<0,05) (Tablo 3). Cinsel isteğinde
değişme olmayan eşlerde cinsel yaşam kalitesi,
cinsel isteğinde artma ya da azalma olanlara oranla anlamlı olarak yüksektir. Kapdağlı’nın (2009)
çalışmasında ise postmenopozal kadınların eşlerinin cinsel yaşamlarından mutsuz olduğu sonucu
çıkmıştır (18). Bu sonuçlar kadının eşi hakkındaki düşüncesini yansıttığı için arka planda kadının
kendine duyduğu güvensizliği de yansıtıyor şeklinde yorumlanmıştır.
MTDÖ alt boyutlarından “negatif duygusal” alt
boyut puan ortalaması ile “pozitif duygusal” alt
boyutu arasında negatif yönde zayıf ilişki saptanmıştır (p<0,05) (Tablo 4). Bu sonuç, menopoza ilişkin pozitif duygular arttıkça, olumsuz
duyguların azaldığını göstermektedir. MTDÖ alt
boyutlarından “pozitif duygusal” alt boyutları ile
“davranışsal” alt boyutu arasında negatif yönde
ve orta düzeyde ilişki saptanmıştır. Bu sonuç,
olumlu duyguların olması davranışsal tutumları
etkilemektedir. “Negatif duygusal” alt boyutu ile
“aile ilişkileri” alt boyutu arasında pozitif yönde
zayıf ilişki saptanmıştır. Bu sonuç negatif duyguların, aile ilişkilerini de olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Verilerimize göre kadınlarda
menopozal olumsuz düşünceler azaldıkça cinsel
yaşam kalitesi artmaktadır. Ancak postmenopozal

Kadınların cinsel istek azlığı yaşama durumu
ile CYKÖ puan ortalaması arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05)
(Tablo 3). Kapdağlı’nın (2009) çalışmasında
postmenopozal kadınların %71,2’sinin cinsel isteğinde azalma olduğu ve postmenopozal kadınların %82,9’unun cinsel ilişki yaşamak istemediği vurgulanmıştır (18). Akman ve ark.’nın (2019)
çalışmasında da postmenopozal kadınların cinsel
ilişkiden sakındıkları saptanmıştır (33). Varma
ve ark.(2005)’nın çalışmasında cinsel istek ve
fonksiyonlarda azalmanın menopoz için ortak bir
semptom olduğu ortaya konmuştur (19). Goldstein ve ark. (2001), Brazier ve ark. (2005)’nın ve
Cawood ve Bancroft’un (1996) çalışmalarında da
belirtildiği üzere menopozla birlikte kadınlarda
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aile içi kaygıların artmasının ya da menopozal
davranış ve tutumların etkisinin cinsel yaşam kalitesine etkisi saptanamamıştır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Kadınların % %60,9’u menopoza girdiğinde
olumsuz duygular hissettiğini, %71,8’i cinsel yaşamının ne iyi, ne de kötü olduğunu %40,9’u menopoz nedeniyle cinsel yaşamının değişmediğini,
ve %54,5’i cinsel ilişki sayısı/sıklığının menopoz
öncesine göre azaldığını ifade etmiştir. Kadınların
%15,5’i cinsel ilişki sonrasında hiç tatmin olmadığını ve %51,8’i cinsel istek azlığı yaşadığını belirtmiştir. Kadınların menopoza yönelik tutumların cinsel yaşam kalitesini etkilediği belirlenmiştir. Kadınlar menopozal semptomlar içinde cinsel
problemleri önemli oranda ve şiddetli şekilde
yaşadıkları ve menopoz sonrası cinsel yaşamları olumsuz etkilendiği için, eğitimlerde özellikle
cinsel sorunlara da yer verilmesi, menopozun cinsel yaşama olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik
bilgilendirme ve eğitimlerin yapılması ve cinsel
danışmanlık hizmetlerinin bu doğrultuda geliştirilmesi önerilmektedir.
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