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DERLEME / Review

Novel Coronavirus Disease (COVID-19) and Dental Public
Health
Yeni Koronavirus Hastalığı (COVID-19) ve Toplum Ağız-Diş Sağlığı
1

Cansu ÖZŞİN-ÖZLER , Bahar GÜÇİZ-DOĞAN

2

ABSTRACT

ÖZ

Dental public health prioritizes protection and it is important to
handle infectious diseases in terms of oral health, which will be addressed specifically for the 2019 novel coronavirus in this review. In
severe COVID-19 infection, damaged immune system might facilitate the transmission of virus from oral cavity, and could potentially
aggravate existing autoimmune and inflammatory conditions within
the oropharyngeal area. Besides, intense pharmacotherapy might be
related with problems in soft tissues, saliva production, and neurological-based oral sensations, also. Moreover, delayed non-emergent dental service during pandemics would have a potential impact
on the experience and rehabilitation of patients with oral diseases.
Although there are many grey sides still existing in the relation of
COVID-19 and oral health, close monitoring of the patients during
the illness and recovery period is so important, in terms of dental
public health for the possible short-mid-long-term effects, as well as
primary prevention measures.

Toplum ağız-diş sağlığı korunmaya öncelik verir, ağız sağlığı açısından bulaşıcı hastalıkların değerlendirilmesi önemlidir ve bu
derlemede 2019 yeni koronavirüs özelinde ele alınacaktır. Şiddetli
COVID-19 enfeksiyonunda, sitokin fırtınası nedeniyle zarar görmüş
bağışıklık sistemi, virüsün ağız boşluğundan bulaşmasını kolaylaştırabilir ve orofaringeal alandaki mevcut otoimmün ve enflamatuar
durumları ağırlaştırabilir Ayrıca, yoğun farmakoterapi yumuşak
dokulardaki, tükürük üretimindeki ve nörolojik temelli oral duyumlardaki problemler ile de ilişkili olabilir. Bunun yanı sıra, pandemi
sırasında acil olmayan dişhekimliği hizmetlerinin gecikmesinin, ağız
hastalıkları olan hastaların deneyimi, bilişi ve rehabilitasyonu üzerinde de potansiyel bir etkisi olacaktır. COVID-19 ve ağız sağlığı
ilişkisinde hala çok sayıda bilinmeyen yön olmasına rağmen, hastaların hastalık ve iyileşme döneminde yakından takip edilmesi, toplum ağız-diş sağlığı kapsamında birincil önleme tedbirlerinin yanı
sıra kısa-orta-uzun dönem olası etkileri açısından çok önemlidir.

Keywords: coronavirus; oral health; public health; infections; therapy

Anahtar Kelimeler: koronavirus; ağız sağlığı; halk sağlığı; enfeksiyonlar; tedavi

1. Introduction

art of preventing and controlling dental diseases
and promoting dental health through organized
community efforts (3). This is a branch of
dentistry related to clinical epidemiology, risk
assessment in patient care, social justice, dental
care programming, public policy development
and advocacy (4, 5). In this extent, DPH is one
of the practice area of public health and in line
with a whole of public health philosophy that
promotes and protects the health of people and
the communities, and try to prevent people from
getting sick or injured, and promote wellness
by encouraging healthy behaviors (6). DPH
comprises preventive dentistry that corresponds
primary health services.

One of the non-communicable chronic diseases
(NCDs) is ‘oral health problems’, and it has
common risk factors as free sugar consumption,
tobacco use, harmful alcohol consumption and
some social determinants of health like other
NCDs. Although largely preventable, oral
diseases are a global public health problem and
persist with high prevalence, particularly in low/
middle-income countries (1, 2).
Dental Public Health (DPH) is the science and
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of Dentistry, Hacettepe University, Ankara, Turkey
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Dental public health prioritizes protection and
it is important to handle infectious diseases in
terms of oral health, which will be addressed
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specifically for the novel coronavirus in this
review. Various infectious diseases and/or agents
cause oral lesions including candidiasis, herpes
simplex, varicella zoster, syphilis, HPV, HIV,
hepatitis and tuberculosis (7). The importance
of these conditions comes from their potential
transmissibility and the possible place of first
manifestations of the diseases that is oral cavity
(8). Encountering the possibility of the symptoms
of some infectious diseases in the oral cavity
like measles, mumps, tonsillitis, viral hepatitis,
and AIDS requires the dentist to be careful for
consulting medical treatment before dental
operation and also for the use of appropriate
personal protective equipment against the crossinfections, which makes the dental team under
risk more than the other professions.

main transmission route is respiratory droplets
produced when an infected person coughs,
sneezes, and talks even not showing any
symptoms. Another transmission possibility
is contact transmission, which first touching a
surface or an object contaminated by the virus
and then touching own mouth, nose, or eyes.
However, this has not considered as the main route
of transmission according to Centers for Disease
Control and Prevention (17). The possibility of
fecal–oral transmission of COVID-19 had been
also reported (18).
COVID-19 mainly effects the respiratory,
gastrointestinal, and central nervous system of
humans and mammals (19) and causes high rates
of both morbidity and mortality (20). Patients
infected with COVID-19 had a wide range of
symptoms from mild to severe as fever or chills,
cough, shortness of breath or difficulty breathing,
fatigue, muscle or body aches, headache, loss
of taste or smell, sore throat, congestion or
runny nose, nausea or vomiting, diarrhea (21).
Digestive symptoms, such as diarrhea, might be a
presenting feature of COVID-19 that arise before
respiratory symptoms, and on rare occasions the
only presenting symptom (22).

2. A brief explanation of novel coronavirus
infection (COVID-19)
Infectious diseases are transmissible and may have
potential for global outbreaks. In this point of view,
emerging infectious diseases (EID) definition
comes up. EID is a disease newly recognized in a
population or have existed but recently and rapidly
increased in incidence or geographic range (9, 10).
In this frame as an EID, 2019 novel coronavirus
(used as 2019-nCoV/ SARS-CoV-2/ COVID-19)
had been first diagnosed in China and spread all
over the world in a short period of time (11, 12).
COVID-19 was declared a controllable pandemic
disease by World Health Organization on March
11, 2020 (13). In Turkey, the first confirmed case
was announced on 11th of March 2020 and until
23.11.2020, according to the Ministry of Health,
there were a total of 453.535 confirmed patients
(14).

3. COVID-19 infection and treatments & oral
health in terms of DPH
3.1. COVID-19 infection and oral health
Angiotensin-converting-enzyme
II
(ACE2)
expressing cells were reported as the target
cells, which are the host cell receptors and
plays a crucial role in the entry of virus into
the cell lead to COVID-19 infection. Among
children, COVID-19 was observed less than
the older people and with light symptoms. It is
thought that the immaturity of ACE2 receptors
in children was the cause of this situation (23).
Highly ACE2 expressing organs (lungs, colon,
myocardial cells, kidney, etc.) were stated at high
risk for COVID-19 (24, 25). There is a lack of
data about the relationship between COVID-19
and oral diseases, yet. However, the results of a
study from China demonstrated that the ACE2
expressed on the mucosa of oral cavity and highly
enriched in epithelial cells of tongue (25) and

Millions of individuals, especially elder people
and patients with comorbidities have been affected
by COVID-19. Hypertension, chronic respiratory
system diseases, diabetes and cardiopathies were
highlighted as potential risk factors to severe
outcomes from COVID-19 (15). It has detected
not only in medically compromised people but
also in healthy young individuals (16).
The virus mainly spread from person-to-person
who are in close contact with one another. The
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salivary glands (26), and the basic mechanism
that the oral cavity is a potential high risk for
COVID-19 infection susceptibility was explained
by this way. Except that, COVID-19 has different
routes to be presented in saliva: from the lower
and upper respiratory tract with the liquid droplet,
from blood through the gingival crevicular
fluid and from salivary gland with release from
salivary ducts (27). Besides, saliva may serve as a
gatekeeper, and prevent pathogens from spreading
to the gastrointestinal and respiratory tract (28).
So, the importance of oral cavity specifically for
the COVID-19 infection is obvious. Though, the
overall impact of COVID-19 on oral health seems
to be multi-directional.

are known to be frequently related with some oral
manifestations, having oral bacterial, fungal, viral
infections, mucositis, dental cavities, periodontal
diseases, that may show increase due to the
COVID-19 (32, 33).
COVID-19 infection might have some specific
effects on younger and elder population. The
elder people have some characteristics different
from the younger. Particularly they require high
quality of oral care including daily oral hygiene
related to their special needs, and they generally
use frequent medicine, and oral problems may
occur more severely. In this context, COVID-19
infection undergoes more severe among these
people (15, 34). Youngers have some other
special conditions. In dental formation period,
it is known that an infectious disease with high
fever could affect the mineralization of teeth and
may cause molar-incisor-hypo-mineralization
(MIH) -a dental anomaly that make the tooth tend
to dental caries (35, 36, 37). In this point, having
COVID-19 infection with high fever during the
first four years of life, which the permanent first
molars and incisors have continued formations,
might result with MIH.

On the other hand, it is thought that coronavirus
may compromise the immune mechanisms in
humans. “Cytokine storm” is a general term for
large amounts of pro-inflammatory cytokines and
chemokine release in response to infection (16,
29). In other words, “hit and run” virus alters
the immune system, causes distinct changes in
response reactions that can turn against the host
leading to autoimmune damage, particularly
of connective tissue of lungs. This immune
response may make even a healthy person prone
to extremely serious complications, primarily
associated with lower respiratory tract (30).
Besides, as well as lungs, the damaged immune
system might facilitate the transmission of virus
from oropharyngeal area, too. Severe COVID-19
acute infection could potentially contribute to
negative outcomes with regard to oral health
(such as ulcerations, gingivitis) by the cytokine
storm as a result of impaired immune system and/
or susceptible oral mucosa, and could aggravate
existing autoimmune conditions within the
oropharyngeal area (30).

Among patients with COVID-19 infection,
serum procalcitonin was reported normal, while
C-reactive protein (CRP) was reported increased
in laboratory findings (23, 38). Reportedly,
higher serum C-reactive protein levels decrease
with periodontal treatment among patients with
atherosclerotic cardiovascular disease (39).
Considering the possible long-term continued
abnormalities related to COVID-19 (38), and
existence of a bi-directional link between
periodontal health and these pathologies
(cardiovascular disease, diabetes) (40), careful
follow-up for dental and periodontal health
of recovered people is crucial, due to similar
inflammatory patterns.

COVID-19 may potentially affect the functioning
of salivary glands, taste/smell sensations and
oral mucosa integrity (27, 30). Due to possible
salivary gland hypo-function and dry mouth, the
risk of a lot of dental problems like dental caries,
dental erosion, opportunistic fungal infections,
oral burning sensation, taste disturbances, and
halitosis increases (31). Moreover, patients with
HIV, under head and neck anticancer therapy, etc.

Cigarette smoking is detrimental to oral health.
In smokers, oral mucosa become prone to various
infections, as it increases the incidence and
severity of oral cancer, periodontal diseases, and
tooth loss. Besides, negative impact on patients’
response to dental treatment increases (41).

5
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Furthermore, smoking is harmful to immune
system and its responsiveness to infections. This
situation turns the smokers more vulnerable
to infectious diseases, as well as COVID-19.
Smokers had higher risk for contact, had more
severe symptoms and noted to have higher
mortality in the previous MERS-CoV outbreak
as an example (42). The additional continuing
effect of smoking on COVID-19 infection might
increase the possibility of premalignant lesions
on the oral mucosa during the illness or recovery
period of the infection.

As a consequence of intense pharmacotherapy,
some of the patients may suffer from dental/oral
problem associated with soft tissues, salivary
gland function, saliva production, dry mouth,
and neurological-based oral sensations. During
COVID-19 symptomatic period and especially
during recovery phase, it is likely that will
need an adjunct antifungal and/or antimicrobial
treatment for post-acute care to recuperate from
primary and concomitant infection, supported
by cytoprotective topical measures (30). Close
monitoring of their oral health is need to be
observed alongside, the dental treatment if
necessary, that was postponed due to emergency
measures introduced (27).

3.2. Treatment of COVID-19 and Oral Health
There are no specific antiviral drugs for COVID-19
treatment at present. All of the drug options
come from previous experience treating SARSCoV and Middle East Respiratory Syndrome
Coronavirus (MERS-CoV) or some other new
influenza viruses (43). “Solidarity”, which is
one of the largest international randomized trials
for COVID-19 treatments that launched by the
World Health Organization and partners in over
30 countries showed that all four treatments
evaluated (remdesivir, hydroxychloroquine,
lopinavir/ritonavir and interferon) had little or no
effect on overall mortality, initiation of ventilation
and duration of hospital stay in hospitalized
patients (44).

Oral health had been found to deteriorate,
especially in case of those staying in intensive
care units, as a direct result of life-saving
therapies in severely ill hospitalized patients.
Since treatment priority is given to advanced
medical care in hospitalized COVID-19 patients,
mouth care usually neglected, that might cause
complications, affecting also the lower respiratory
track similar to aspiration pneumonia. In terms of
intubation, tracheostomy, and external ventilation
mouth breathing and hyposalivation may occur
and lead to rapid oral health problems (30, 47).
During the period of intense hospitalization
and after discharge, the side/adverse effects of
experimental drugs used for treatment on oral
health should be evaluated as well as the complex
pharmacotherapy.

Anti-viral drugs may be responsible for side
effects affecting oral cavity among the other
parts of gastrointestinal track, such as stomatitis,
ulcers and dry mouth which can result in frequent
cases of oral candidiasis (45, 46) (30). Due to the
intensified therapeutic methods and/or multi-drug
treatments against the virus, some pathological
oral conditions could be aggravated, especially
those with the etiology of compromised immune
and/or defense mechanisms, or related to longterm pharmacotherapies (30). Additionally, some
autoimmune and inflammatory conditions like
pemphigus, lichen planus, pemphigoid, lupus
erythematosus may potentially exacerbate in
COVID-19-positive patients, since systemic
and topical steroids are contraindicated in this
infection (28, 31). Exacerbation of these diseases
could also exacerbate mouth lesions that occur
with them.

4. COVID-19 and dental settings under the
DPH
During the pandemic, dental and health
organizations have issued recommendations to
postpone all elective dental treatments and nonessential procedures and limit services only
to urgent and emergency visits. Delay of nonemergent dental service will have a potential
impact on the experience, cognition, treatment
and rehabilitation of patients with oral diseases
(48). Negative impact on dental treatment of
patients, such as prolonged orthodontic treatment
time (49); possible negative effects of postponed
permanent restorations, root canal fillings or
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denture prosthesis for dental health alongside
the life quality of patient may occur. Besides the
anxiety related with postponed possible negative
effects of elective dental treatments, fear from the
possibility of COVID-19 transmission during the
dental treatment among patients might be a great
problem, also. These both, could overlap and
might have a negative effect on the psychological
status of patient. Correspondingly, psychological
status of patients (e.g. fear of infection) would
affect the progression of some oral mucosa
diseases such as recurrent aphthous ulcer, oral
lichen planus, and burning mouth syndrome
(50). According to Qu and Zhou, in various
studies, the oral psychosomatic diseases like
oral mucosal disease, temporomandibular joint
disease and bruxism were found closely related
to the patients’ psychological status. Patients
with these disorders might be more susceptible
to the impact of stress events, and need to be
paid more attention by dental specialists (48).
Dentist usually plays not only the role of expert
for professional guidance in dentistry, but also
giving psychological counseling for patients.
Therefore, telecommunication or tele-dentistry
(that is keeping direct contact with the patient
by phone or text messages (51) recommended
to be used prior the dental treatment to evaluate
the needs of the patient and to minimize the
risk of infection during this period (52). When
possible, dentist should offer advice, prescribe
medication for analgesia and/or antimicrobial and
postpone the visit of the patient to the office (51).
Dental services via a web-based and/or mobile
based network, and free online professional
consultations are used for determining whether a
condition was necessary for emergency treatment,
and providing home dental and oral care guidance
(49). The online consultation, being a subset
of tele-dentistry, would provide education and
preventive care to dental patients and has the
potential to identify high-risk populations during
pandemic conditions (53).

spread through saliva, is unavoidable in a
dental office (54). Exposure to viral or bacterial
infections in dental settings could be transmitted
through different routes: direct contact with blood,
oral fluids, or other infected materials; contact of
conjunctival, nasal, or oral mucosa with droplets
containing microorganisms from an infected
person scattered by coughing, sneezing, or talking
or inhalation of airborne microorganisms which
could remain suspended in the air for long periods
(55); or possible aerosol transmissions (11). There
is another way of transmission as indirect contact
with contaminated equipment, and environmental
surfaces (55). Transmission directly or indirectly
through saliva and aerosols when aerosolgenerating medical procedures (AGMPs) are
performed, was also reported (17, 19, 56). A
great risk in dental practice is obvious due to the
main routes for COVID-19 are close proximity
to a patient’s respiratory tract or contaminated
surfaces with droplets (17, 56). Patients have
potential to transmit as well as acquire the disease
and a cross-contamination concern between the
patient, dentist and dental staff has been exhibited
(55). As it should always be, during the pandemic
period, keeping healthcare providers safe, healthy,
and available to work is critical in the purpose
and scope of DPH. The protective approach is
reciprocal and crucial for both the caregiver
(dentist/other dental staff) and the caretaker
(patient).
5. Conclusion
Under the light of all information mentioned
above, in order to keep and protect individuals
oral and general health, the following suggestions
have been recommended related to oral health
and COVID-19 from DPH perspective:
It is very important to continue the routine oral
health care during pandemic period for healthy
people. It should be remembered that daily tooth
brushing twice, dental floss use and use of mouthrinse are crucial. According to WHO, besides,
protection from COVID-19 infection necessitates
obeying the social-distance rules, hand hygiene,
wearing a mask, avoiding crowds, keeping rooms
well ventilated, coughing into a bent elbow or

Beyond all above-mentioned, oral mucosa
is highly susceptible to COVID-19 infection
since saliva can host several viruses including
COVID-19, and it is a source of infected aerosol
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tissue. Mask type was recommended depending
on how much virus circulating around, where
the person goes and who the person is. Wearing
fabric mask if not in a particular risk group, while
a medical/surgical mask if being over 60, having
underlying medical conditions, feeling unwell
and/or looking after an ill family member was
recommended (57).
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ÖZ

ABSTRACT

Covid-19 pandemisi toplumlarda büyük değişimlere yol açmıştır.
Bu değişimlerden biri de var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
ve kadınlara yönelik şiddetin artmasıdır. Bu yazıda Türkiye’de ve
Dünya’da esasen varolan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve buna bağlı
ortaya çıkan kadınlara yönelik şiddetin, Covid-19 pandemisi süresince artışından ve nedenlerinden bahsedilmektedir. Aynı zamanda
Covid-19 pandemisinde sağlık konusu üzerinde durulacaktır. Mevcut gözlemlere ve ek değerlendirmelere göre, Dünyada ve Türkiye’de aile içi şiddet bildirimleri, hastane başvuruları ve sığınma evi
başvuruları artmıştır. Şiddetin artışını tetikleyen faktörler olarak
karantina, işsizlik, stres ve evden çalışma sayılabilir. Pandemi nedeniyle sığınma, danışmanlık ve destek alma imkanları sekteye uğramakta olup kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine
erişimi de zorlaşmaktadır. Pandemi sürecinde artan şiddet, istismar,
sağlık hizmetine ulaşamama gibi sorunlar önemsenmeli ve ülkeler
tarafından sağlık ve hak bağlamında da çok önemli olan bu konuları göz ardı etmeksizin çalışmalar yapmalıdırlar.

The Covid-19 pandemic has caused great changes in societies. One
of these changes is the increasing gender inequality and violence
against women. In the paper increase in gender inequality which
essentially exists in Turkey and the world and violance against women result from gender inequality during the Covid-19 pandemic
and reason of them are mentioned. At the same time, the health issue
will be discoursed in the Covid-19 pandemic. According to current
observations and additional evaluation, notification on domestic violence, hospital admissions and women’s shelter applications have
increased in the world and Turkey. Quarantine, unemployment,
stress and working from home may be considered as factors which
trigger the increase in violence. Due to the pandemic, opportunities
to seek asylum, counseling and support are interrupted, in addition,
women’s access to sexual and reproductive health services is also
getting difficult. During the pandemic, problems such as increased
violence, abuse, and inability to access health services should be
taken into consideration and countries should carry out studies
without ignoring these issues, which are also very important in the
context of health rights.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Toplumsal Cinsiyet, Kadınlara Yönelik Şiddet, Aile İçi Şiddet.

Keywords: The Covid-19, Pandemic, Gender, Violence Against Women, Domestic Violence.

GİRİŞ

cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetin
arttığı ile ilgili bulgu ve bilgiler mevcuttur
(2, 3). Dünya Sağlık Örgütü’nün 7 Nisan
2020 “Covid-19 ve kadına yönelik şiddet”
başlıklı yazısında salgınlarda kadına yönelik
şiddet riskinin arttığı vurgulanmıştır. Ancak
sözü edilen yazıda da belirtildiği gibi bu
konu yazılı ve görsel medyanın gündeminde
yeterince yer bulamamaktadır, oysa bu
durumun üzerinde durulması gerekmektedir.
Salgınlar toplumu, kadın ve erkeği; eğitim,
çalışma hayatı, sağlık ve sosyal alanlar gibi
pek çok alanda etkilemektedir. Bu yazıda
ise Covid-19 salgınında sağlık, toplumsal
cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet
üzerinde durulacaktır (1).

Büyük salgınlar toplumun sosyal yapısı
ve döngüsü içinde birçok alanda büyük
değişimlere yol açar. Yakın zamanda yaşanan
Ebola ve Zika salgınlarında da görülen bu
büyük değişimlerden biri de var olan toplumsal
cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetin
derinleşmesi, artmasıdır(1). Yeni Koronavirüs
Hastalığı (COVİD-19) döneminde de diğer
salgın dönemlerinde olduğu gibi toplumsal
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Koronavirüsler büyük bir virüs ailesidir.
Covid-19’a, SARS-CoV-2 virüsü neden
olmuştur. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi
solunum yolu belirtilerine neden olan
COVİD-19, ilk olarak Çin’in Vuhan kentinde
ortaya çıkmıştır. 2019 yılı Aralık ayının
sonlarına doğru ortaya çıkan hastalık 13
Ocak 2020’de tanımlanmıştır. Salgın ilk
olarak deniz ürünleri ve hayvan pazarında
bulunanlarda tespit edilmiş,
sonrasında
Hubei eyaletindeki diğer şehirlere yayılmış
daha sonra da diğer ülkelere yayılmaya
başlamıştır. Dünyada güncel vaka sayısı
05.10.2020 tarihi itibariyle 35.406.934, ölüm
sayısı 1.041.892’dir. Türkiye’de ise yine aynı
tarih itibariyle güncel vaka sayısı 324.443,
ölüm sayısı 8.441’dir (4, 5).

faktör vardır. Ancak şiddetin temel kaynağı/
nedeni ataerkil toplum yapısı nedeniyle
karşılaşılan toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir.
Kadına yönelik şiddet dünyada ve Türkiye’de
sık görülen, kadınlara ve topluma ciddi
boyutlarda zarar veren hem sağlık hem de
sosyal açıdan önemli bir problemdir (9).
Pandemilerin toplumdaki etkilerden biri
de ev içi şiddet olaylarındaki artıştır. Ebola
ve Zika salgınlarında da görülmüştür ki;
salgın dönemlerinde yaş ve cinsiyete bağlı
eşitsizlikler daha da artmıştır (1). Covid-19
salgınında kadına yönelik şiddet artışını
tetikleyen bazı faktörler vardır. Bunlar:
Ekonomik güvensizlik ve yoksulluk, karantina
ve sosyal izolasyon, krizle artan stres ve
huzursuzluk, artan istismar, sağlık hizmetine
erişimin kısıtlılığı, kadının istismarcı eşten
kaçma imkanının
azalmasıdır. Covid-19
salgını nedeniyle alınan izolasyon ve
karantina tedbirleri sonucu kadınlar, şiddet
uygulayan erkek ile birlikte evde daha uzun
süre yalnız kalmaktadır. Karantina nedeniyle
şiddet uygulayan erkekle birlikte eve kapanan
kadınların, gün boyunca ev içi şiddete maruz
kalma riski artmaktadır. Evden çalışma,
eğitimin evden devam etmesi ve salgının
getirdiği diğer birçok yeni koşul ve sorunla
beraber kadının iş yükü, sorumluluğu arttığı
gibi evde oluşan gerilimle beraber şiddet
görme riski de artmaktadır. Evde artan gerilim
ve Covid-19’un getirdiği ekonomik sorunlar,
toplumsal cinsiyet rollerine dayalı olarak
evin geçiminden daha büyük oranda sorumlu
tutulan erkek için de son derece olumsuz
durumlara yol açmaktadır (10). Hem erkek
hem kadınlarda, Mayıs 2020’de yapılan bir
araştırmaya göre ücretsiz iş gücünün giderek
arttığı gösterilmiştir. Ancak bu dönemde
kadınlar, erkeklere göre dört kat daha fazla
ücretsiz iş yükünü üstlenmiştir (11). Diğer
yandan Covid-19 sürecinde işini kaybetme
durumu kadın ve erkeklerde farklı oranlarda
artmıştır. İşini kaybeden kadınların oranı
%18,8 iken, işini kaybeden erkeklerin oranı
%14,2’dir (12).

Covid-19 salgını döneminde toplumsal
cinsiyet eşitsizliği ve kadınlara yönelik
şiddeti ele alırken öncelikle toplumsal
cinsiyet
faktörünü
dikkate
almak
gerekmektedir. CEDAW’da (Kadına Karşı
Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Sözleşmesi-Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination Against Women)
ifade edildiği şekliyle, cinsiyet kavramı sadece
fiziksel özelliklere bağlı değildir, toplumsal
ve kültürel olarak yüklenmiş cinsiyet rollerini
de kapsamaktadır (6). Doğumla beraber,
biyolojik cinsiyetimiz çerçevesinde oluşan,
toplum tarafından bize yüklenen rollerin
mensubu oluruz (7). Yüklenen rollerle
birlikte toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle de
karşı karşıya kalınmaktadır. Bu durum ise
sonuçta insan haklarına, fırsatlara erişimde
eşitsizlik, dışlanma, kısıtlanma gibi cinsiyet
temelli oluşan eşitsizliklere yol açar (8).
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği sonucu oluşan
olgulardan biri de kadınlara yönelik şiddettir.
Kadınlara yönelik şiddet, bireyin sadece kadın
olduğu için maruz kaldığı cinsiyet temelli
şiddet demektir. Kadınlara yönelik şiddet;
coğrafi şartlar, ekonomik durum ve eğitim
düzeyinden bağımsız, tüm dünyada ve çoğu
kültürde oldukça yaygın görülen bir olaydır.
Kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmasını,
tekrarlanmasını ve şiddetini etkileyen pek çok
12
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DÜNYADA COVİD-19 SÜRECİNDE
KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET
Belirtildiği gibi pandemi döneminde dünyada
da kadına yönelik şiddet artmış durumdadır.
Birleşmiş Milletlerin raporuna göre Almanya,
ABD, Arjantin, Birleşik Krallık, Fransa,
Kanada, Kıbrıs ve Singapur’da ev içi şiddete
yönelik bildirimler artmıştır. Artış oranları
Fransa’da %30-36, Brezilya’da %40-50,
Arjantin’de %25, Singapur’da %33, Birleşik
Devletler’ in farklı eyaletlerinde %10-35’tir.
Salgının başladığı Çin’in Vuhan kentinde ev içi
şiddet önceki yılla kıyaslandığında, karantina
sürecinde üç kat artmıştır. Ev içi şiddet destek
hatlarına yapılan başvuru oranlarındaki artış
İspanya’da %20, Kıbrıs’ta %30 ve İngiltere’de
%25’tir. Google arama motorunda ev içi
şiddet ifadesinin taratılmasının %75 oranında
arttığı bildirilmiştir. Bu artışlar görmezden
gelinecek düzeyler değildir ve ülkeler, adeta
ek bir salgın haline gelen bu duruma yönelik
çalışmalar yapmalıdırlar. Örneğin İspanya’da
kadınlar eczanelerdeki görevlilerden “Maske
19” talep ederek eczane çalışanlarının polise
gizli bir şekilde ev içi şiddet olgu bildiriminde
bulunmasını sağlayabilmektedir. Ayrıca
İspanyol hükümeti mağdurları ve çocuklarını
otellerde barındırmaktadır. Benzer şekilde
Fransız hükümeti ise ev içi şiddete uğrayanları
otellere yerleştireceğini açıklamıştır (1). Yine
İspanya’ya paralel şekilde Fransa Eşitlik
Bakanlığı, şiddete uğrayan kadının eczaneye
gidip ya da gitmeden telefonla “maske 19”
isteyince eczacının yardım hattını aradığı
uygulamayı başlatmıştır (14).

kadın hasta sayıları önceki yılla karşılaştırılmış
ve 2020 yılı Mart ve Nisan aylarında, 2019
yılı Mart ve Nisan ayına göre 3 kat arttığı
gösterilmiştir (1). Covid-19 Karantinasından
Kadının Etkilenimi ile Kadın ve Çocuğa
Yönelik Şiddete İlişkin Türkiye Araştırma
Raporu’nda; 3-8 Nisan 2020 tarihleri
arasında, 1873 kadının katılımı ile 28 şehirde
yapılan anket çalışması sonucunda Covid-19
sürecinde kadına yönelik şiddetin %27,8
oranında arttığı ifade edilmektedir (13).
COVİD-19 SÜRECİNDE TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ VE KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN ARTMA
NEDENLERİ
COVID-19 pandemi sürecinde kadına
yönelik şiddetin artma nedenleri olarak;
karantina ve dolayısıyla evde kalma süresinin
uzaması, ekonomik kriz, stres, işsizlik, aile
ve arkadaşlarla iletişimin azalması, yardım
hatlarına erişimin kısıtlı olması, adli yardım
ve koruma hizmetlerine ulaşımın sınırlanması
sayılabilir. Salgın kaynaklı ekonomik sorunlar
ve işsizlik erkekler üzerinde yoğun bir baskı
oluşturmakta, bu da evde stres, gerginlik ve
şiddet ihtimalini artırmaktadır (1).
Pandemi süreci; kadınları ve erkekleri farklı
şekilde etkilemektedir. Dünyada, sağlık ve
hizmet sektörlerindeki işgücünün yüzde
70’ini kadınlar oluşturmaktadır. Bu durum
kadın ve erkeğin salgında etkilenme oranını
da değiştirmektedir. Benzer şekilde etkilenme
oranında fark yaratan durumlar arasında evde
artan gerilimler sonucu oluşan ev içi şiddet,
cinsel sağlık ve genel olarak üreme sağlığı
konusunda hizmetlere erişimde güçlük gibi
sebepler sayılabilir (14).

TÜRKİYE’DE COVİD-19 SÜRECİNDE
KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET
Dünyada ve Türkiye’de diğer salgın
dönemlerinde
olduğu
gibi
Covid-19
pandemisinde de kadına yönelik şiddet
artmıştır. Mart 2020’de, önceki yıla göre
fiziksel şiddetin %80, psikolojik şiddetin
%93, sığınma evi talebinin %78 oranında
arttığı Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
Başkanlığı tarafından açıklamıştır. Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil
Servis’ine ev içi şiddet nedeniyle başvuran

Pandemiyle beraber zorunlu karantina süreci
de şiddeti pekiştirmiştir. Küçük bir alanda
tüm gün bir arada olmak ve stres, kaygı ve
korkuyu artırmakta, psikolojik rahatsızlıkları
tetiklemektedir. Bu gibi durumların da şiddeti
artırıcı etkileri olabilmektedir. Aynı zamanda
evden çalışmak ve çocukların online dersleri
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her zaman olduğu gibi salgın döneminde
daha da önemlidir. Salgın nedeniyle sağlık
sistemleri üzerindeki artan yük ve karantina
koşulları, bu hizmetlere erişimi de önemli
ölçüde zorlaştırmaktadır (16). Pandemi
olmayan dönemlerde bile aile planlaması gibi
koruyucu üreme sağlığı hizmetlerini “politik”
ya da diğer nedenlerle arka plana atan
ülkelerde pandemi koşulları durumu daha da
olumsuzlaştırmaktadır. Sonuçta istenmeyen
ya da riskli gebeliklerin önlenmesinde hayati
olan kontraseptif yöntemlere ulaşamama,
riskli ve istenmeyen gebelikler, sağlıksız
koşullarda yapılan düşüklerde artışa neden
olacaktır. Bu durum anne ve çocuk sağlığı
açısından mortalite ve morbiditeyi artıracaktır
(17, 18).

ile birlikte kadına yüklenen sorumluluk
artmaktadır. Bunun yanısıra ekonomik
sıkıntılar ev içi gerilim ev içi şiddeti de
artmaktadır.
Karantinanın
oluşturduğu
şartlar toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de
derinleştirmektedir. Evde artan sorumluluk
ve iş yükü tamamen kadına bırakılmaktadır
(10).
COVİD-19 SÜRECİNDE SIĞINMA VE
SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM
Şiddetten kurtulma, sığınma için başvuru,
danışmanlık, diğer destek alma imkanları gibi
yapılabilecekler de pandemi nedeniyle sekteye
uğramaktadır. Şiddete uğrayıp emniyete
başvuran kadınların hastaneye götürülmesinde
sıklıkla aksaklıklar olmaktadır. Sığınma
evlerine erişimde de pandemi döneminde
yetersizlikler olmaktadır. Pandemi önlemleri
gerekçesiyle Şiddet Önleme ve İzleme
Merkezi (ŞÖNİM)’lerde korona testi
yaptırmadan sığınağa alınamayacaklarının
belirtilmesi de salgın durumunda sık rastlanan
destek sağlama sürecini uzatan bir sorundur.
Test yaptırma şansı olmayan kadınlar, sığınak
imkanlarından da faydalanamamaktadır. Bu
süreçte kız çocuklarının da ihmal ve istismarı
artmaktadır. Kız çocuklarının evin bakımını
üstlenmek durumunda kalması çocukların
bu duruma bağlı, fiziksel, psikolojik ve hatta
cinsel istismara uğramasına yol açabilir.
Toplumda normal dönemlerde dahi boyutu
bilinmeyen – gizli tutulan “ensest” olgularının
bile salgın döneminde artabileceği akla
gelmelidir. Bu durum; eğitimin aksadığı,
işsizliğin, ekonomik sorunların arttığı bu
dönemde uzun vadede; erken yaşta evliliğe
de neden olmaktadır(15, 19).

ÖNERİLER
Sonuç olarak, Covid-19 salgını her ne kadar
yaklaşık son 8 aydır dünya ve Türkiye’de
ortaya çıksa da Türkiye dahil pek çok ülkede
hız kesmeden hala devam eden bir salgındır. Bu
salgın, bireyleri, aileleri, toplumları etkileyen
morbidite ve mortalitesi yüksek ciddi bir
sağlık olayıdır. Böyle durumlarda kadınerkek tüm toplumun olumsuz etkilenmesini
engelleyebilecek ya da en aza indirebilecek
önlemler vardır. Yazının bu son bölümünde
bu önlemlere değinilerek özellikle Türkiye
bağlamında bazı önerilerde bulunulacaktır.
Öncelikle kadına yönelik şiddet gibi bazı
ülkelerde
meşrulaştırılmaya
çalışılan
konuların bu dönemde yok sayılmaması,
dikkatlerden kaçmaması gerekmektedir. Bu
dönemlerde konuya özel alınacak önlemler
özetlenecek olursa;

Covid-19 pandemisinde hastanelere başvuru;
sokağa çıkma yasağı, sağlık hizmetlerinde
önceliği salgın bağlantılı acil durumların
alması, bulaş riski ve hastane yataklarının
salgın sonuçlarına müdahalelere ayrılması vb
nedenlerle kısıtlanmıştır. Bu süreçte erişimi
en çok zorlaşan hizmetlerden biri de cinsel
sağlık ve üreme sağlığı hizmetleridir. Bir insan
hakkı olan Aile planlaması (AP) hizmetleri

✓ Sadece pandemi sürecinde değil toplumda
sürekliliği olan cinsiyetçilikle, toplumsal
cinsiyet ayırımı ile mücadele etmek için
pandemi öncesinde de önleme, duyarlılık,
farkındalık arttırıcı çalışmalar kesintisiz
sürdürülmeli, gereksinimlere tam yanıt
verebilen sosyal koruma mekanizmaları
oluşturulmalıdır. Yardım hatlarının bütçesi ve
kapasitesi artırılmalıdır(19).
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✓ Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine
önem verilmelidir. Kadın sağlığı hizmetlerinde
en önemli koruyucu önlem olan aile planlaması
için gerekli ürünler tedarik edilmeli ve
hizmetlerin sürekliliği sağlanmalıdır (20).
Aile planlaması konusunda bilgiye erişimin
kolaylaştırılması gerekmektedir. Birinci
basamak sağlık kuruluşlarında salgına uygun
şekilde telefonla veya internet üzerinden
danışmanlık verilmeli, bu hizmetlerin
verildiği topluma duyurulmalıdır. Bunun
yanında salgın döneminde de istenmeyen
gebeliklere müdahale edilebilmelidir, bu
hizmetler de kamu sağlık birimlerince de
kesintisiz sunulmalıdır (22).

✓ Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek,
eşit ve adil sağlık hizmetini sağlamak
gerekmektedir. Karantina sürecinde kadınların
güvenliğinin sağlanmasına ihtiyaçlarının
giderilmesine özel önem verilmelidir (20).
✓ Kadına yönelik şiddet için önlemler
alınmalı, gerekli kalifiye personel sayısı
artırılmalıdır.
Psikolojik
ve
hukuki
danışmanlık için ücretsiz, uzaktan destek
seçenekleri oluşturulmalıdır (19).
✓ Cinsiyete duyarlı sosyal güvenlik için
ücretli izin, işsizlik sigortası, nakit ve gıda
desteği sağlanmalıdır. Sığınma evi ve diğer
geçici barınma olanakları artırılmalıdır.
Buralara ulaşmadaki engeller olabildiğince
kaldırılmalı ve Covid-19 destek paketlerinde
geçici barınma birimleri için bütçe ayrılmalıdır
(10).

✓ Kadınlara kamu kurumları aracılığıyla
kontraseptif yöntemlere erişim sağlanmalı
teletıp/tele sağlık yoluyla danışmanlık
hizmetleri ve destek sağlanmalıdır.
✓ İstanbul Sözleşmesi (Avrupa Konseyi
Sözleşmesi) gibi en önemli özelliği,
kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin
“koruma, önleme, kovuşturma-yargılama
ve bütüncül politikalar geliştirme” gibi 4
temel alanda maddeler içeren, Türkiye’nin
2011 yılında imzaladığı ve 2014 yılından
itibaren Uluslararası yasa niteliği kazanan bir
sözleşmedir. Bu yasada yazılmayan mevcut
olmayan
“mülahazalarla
/bahanelerle”
TBMM tarafından da onaylanmış olan bu
sözleşmeden Türkiye’nin çekilmesi hükümet
yetkililerince dile getirilmesi, kadına yönelik
şiddetin giderek arttığı bu dönemde söz
konusu yapılması uluslararası insan hakları
normlarına aykırıdır ve cinsiyet eşitliğini
yasal çerçevesiyle destekleyen bir ülkede söz
konusu olmaması gerekir. Böyle bir düşünce
bile çağdışı olmasının yanı sıra Türkiye’nin
gelişmişlik düzeyine ve uygar dünyada yer
alma iddiası ile de bağdaşmamaktadır, asla
yapılmamalıdır(17, 18).

✓ Alo 183 hattının kapasitesi artırılmalı.
Kadınlara yönelik şiddet için kullanılmalı ve
vaka takibi yapmalıdır (21).
✓ 6284 sayılı Kanun’da tanımlanan görevler
kolluk kuvvetleri tarafından uygulanmalı.
Sığınak için talepleri olan kadınlar bu konuda
yönlendirilmeli ve gereksinimleri olan tüm
kadınlara kolaylık sağlanmalıdır (21).
✓ Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınlara
yönelik şiddet ve istismarın boyutunun
bilinmesi, uluslararası kabul edilebilir ve
karşılaştırılabilir verilerin olması son derece
önemlidir. Bu konuda mücadele edilebilmesi
için doğru kayıt ve bildirim yapılmalıdır (21).
✓ Kadın – erkek eşitliği gibi, cinsel sağlık ve
üreme sağlığı hizmetlerine erişim, şiddete ve
kötü muameleye maruz kalmama doğuştan
sahip olunan insan haklarıdır. Bu haklar hiçbir
mülahaza ile engellenemez, yok sayılamaz. Bu
hakları engelleyecek düşünce ve teşebbüsler
tartışma konusu yapılmamalıdır(3).
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Sezaryen Sonrası Eras Uygulamaları ve Kinezyo Bantlamanın
Bağırsak Hareketlerine Etkisi
The Effect Of Kinesio Taping and Eras Applications on Bowel Movements
After Cesarean
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ÖZ

ABSTRACT

Sezaryen, kadınlarda sık uygulanan abdominal cerrahi türlerinden
biridir. Yüksek oranda tercih edilen sezaryen ile doğum sonrası diğer abdominal cerrahilerde olduğu gibi anestezi ve cerrahi girişime
bağlı bağırsak fonksiyonları etkilenebilmektedir. Doğum sonu dönemde bağırsak problemleri, ameliyat sonrası komplikasyon, hastanede kalış süresinde uzama ve sağlık maliyetlerinde artmaya neden
olmakta ve annenin konforunu azaltmaktadır. Bağırsak problemlerinin önlenmesi ve yönetiminde, farmakolojik yöntemlerin anne
sağlığı ve emzirme sürecine olumsuz etkileri nedeniyle günümüzde
farmakolojik olmayan (nonfarmakolojik) yöntemler kullanılmaya
başlanmıştır. Literatürde, Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme
(ERAS) protokolü uygulamalarından sakız çiğneme, erken oral hidrasyon, erken mobilizasyon ve kinezyo uygulamalarının sezaryen
sonrası bağırsak problemlerinin önlenmesinde ve yönetiminde etkili
olduğu belirtilmektedir. Multidisipliner protokollerde yer alan kanıt
temelli bu uygulamaların, sezaryen sonrası hemşirelik bakım sürecine entegre edilerek standardize edilmesi hasta bakım kalitesi açısından oldukça önemlidir. Derleme tarzında hazırlanmış bu makalenin amacı, sezaryen sonrası uygulanacak bu yöntemlerin bağırsak
fonksiyonları üzerine etkilerini tartışmak ve hemşirelerin bağımsız
olarak uygulayabilecekleri uygulamalar içerisine entegre etmesine
yönelik önerilerde bulunmaktır.

Cesarean section is one of the types of abdominal surgery frequently
used in women. With a highly preferred cesarean section, intestinal
functions due to anesthesia and surgical intervention can be affected, as in other abdominal surgeries. In the postpartum period, intestinal problems cause postoperative morbidity, prolonged hospital
stay, and increase health costs and reduce maternal comfort. In the
prevention and management of intestinal problems, non-pharmacological methods have been used today due to the negative effects
of pharmacological methods on maternal health and breastfeeding.
In literature, Accelerated Recovery After Surgery (ERAS) protocol
applications; It is stated that gum chewing, early oral hydration,
early mobilization, and Kinesio applications are effective in preventing and managing intestinal problems after cesarean section. It is
very important in terms of patient care quality that these evidence-based practices in multidisciplinary protocols are integrated into
the nursing care process after the cesarean section. The purpose of
this article, prepared in a review style, is to discuss the effects of
these methods to be applied after the cesarean section on intestinal
functions and to make suggestions for nurses to integrate them into
applications that they can apply independently.

Anahtar Kelimeler: sezaryen, bağırsak hareketleri, ERAS, kinezyo
bant, hemşirelik

Keywords: cesarean, bowel movements, ERAS, kinesio tape, nursing
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Sezaryen, abdominal insizyonun ardından uterus
duvarına açılan insizyon ile fetüs, plasenta ve
membranların doğumu olarak tanımlanmaktadır
(1,2). Vajinal doğumda anne ve/veya bebek için
artan morbidite ve mortalite riski olduğunda
veya vajinal doğum eyleminin güvenle
tamamlanamayacağı durumlarda sezaryenle
doğum tercih edilmektedir (1,3). Tarihsel olarak,
sezaryen cerrahisinin başlaması, anne ve perinatal
sağlık sonuçlarındaki iyileşmeyle ilişkilidir (4).
Yıllar içinde dünya genelinde uygulama sıklığı
artmış ve en sık uygulanan cerrahi girişimlerden
biri haline gelmiştir (5). Küresel, bölgesel ve ulusal
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tahminlerin elde edildiği bir çalışmanın verilerine
göre dünya genelinde her beş kadından biri
sezaryen ile doğum yapmaktadır(6). Ülkemizde
sezaryen doğum oranı, Türkiye Nüfus ve Sağlık
Araştırması’na (TNSA) göre 1998 yılında %13,9
iken 2018 yılında %52 olarak saptanmıştır (7).
Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018 verilerinde bu
oran %54.9 olarak belirtilmiştir (8). OECD 2017
verilerine göre Türkiye, 531/1000 canlı doğum
oranı ile OECD ülkeleri arasında sezaryen doğum
oranları açısından ilk sırada yer almaktadır (9).

ve doğum sayısını sınırlaması nedeniyle fertilite
de olumsuz etkilenebilmektedir (16).
Cerrahi girişim sonrası bu komplikasyonlar
içerisinde bağırsak problemleri sezaryen sonrası
sık görülen bir sorundur (5,18,19). Operasyon
sırasında kullanılan anesteziye bağlı olarak
bağırsak hareketlerinin geçici olarak durması ya da
gecikmesi ile karakterize olan bu durum, sezaryen
sonrası hissedilen ağrının da nedenlerindendir
(20). Ayrıca gastrointestinal fonksiyon bozukluğu
bağırsaklarda gaz ve sekresyon birikmesine
neden olarak bulantı, kusma, karın şişliği ve
ileus sonuçlanabilmektedir (19,21). Bu nedenle,
bağırsak hareketlerinin erken geri dönüşü, ilk
gaz çıkışı ve defekasyon ameliyat sonrası hasta
konforunu belirleyen ana faktörlerdendir. Erken
dönemde çözümlenemeyen bağırsak problemleri
ameliyat sonrası morbidite, uzamış hastanede
kalış süresi ve artan sağlık maliyetleri ile
sonuçlanmaktadır (19, 22) Cerrahi girişim sonrası
bağırsak problemlerinin önlenmesi ve yönetiminde
farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemler
kullanılabilmektedir. Bununla birlikte kullanılan
farmakolojik yöntemler kardiyak problemlere,
huzursuzluk ve anksiyete gibi yan etkilere neden
olabilmekte, ilaç kullanımı nedeniyle emzirme
süreci olumsuz etkilenebilmektedir (23,24). Bu
nedenle sezaryen sonrası bağırsak problemlerinin
önlenmesi ve yönetiminde hemşirelerin bağımsız
fonksiyonlarından
olan
nonfarmakolojik
uygulamaların kullanımı oldukça önemlidir.
Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme (ERAS)
protokolünde yer alan sakız çiğneme, erken
oral beslenme, erken oral hidrasyon, erken
mobilizasyon gibi yöntemler (14,25,27,28) ve
kinezyo bantlama (26) klinik çalışmalarla etkinliği
kanıtlanmış nonfarmakolojik uygulamalardır.

Sezaryen doğum, baş-pelvis uyumsuzluğu, fetal
distress, prezentasyon anomalileri, ilerlemeyen
travay, uterus rüptürü, miad geçmesi, daha önce
sezaryen ya da uterus cerrahisi, annenin sistemik
hastalıkları ya da doğum sırasında bebeğe
bulaşabilecek enfeksiyon hastalıkları, umlikal
kord ya da plesantaya ait sorunlar gibi nedenlerle
anne ve bebeğin sağlığını korumak amacıyla
gerçekleştirilmektedir (3,10,11). Bu tıbbi
gerekliliklerin yanında kadınların giderek daha az
sayıda çocuk sahibi olması, ağrısız doğum isteği,
ilk doğumların ileri yaşlarda yapılması, elektronik
fetal izlemin yaygın kullanılması ve çoğu vakada
anormal/güven vermeyen) fetal kalp trasesinin
saptanması, makat prezentasyonlu vakaların
sezaryen ile doğurtulması, forseps ve vakumun
daha az kullanılması, obezite prevalansının
yükselmesi, sezaryen doğum sonrası vajinal
doğumun tercih edilmemesi gibi nedenler de
sezaryen doğum oranlarını artırmaktadır (12,13).
Ancak, sezaryen sonrası yaşanan maternal ve fetal
sağlık sorunları hem anne hem de bebek sağlığını
olumsuz yönde etkileyebilmektedir (14,15).
Her cerrahi girişim gibi sezaryenin de işlem
sırasında ya da sonrasında gelişebilecek
komplikasyonları mevcuttur. Doğum sonrası
erken dönemde annede ağrı, enfeksiyonlar,
iyileşme güçlüğü, emzirme sorunları ve
anne-bebek ilişkisinde gecikme gibi sorunlar
görülebilirken cerrahi operasyona bağlı hemoraji,
laserasyonlar, komşu organ yaralanmaları (üreter,
mesane, barsak), emboli, ameliyat sonrası ileus
gibi bağırsak problemleri de görülebilmektedir
(14,16,17). Ayrıca uzun vadede adezyonlara bağlı
barsak obstrüksiyonu, eviserasyon (insizyon
hattında açılma), fistül oluşumu görülebilmekte

Bu derleme makalenin amacı, sezaryen sonrası
nonfarmakolojik kanıta dayalı uygulamalar
içerisinde yer alan erken mobilizasyon, erken oral
beslenme, erken oral hidrasyon, sakız çiğneme
ve kinezyo bantlama yöntemlerinin bağırsak
fonksiyonlarına etkilerini tartışmak ve hemşirelik
bakım uygulamaları içerisine kanıt temelli bu
uygulamaları entegre edilmesine yönelik bir
rehber oluşturmaktadır.
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ERAS Protokolü ve Önemi
ERAS protokolü, fonksiyonel iyileşmeyi
hızlandırmak ve ameliyat sonrası sonuçları
düzeltmek için kanıta dayalı girişimlerin
kullanıldığı, multidisipliner ve çok odaklı
uygulamalardan oluşur. Bu protokol, cerrahi
girişime bağlı travmanın, cerrahi süreç boyunca
bireylerde ortaya çıkardığı fizyolojik stres ve
organ fonksiyon bozukluklarını engelleyerek
süreci standardize etmek ve olası en iyi tedavi ve
bakımı sağlayarak bireyi en kısa sürede taburcu
etmeye odaklanmıştır. Buradaki amaç; hastaların
cerrahi stres tepkilerini azaltmak, ameliyat
sonrası morbidite ve mortalite ile hastanede kalış
süresini kısaltmak ve hastaların cerrahiye ilişkin
algılamalarını olumlu yönde etkilemektir (29).

Bu konuda yapılan, 9 farklı ülkeden toplam 17
randomize kontrollü çalışmanın değerlendirildiği
Cochrane derlemesine göre; sezaryen sonrası
sakız çiğneyen kadınların, ilk gaz çıkışı süresi,
kontrol grubundaki kadınlardan yedi saat daha kısa
olarak saptanmıştır (MD -7.09 saat,% 95 CI -9.27
ila -4.91 saat) ; 2399 kadın; 13 çalışma; rastgele
etkiler TauU = 14.63, IU =% 95, çok düşük kaliteli
kanıt). Sezaryen sonrası ileus oranının kontrol
grubuna göre sakız çiğneme grubunda ortalama
% 60’ın altında olduğu belirtilmiştir (RR 0.39,%
95 CI 0.19 ila 0.80; 1139 katılımcı; dört çalışma;
İÜ =% 39, düşük kaliteli kanıt). Çalışmalarda
kadınların sakız çiğneme toleransının yüksek
olduğu ve herhangi bir yan etki bildirmediği ifade
edilmiştir. Ayrıca, sakız çiğneme grubunda ilk
defekasyonun ortalama dokuz saat önce meydana
geldiği belirtilmiştir (MD 9.22 saat,% 95 CI -11.49
ila -6.95 saat; 2016 katılımcı; 11 çalışma; rastgele
etkiler TauU = 12.53). İlk bağırsak seslerinin,
müdahale grubunda kontrol grubuna göre daha
erken duyulduğu saptanmıştır (MD -4.56 saat,%
95 CI -6.18 ila -2.93 saat; 1729 katılımcı; dokuz
çalışma; rastgele etkiler TauU = 5.41, IU =%
96). Ayrıca sakız çiğneyen kadınların ortalama
hastanede kalış sürelerinin kontrol grubuna göre
daha kısa olduğu ifade edilmiştir. Çalışmada kanıt
düzeylerinin düşük olmasının örneklem sayılarının
sınırlı olması ve bias riskinin yüksek olması
nedeniyle olduğu belirtilmiştir (33). Sezaryen
sonrası ERAS kılavuzu bu çalışmalardan yola
çıkarak sakız çiğnemenin bağırsak fonksiyonları
üzerinde etkili olduğunu ve düşük riskli bir
uygulama olduğunu, bu nedenle özellikle oral
alımın gecikmesi durumunda kullanılmasının
uygun olacağını belirtmektedir (25).

Sezaryen
doğumda,
perioperatif
bakım
için standartlaştırılmış ERAS kılavuzları
bulunmaktadır. Bu kılavuzlar sezaryen öncesi
ameliyat öncesi sırası ve sonrası dönem için
kanıta dayalı çalışmalar ışığında en iyi uygulama
önerilerini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
Sezaryen sonrası ERAS uygulamaları içerisinde
yer alan sakız çiğneme, erken oral beslenme ve
erken mobilizasyonun ameliyat sonrası dönemde
bağırsak fonksiyonlarına etkisi ve kanıt düzeyleri
gösterilmiştir (25).
Sezaryen Sonrası Eras Protokolünde Yer Alan
Sakız Çiğneme, Erken Oral Hidrasyon ve Erken
Mobilizasyonun Bağırsak Fonksiyonlarına
Etkisi
Sakız çiğneme, sefalik-vagal refleksin doğrudan
stimülasyonuna sahip olduğu için bağırsak
hareketliliğini artırmakta, bağırsak miyoelektrik
aktivitesini ve gastrointestinal hormonların dolaylı
olarak aktive edilmesini uyarmakta, tükürük bezi
ve pankreasın sekresyonunu arttırmaktadır. Bu
yanıt hem humoral hem de sinirsel uyarılarla
bağırsak hareketliliğini yeniden sağlamaktadır
(19,30).

Sezaryen sonrası ERAS kılavuzunda yer
alan uygulamalardan biri de doğum sonrası
annenin beslenmesine ve oral sıvı alımına erken
başlanmasıdır (25). Erken oral alım, gastrokolik
refleks oluşturarak kolonu uyarıp, propulsif
kontraksiyonlar yaratmaktadır (27). Literatürde,
sezaryen sonrası erken oral alımın herhangi bir
gastrointestinal komplikasyona neden olmaksızın
(27,34-36) bağırsak fonksiyonlarında iyileşme
(14, 21,27,34,37,41) distansiyonda azalma (3638) ilk gaz geçiş süresinde ve ilk defakasyon

Literatürde, sezaryen sonrası sakız çiğnemenin
etkilerinin
değerlendirildiği
çalışmalarda,
sakız çiğnemenin bağırsak hareketlerinin geri
dönüş süresini, ilk gaz çıkışı ve ilk defekasyon
zamanlarını kısalttığı belirtilmektedir (14,30-32).
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süresinde süresi azalma (14,35,39-,42) sağladığı
belirtilmiştir. Bununla birlikte vücutta protein
yıkımının azalması, cerrahi yara iyileşmesine ve
mental durumda iyileşme (36), susuzluk ve açlık
hissinin azalması (43,44), ve ameliyat sonrası
ağrının azalması (37,42,45) intravenöz sıvı
desteğinde ihtiyacın azalması, idrar kateterinin
daha erken çıkarılması (35,37,43,44) erken
mobilizasyonun sağlanması (38, 40,41,44)
laktasyona başlama süresinde azalma (34), ve
ameliyatla ilgili genel memnuniyetin artması
(27, 34-36,38,41) gibi yararları olduğu da
belirlenmiştir. Çalışma sonuçları, sezaryenle
doğumdan iki saat sonra oral sıvı alımı ve
kademeli olarak beslenmenin başlamasının,
yüksek kanıt düzeyi ile güçlü bir öneri olarak
ERAS kılavuzunda yer alması gerektiğini
kanıtlamaktadır.

verecek yeterlilikte veri bulunmadığı, bu nedenle
uygulamaya ilişkin kanıt düzeyinin düşük, öneri
düzeyinin ise zayıf olduğu bildirilmiştir (25).
Konuya ilişkin daha büyük örneklemlerle kanıt
düzeyi yüksek daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.
Optimal iyileşme ve erken taburculuğa
odaklanan ERAS protokolünde yer alan her bir
uygulama tek başına hastaların iyileşmesine
katkı sağlarken, toplam etki protokolün ameliyat
öncesi, ameliyat sırası ve sonrası için öngördüğü
uygulamaların tamamının bakıma yansıtılması
ile ortaya çıkmaktadır. ERAS protokolünde yer
alan bağırsak fonksiyonlarına ilişkin birden fazla
uygulamanın bir arada uygulandığı çalışmaların
sonuçları da bu etkiyi kanıtlar niteliktedir.
Terzioğlu ve arkadaşlarının abdominal jinekolojik
operasyonlar sonrası sakız çiğneme, erken oral
hidrasyon ve erken mobilizasyonun etkilerini
değerlendirdikleri çalışmalarında, üç yöntemin
aynı anda kullanılmasının, bu yöntemlerin tek
başına uygulanmasına göre daha etkili olduğu
saptanmıştır (28). Şahin ve Terzioğlu’nun sezaryen
sonrası bu uygulamaların bağırsak fonksiyonları
üzerine etkilerini değerlendirdikleri çalışmalarının
sonuçları (14). da bu çalışmanın sonuçlarını
desteklemektedir. Bu kapsamda sezaryen
sonrası ERAS Protokülünde yer alan bağırsak
fonksiyonları üzerine etkili bu uygulamaların bir
arada ve ayrı ayrı değerlendirildiği çalışmaların
sayısının artması kanıt düzeyini artıracaktır.
Çalışma sonuçlarına göre klinikte bir arada ya
da ayrı ayrı uygulanacak bu yöntemler optimal
iyileşmeye katkı sağlayacaktır.

Sezaryen sonrası ERAS uygulamalarından bir
diğeri operasyon sonrası erken mobilizasyonun
sağlanmasıdır. Literatürde, sezaryen doğum
sonrası mobilizasyonun mümkün olan en kısa
zamanda sağlanması önerilmektedir (14,25,27).
Erken mobilizasyon, abdominal duvar tonüsünü
ve bağırsak peristaltizmini artırarak anestezi
nedeniyle etkilenen mide ve bağırsakların eski
çalışma düzenine geçişini hızlandırmakta, ve
bağırsak hareketlerinin başlamasını sağlamaktadır
(14,27,28,46). Cerrahi girişim sonrası erken
mobilizasyonun iyileşmeyi hızlandırdığı, aynı
zamanda hastanede kalış süresini ve morbiditeyi
azalttığı, atelektazi, pnömoni, gastrointestinal
sistem rahatsızlıkları ve dolaşım sorunlarının
görülme oranını düşürdüğü bildirilmektedir (46).
Jinekolojik onkoloji hastalarının perioperatif
bakımına yönelik geliştirilen ERAS kılavuzunda
erken beslenme, euvolemi, multimodal analjezi
ile birlikte uygulanan erken mobilizasyonun,
ameliyat sonrası ileus oranını iki ila beş kat
azalttığı belirtilmiştir (47). Sezaryen sonrası
uygulamaların yer aldığı ERAS klavuzunda ise,
erken mobilizasyonun teorik olarak, ameliyattan
sonra bağırsak fonksiyonunun hızlı geri dönüşü,
tromboz riskinin azalması ve hastanede kalış
süresinin azalması gibi bir dizi kısa vadeli sonucu
iyileştirebildiği ancak sezaryen doğumdan sonra
sonuçları iyileştirip iyileştirmediğine karar

Sezaryen Sonrası Kinezyo Bantlamanın Bağırsak Hareketlerine Etkisi
Kinezyo bantlama, 1979 yılında Kenzo Kase tarafından geliştirilmiş nonfarmakolojik yöntemlerden biridir (48). Kinezyo bantlar ince, esnek, suya
dayanıklı ve hava geçirebilen, yapışkan yüzeyi
özel olarak tasarlanmış bantlardır (26). Klinik
olarak kinezyo bantların kullanımı çeşitli kas-iskelet sistemi bozukluklarının tedavisinde ve rehabilitasyonunda popülerlik kazanmış olsa da bu
bantların normal lenf sıvı perfüzyonunda iyileşme
analjezik sistem aktivasyonu, bağırsak peristaltizminde iyileşmeyi hızlandırma, yara iyileşmesi ve
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benzeri birçok konuda kullanımına ilişkin çalışmalar devam etmektedir (26,49).

Standartlaşmış, kaliteli, etkin ve kanıta dayalı
bir bakım ile sezaryen sonrası oluşabilecek
komplikasyonların en aza indirilebilmesi de
hemşirelerin rol ve sorumlulukları arasındadır.
Sezaryen sonrası sakız çiğneme, erken oral alım,
erken mobilizasyon ve kinezyo bantlamanın
kadınlarda bağırsak fonksiyonlarına ilişkin
komplikasyonları azaltarak erken dönemde
iyileşme sağlanabileceği yapılan çalışmalarla
kanıtlanmıştır
(14,25-28).
Uluslararası
protokollerde yer alan sakız çiğneme, erken oral
hidrasyon, erken beslenme ve erken mobilizasyon
hemşirelerin
bağımsız
fonksiyonları
ile
gerçekleştirebilecekleri uygulamalardır. Kinezyo
bant uygulamasına ilişkin yetkinlik ise, bu
alanda açılan sertifikalı eğitim programları
sayesinde kazanılabilmektedir. Bununla birlikte,
bu uygulamaların klinikte standart olarak
uygulanabilmesi, güçlü bir ekip çalışması, uyum
ve multidisipliner işbirliği gerektirmektedir.
Hasta sayısındaki artış, hasta ve ailesinin
beklentileri, cerrahın tercihleri ve sağlık bakım
ekibinin inanışları, bu tip uygulamaların iş
yükünü artırdığına ilişkin görüşler bu yöntemlerin
kliniklerde istenilen düzeyde uygulanamamasına
neden olmaktadır (56). Kliniklerde bu tip
protokollerin iş yükünü artırdığına ilişkin
düşüncelerin aksine yapılan çalışmalarda bu
protokoller ile verilen bakımın hemşire iş yükünü
azalttığı belirtilmektedir (57,58).

Kinezyo bantlar etkilerini kasların aktifleşmesini
kolaylaştırarak, kan ve lenf dolaşımının arttırarak
ve nörolojik baskıya bağlı ağrıyı azaltarak
gösterirler (49,50). Etki mekanizması tam olarak
anlaşılmasa da, kinezyo bantların kas ve bağ doku
gerginliğini düzenleyebileceği de bildirilmektedir
(51). Kas aktivitesi ile ilgili teorilerden biri,
kinezyo
bantların
cilde
uygulanmasıyla
mekanik reseptörlerin uyarılmasıdır. Cilt
mekanoreseptörlerinin
aktivasyonu
lokal
depolarizasyona ve sinir uyarılarının merkezi
sinir sistemine iletilmesine neden olur (26,49,51).
Kinezyo bantlama bağırsak problemlerinin
yönetiminde de etkisini bu mekanizma ile
göstermektedir. Kinezyo bantların abdominal
bölgeye uygulanması ile fasyada büyük miktarda
mevcut olan serbest sinir ucu, pacini ve ruffid
alıcıları
mekanoreseptörleri
uyarmaktadır.
Kutanöz
mekanoreseptörler
uyarıldığında
sempatik sinir sistemi aktivitesini azaltmakta ve
bağırsak kontrolünü iyileştirebilen parasempatik
aktiviteyi arttırmaktadır (26,52).
Konu ile ilgili literatür incelendiğinde, Yılmaz’ın
jinekolojik abdominal operasyonlar sonrası
kinezyo bantlamanın bağırsak fonksiyonları
üzerine etkisi değerlendirdiği çalışmasında,
kinezyo bant uygulanan kadınlarda ameliyat
sonrası gaz ve gaita çıkış sürelerinin azaldığı
belirlenmiştir (26). Kinezyo bant uygulamasının
abdominal distansiyonu, kanser hastalarında
gastrointestinal sisteme ilişkin bulantı-kusmayı
ve konstipasyonu azalttığı saptanmıştır (53-55).
Kinezyo bantlamanın bağırsak fonksiyonlarına
etkisine ilişkin yapılmış çalışmalar sayı
ve örneklem büyüklüğü olarak az olsa da
mevcut çalışma sonuçlarının olumlu oluşu ve
uygulamaya bağlı yan etki riskinin düşüklüğü,
bu uygulamanın da sezaryen sonrası bağırsak
fonksiyonlarının yönetiminde etkili ve verimli bir
şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.

Hemşirelik alanında ERAS protokolleri ve
kinezyo bant uygulamasının jinekolojik cerrahi
ve sezaryen ile ilişkili bakımda kullanımı ile ilgili
yeterli çalışma bulunmamaktadır (26,56,59,60).
Bu kapsamda kanıta dayalı uygulamaların
sonuçlarının değerlendirildiği daha çok çalışmaya
gereksinim duyulmaktadır. Hemşirelerin sezaryen
sürecindeki bakım uygulamalarını kanıta dayalı
güncel bilgiler ışığında geliştirmeleri için yeterli
yetkinlikte olmaları, araştırma yapma ve güncel
literatürü takip etme becerilerini geliştirmeleri,
ekipteki diğer üyelerin ve yöneticilerin de bu
değişikliklere destek vermeleri gerekmektedir. Bu
sayede hemşirelik bakım standartlarına yönelik
kanıta dayalı yönergelerin oluşturulmasına ve
uygulanmasına katkı sağlanabilecektir.

Sezaryen Sonrası Bağırsak Fonksiyonlarının
Yönetiminde Hemşirelik
Perinatal hemşirelik uygulamalarında, sezaryen
ile doğum sonrası bakım oldukça önemlidir.
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Sonuç
Sezaryen sonrası bağırsak fonksiyonlarının
yönetimine ilişkin çalışmalar değerlendirildiğinde;
sakız çiğneme, erken oral beslenme, erken
mobilizasyon ve kinezyo bantlamanın, bağırsak
hareketlerinin yeniden başlama süresi, ilk gaz geçişi
ve ilk defekasyon sürelerini kısalttığı, distansiyon
ve ameliyat sonrası ileus gelişme riskini azalttığı,
iyileşme süresini kısaltarak hasta memnuniyetini
ve konforunu artırdığı, taburculuk süresini
kısalttığı, sağlık bakım maliyetlerini azalttığı
görülmüştür. Multidisipliner protokollerde yer
alan kanıt temelli bu uygulamaların sezaryen
sonrası hemşirelik sürecine entegre edilerek
standardize edilmesi hasta bakım kalitesi
açısından önemlidir. Bununla birlikte ERAS
uygulamaları ve kinezyo bantlamanın sezaryen
sonrası dönemde kullanımına ilişkin, konuyu
hemşire perspektifinden değerlendiren çalışma
sayısı oldukça azdır. Bu alanda kanıt temelli
daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Ancak, bu uygulamalar hemşirelerin bağımsız
fonksiyonlarına entegre edilmesi gereken bir
fırsat olarak değerlendirilmelidir.
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Yeni Normal Kavramı: Toplum, Bilim, Tıp ve Etik Bağlamında
Bir Giriş
New Normal Concept: an Introductıon Within the Context of Society,
Science, Medicine and Ethics
Abdullah YILDIZ
ÖZ

ABSTRACT

“Yeni normal” son dekadlarda sıkça kullanılan bir ifade olarak göze
çarpmaktadır. Tıbbi araştırma makalelerinde, iklim değişikliği konusundaki yazılarda, gıda ve tarım politikalarına ilişkin çalışmalarda, medya ve kültüre ilişkin yayınlarda ve yoğun olarak ekonomik
içerikteki metinlerde “yeni normal” ifadesine rastlamak mümkündür. Terim sadece bilimsel ve akademik kullanımıyla kalmayıp gündelik dilde de yaygın bir şekilde kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Örneğin, gündelik dilde “… bu bizim yeni normalimiz” şeklinde
ahlaki olarak güçlü bir içeriğe işaret eden bir cümle duymak mümkündür. Ulusal alanyazına bakıldığında terimin kavramsal düzeyde
önemli bir tartışmaya konu olmadığı, az sayıdaki makalede ya da
ekonomi merkezli medya unsurlarında ekonomik ve politik bir anlama gönderme yapacak biçimde kullanıldığı görülmektedir. “Yeni
normal” terimi incelendiğinde, öncelikle ekonomi merkezli bir kullanıma sahip olduğu görülmekle birlikte, zaman içerisinde çok daha
geniş bir alana gönderme yapacak şekilde genişleyen bir kullanıma
sahip olduğu saptanmıştır. “Yeni normal” kavramının tanıtılması ve
tartışmaya açılması bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeni normal, Toplum, Tıp, Tıp etiği,

“New normal” stands out in recent decades as a frequently used
expression. It is possible to come across the phrase “new normal”
in medical research articles, texts on climate change, studies on
food and agricultural policies, media and culture publications, economy-related texts frequently. The term has the potential not only
for its scientific and academic use but also for wide usage in daily
language. For example, in the daily language, it is possible to hear
a phrase pointing to morally strong content in the form of “... this is
our new normal”. It is seen that the term did not create a significant
conceptual discussion in the national literature, but was used in a
limited number of articles or economy based media to imply an economic and political meaning. “New normal” seems to have an economy-based usage primarily. However, it also shows signs of extending usage to refer to a wider area over time. The main purpose of
this study is to introduce and to discuss the “new normal” concept.

GİRİŞ

olmadığı, az sayıdaki makalede ekonomik ve
politik bir anlama gönderme yapacak biçimde
kullanıldığı görülmektedir.Yeni normal kavramının
öncelikle ekonomi merkezli bir kullanıma sahip
olduğu görülmekle birlikte, zaman içerisinde çok
daha geniş bir alana gönderme yapacak şekilde
kullanıldığı saptanmıştır. Birçok alanda sıkça
yer alan “yeni normal” kavramının tanıtılması
ve tartışmaya açılması bu çalışmanın temel
amacını oluşturmaktadır. “Yeni normal” teriminin
barındırdığı anlam çerçevesinin anlaşılması ve
mümkünse bir eleştirisinin sunulması önemli bir
konu olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle “yeni
normal” ile birlikte “normal” kavramının kısaca
ele alınmasının uygun olacağı düşünülmüştür.
Sonrasında “yeni normal” kavramı üzerinde
durulacak ve kavram çerçevesi tartışılacaktır.

Keywords: New Normal, Society, Medicine, Medical Ethics,

“Yeni normal” son dönemde çeşitli bilimsel
içerikli yazılarda ve medyada sıkça kullanılan
bir kavram olarak görülmektedir. Tıbbi araştırma
makalelerinde, iklim değişikliği konusundaki
yazılarda, gıda ve tarım politikalarına ilişkin
çalışmalarda, medya ve kültüre ilişkin yayınlarda
ve yoğun olarak ekonomik içerikteki metinlerde
“yeni normal” ifadesine rastlamak mümkündür.
Terim sadece bilimsel ve akademik kullanımıyla
kalmayıp gündelik dilde de kullanılmaya
başlanmıştır. Ulusal alanyazında ise terimin
kavramsal düzeyde herhangi bir tartışmaya konu
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NORMAL – NORMALİN GÜCÜ
Normal, Türk Dil Kurumu’nun güncel
sözlüğünde Fransızcaya dayandırılan bir kelime
olarak görülmekte ve kategorik olarak sıfat
ve isim anlamlarıyla karşılık bulmaktadır.
Sıfat olarak kurala uygun, aşırılığı olmayan,
olağan, alışılagelen anlamlarıyla karşılandığı
görülmektedir. İsim olarak aşırılığı ve eksikliği
olmama, ortalama durum, matematiksel bir isim
olarak ise bir eğrinin teğetine değme noktasından
çizilen dikme anlamlarına gelmektedir (1).
Fransızcaya ait etimolojik incelemede ise
normalin Latince normalis ifadesine dayandığı
bilgisine ulaşılmaktadır (2). Latincede norma
ve normalis ifadelerinin marangoz veya
zanaatkârların çalışırken doğru açıları elde etmek
için kullandıkları gönye ya da açıölçer, doğru açı
ve standart uygulama ve davranış anlamlarında
kullanıldığı görülmektedir (3).

Dini inanç sistemleri içerisinde de normale işaret
edebilecek kavramlar görmek mümkündür.
Örneğin “sırat-müstakim” ifadesi; “gerçeğe
götüren anayol” anlamı yanında dengelilik ve
doğruluk anlamlarıyla birlikte özellikle “aşırılığa
kaçmayan doğru yol” anlamına işaret etmektedir.
İnanç açısından öncüler ve ilahi metinler;
doğruluk, doğru yol ve dengeliliğe kıstas
olarak konulmuştur (7). Benzer bir kullanımın
“ortodoksia” ifadesi için geçerli olduğunu görmek
mümkündür. Genellikle bir mezhebe bağlılık
ya da kilise öğretisine uygun olmak anlamında
kullanılan Ortodoks ifadesine gönderme yapılsa
da (8) ifade, gerçekte Yunanca “orthos” (doğru,
gerçek, düzgün) ve doxa (düşünce, övgü)
ifadelerinin birleşimine dayanmaktadır (9). Fakat
normalin yaygın kullanımına tarihsel bir analizle
bakıldığında daha yakın zamanlı bir kavram
olduğuna değinilmektedir (6).

Genel olarak dilsel anlamının dışında normal,
o kadar tanıdık ve aşina olunan bir kavramdır
ki, geçici bir süre için bile normali yok saymak
zordur. Aynı zamanda normal zihnimize güçlü bir
şekilde oturur ve onu analiz etmeye kalktığımızda
zorlanırız. Günlük konuşmalarımızda onu yaygın
bir şekilde; yaygın olan, ortalama olan, standart
olan, geleneksel olan ya da düzenli olan için
kullanırız. Ancak normal fikrinin bu aşinalığına
karşın tanımlanması oldukça zor ve karmaşıktır.
Normalin varlığını yadsımak zordur; benzer
biçimde normalin ne olduğunu tanımlamak da
oldukça zordur (4).

İngilizcede 1848 yılına kadar Oxford gibi
sözlüklerde normal kelimesine rastlanmadığı
bilinmektedir. XIX. yüzyıl ile birlikte normal
terimi daha çok bilimsel bağlam içerisinde
görünür olmaya başlamıştır. Bilimsel anlamıyla
ilk olarak Fransa’da karşılaştırmalı anatomi
çalışmalarında kullanılmıştır (4).
Normalin kendisi için oldukça önemli işleve sahip
olduğu istatistik alanında da normal teriminin
kullanımının görece yeni olduğu belirtilmiştir.
İstatistik bağlamında XIX. yüzyılın sonlarında
gündemde yer almaya başlayan normal, belirli
türden verilerin matematiksel yasalara göre belli
aralıkta kümelenmesine gönderme yapmış ve
normal dağılım ya da normal eğri bağlamında
formüle edilmiştir (4).

Normal ilk anda basitçe standart ve tipik olan
anlamlarına geliyor gibi görünse de anlam olarak
bunları aşan bir içeriği beraberinde taşır. Bu
anlamda normal, doğru ya da iyiyi, istenileni
temsil edebilir. Normal bunlar dışında normları,
kültürel değerleri, kurallara uygunluğu da kapsar.
Bazı yazarlara göre normal, kendi başına kural
koyucu bir anlam taşımaktadır (5). Dolayısıyla
normal ifadesi kendisinde büyük bir güç
taşımaktadır. Bu gücün geçmişini Aristoteles’e
kadar götürmek mümkündür. Eğer Aristoteles’in
söyleminden yola çıkarak normali bazılarının
ifade ettiği gibi, evrensel ya da doğal olma
yönünde kavrarsak bu beraberinde oldukça güçlü
bir anlamı yüklenecektir (6).

İstatistiğin normali anlaması sayısal verilere
dayalı sınırlara dayanırken, tıp için bu anlam
biyoloji temelinde dinamik bir anlamaya
karşılık gelmiştir. Dolayısıyla XIX. yüzyıl ve
XX. yüzyılın başları boyunca normale ilişkin
kavrayışta tıp/biyoloji ve istatistik arasında
farklılık olduğu düşünülmektedir (6). Normal ve
sağlıklı ifadelerinin XX. yüzyıl ortalarına kadar
aynı anlamda kullanılmadıkları da önemli bir
değerlendirmedir. Zaman içinde insanın doğal
yapısından çok, normal ifadesi kullanılmaya
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başlanmıştır. Normal teriminin gerçek anlamda
güç kazanmasının esas olarak 1830’lardan
itibaren, istatistiğin gerek bilim alanları tarafından
gerekse hükümetler tarafından önemsenmesinden
sonraya dayandığı ifade edilmektedir. O dönem
için istatistikçiler henüz normal dağılımdan
bahsetmemiş olsalar da geleceğe yönelik
olasılığa dayanan öngörüler ve ortalama
değerler ilgi odaklarında yer almıştır. 1860’lı
yılların Fransasında ise antropologlar normal
karakteri atalardan geçen bir yapıda tanımlama
eğiliminde olmuşlardır. Örneğin, iskelet yapısının
nesiller boyu değişmeyen yapısı normal olarak
değerlendirilmiştir (4).

Başlangıçta pozitivist ve bilimsel içerikte nötr
bir anlama gönderme yapacak şekilde ortaya
çıkan normalin politik bir fenomen olarak en
güzel ve uyumlu insan bedeni ile öjenik bir
anlama evrildiğinden bahsedilmiştir. Hatta bu
bağlamda Amerika’da yarışmalar düzenlenmiştir
(10). Böylece normal teriminin zaman
içinde güçlü bir kültürel terime dönüştüğünü
söylemek mümkündür. Kültürel olarak kabul
edilebilirlik, saygınlık gibi anlamlar normal ile
ilişkilendirilmiştir. Benzer biçimde normalin
uyumluluğu
güçlendiren
yönüne
vurgu
yapılmaktadır. Foucault gibi düşünürler ise,
normalin tıpkı gözetleme işlevi gibi bir güç
temsili olduğunu ifade etmişlerdir (11). Genellikle
normal ile ilgili olarak söylenen; zaman içerisinde
anlamının önemli ölçüde heterojen ve değişken
bir niteliğe büründüğü, kültürel anlamda önemli
bir güç ve otorite kazandığı, bunu da karşıt
söylemlere rağmen elde ettiğidir (4). Böylece
zaman içerisinde normal daha geniş bir alana
yayılmış ve kitle tüketimi, verimlilik, zaman
yönetimi gibi alanları da etkilemiştir. Bu etkinin
demokratik kapitalizm ile hızlanmış olduğu
yorumları da yapılmıştır. Terimin kapsamındaki
bu genişleme özellikle 1950’lerden itibaren
normalin kullanımını arttırmıştır.

Antropologlar tarafından yürütülen ırk çalışmaları
da normal açısından önemli bir yere sahip
olmuştur. Irksal olan ile normal olan arasında bir
koşutluk kurulmuştur. Özellikle İtalya’da suçlular
konusunda çalışmalar doğuştan suçlu olma
konusuna odaklanmıştır. Normale ilişkin temel
kırılmalardan birinin İngiltere’de Francis Galton
ile birlikte öjenik değerlendirmelere dayandığı
düşünülmektedir (4,6). Normal dağılım ve normal
eğri ifadesi tam da bu dönemden sonra ortaya
çıkmış, gözlemlere ve genetiğe dayanan bir
ırksal gelişim olasılığı anlamında kullanılmıştır.
Galton’un çalışmalarının normal dağılım ve
normal eğri gibi ifadelerin kullanımını arttırdığı ve
daha sonra istatistik ile tıp arasında kurulan bağın
normal teriminin kültürel olarak güçlenmesinde
en önemli nedenlerden biri olduğu belirtilmiştir.
Bu gücün politik olarak da kullanıma açık olduğu,
özellikle egemenlik ve standardizasyon aracı
olarak kullanıldığı değerlendirilmiştir.

Tıp alanına kısaca bakılacak olursa XIX. yüzyılda
karşılaştırmalı anatomi çalışmalarında normal,
normal organ fonksiyonu ve yerleşimleri için
kullanmıştır. Anatomi çalışmalarında normalin
daha çok yapısal bir bütünlük anlamında
kullanıldığı dolayısıyla normal için bir alt ya
da üst sınır tanımlama eğiliminde olunmadığı
belirtilmiştir. XIX. yüzyılda bu bağlamda
anatominin fizyolojiden ayrıldığı ve normalanormal dualizmini taşımadığına değinilmiştir
(4). Özellikle antropolojik çalışmalar yapan
Fransız hekimler, önemli ölçüm çalışmaları
gerçekleştirmişlerdir. Bunlardan birisi de
kraniometri çalışmalarıdır. Irk konusunda
tanımlayıcı belirteçler elde etmemiş olsalar da
çalışma ve “ölçüm” önemli bir metot haline
gelmiştir.

Normal, XX. yüzyılın ilk yarısından itibaren
daha popüler ve kültürel olarak yaygın kullanım
alanı bulmuştur. Bu dönüşümde önemli etkisi
olan alanlar ise özellikle tıp çalışmaları, sosyal
bilim çalışmaları ve cinsellikle ilgili çalışmalar
olmuştur (4). Bu tür çalışmalar normal teriminin
güçlü bir biçimde kamusal alanda yer almasını
sağlamışlardır. XX. yüzyılın ortalarından itibaren
normal teriminin bilimsel bağlamının dışında
hemen her şey için kullanılan önemli bir kültürel
ifadeye dönüştüğü belirtilmektedir (6).

Galton gibi bilim adamlarının çalışmaları
normallik ile istatistik arasında güçlü bir bağ
kurmuştur. Zaman içerisinde istatistik ve
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psikometrik ölçümler psikoloji alanına da
girmiştir. Çalışmalara toplumun ve bireylerin
katılmaları sağlanmıştır. Normalin kamusal alana
girişi bağlamında en önemli değişim, İkinci
Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında Amerika’da
yaşanmıştır. Normal, insan çalışmaları ve
sonuçları ile birlikte insanın kendisini geliştirmesi
ve tüketimde normale ilişkin ürünlerin sunulması
ile birlikte demokratik kapitalizmin önemli
kültürel unsurlarından birine dönüşmüştür. Bu
dönemde yine ilginç olarak normalin ortalamaya
karşılık geldiği ve değişken olduğu düşüncesine
ek olarak, ideal mükemmelliğin asla erişilemez
olduğu fikri yaygınlaşmıştır (4). Normal, artık
belli pratikler içinde o denli güçlüdür ki, bazen
bireyin kendisinin normal olduğunu duyurarak
kamuoyunu ikna etmesi beklenir olmuştur (12).

olanak dışı mıdır?” sorusuna yanıt ararken
verdiği örnek ilginçtir. Modern psikiyatrinin öncü
isimlerinden Bleuler’in bir öğrencisine verdiği
öğüt şöyledir: “Hiç kimseye normaldir belgesi
verme. Ben karıma bile vermem.” Dolayısıyla
psikiyatri özelinde de olsa normal tanımının
güçlüğüne vurgu yapan bu ifade halen geçerlidir.
Doğal olarak “normaldir” ifadesinden çok, ruhsal
olarak belirgin bir bozukluğun olmadığını ifade
etmek daha olasıdır. Böylece “normal”in ne
olduğu sorusunun kolayca yanıtlanamayacağına
değinilmektedir (15). Şüphesiz bu durum, normalin
tanımlanmasındaki güçlükle birlikte, normalin
sosyal ve psikolojik olgulara uyarlanmasındaki
zorluğa işaret etmektedir. Normalin nümerik ve
ölçüme uygun alanlara atfedilmesinin onu insana
ve sosyal olgulara uyarlamayı güçleştirdiğini
düşünmek de olasıdır. Bir sıfat olarak normalin
farklı ontolojik özelliklere sahip olgu kümelerine
yönelik kullanımı, tanımlama zorluklarını
beraberinde getirmektedir. Ancak ne olursa olsun
normal, taşıdığı güçlü anlam ve etki ile varlığını
sürdürmektedir.

Tüm bunlara ek olarak, bireysel düzeyde
normalin, insanın kavrayışında önemli bir yeri
olduğu düşünülmektedir. Çünkü normale ilişkin
düşüncemiz ya da algımız insan bilişinin önemli
bir unsuru olarak kabul edilmektedir. Birey olarak
bizlerin normalin ne olduğuna ilişkin hissimizin,
bir şeyin istatistiki yaygınlığı ve geçerli normlarla
olan ilişkisinden etkilendiği ifade edilmektedir.
Yani, bir şeyin normalliğine ilişkin görüşümüz
o şeyin yaygınlığı ve bizim için iyi/güzel olması
özelliklerinin birlikteliğinden kaynaklanmakta
gibi görünmektedir. Bu bağlamda ahlaki
değerlerin kabulü ile neyin normal olarak kabul
edildiği arasında bir ilişkinin var olduğundan
bahsedilmektedir (13). Ayrıca normale ilişkin
algımızın eylemlerimizi önemli ölçüde etkilediği
iddia edilmektedir (14). Bu durumda normale
ilişkin algımızın ya da bunun belirlenmesinin
ahlaki eylemlerimizi ve konumumuzu etkilemesi
kaçınılmaz gibi görünmektedir.

YENİ NORMAL TERİMİNİN GÖRÜNÜMÜ
Kullanım sıklığı son dönemde artan “yeni
normal” terimi genel olarak geniş bir spektrum
içinde kullanılmaktadır. İnsan ilişkileriyle ilgili
metinlerde, küresel ısınma ve iklimi konu alan
yazılarda, gıda ve tarımı ilgilendiren konularda,
yeni bir tıbbi uygulama ve tedavi yönteminde “yeni
normal” ifadesine sıkça rastlanmaktadır ve bu
konu evrenini genişletmek mümkündür. Örneğin
gündelik dilde bile “bu bizim yeni normalimiz”
şeklinde bir ifadeye rastlanabilmektedir. Bu geniş
kullanım aralığını göstermesi açısından bazı
alanlardan örnekler vermek yerinde olacaktır.
Daha sonra yeni normalin ne olduğuna ilişkin bir
çerçeve sunulmaya çalışılacaktır.

Sonuç olarak normal tek anlamlı bir ifade olmaktan
uzak gibi görünmektedir. Tek anlamlı ve yekpare
olmayan yapısına rağmen, aslında her yerde
kullanımda olan ve aynı zamanda sorgulanmaya
da açık olan gevşek yapısından kaynaklanan
büyük bir gücü barındırdığı düşünülmektedir.
Tüm bu güçlü ve yaygın kullanımına ayrıca
eleştiriye açık yapısına rağmen, normalin
tanımını yapmanın güç oluşu devam etmektedir.
Orhan Öztürk’ün “Öyleyse normalin tanımı

Tıp
“Yeni normal”in tıbbi kullanımı içinde geniş bir
anlam yelpazesi görmek mümkündür. Örneğin bir
çalışmada stres, belli durumlara bağlı olarak birey
için “yeni normal” olarak tanımlanıyorken (16),
bir başka metinde “yeni normal” pediatrik yaş
grubunda elektrokardiyogram (EKG) için ölçüt
koyma çabasına işaret edebilmektedir (17). Ölçüt
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koyma çabasına işaret eden kullanım, teknolojik
gelişmelerin sağladığı olanaklarla daha iyi tanısal
veya tedavi edici uygulamalara yönelik somut bir
zemine sahip gibi görünmektedir. Fonksiyonellik
açısından geçmişe kıyasla meydana gelen
değişiklikler için de “yeni normal” teriminin
çalışmalarda yer aldığı görülmektedir. Örneğin,
travmatik beyin hasarı yaşayan askerlerin
yeni durumlarının “yeni normal” olarak kabul
edilmesi ve gerçekçi beklentilere girilmesi
gerektiğine değinilmiştir (18). Dolayısıyla “yeni
normal” teriminin tıp alanındaki kullanımında
fonksiyonellik, istatistik ve sofistike bilimsel
yöntemlerin etkisi söz konusudur.

Tıp ve uzmanlık eğitiminde iyileştirme ve
yeni model arayışlarının da “yeni normal”
ilişkilendirildiği
görülmektedir.
Uzmanlık
öğrencilerinin azalmış olan uyku sürelerinin
iyileştirilmesi ve eğitim fırsatlarının artırılmasına
yönelik çabalar “yeni normal” kapsamında
değerlendirilmektedir. Eğitim alanında mobil
teknolojilerin kullanılması ve online platformların
efektif kullanımı da yeni modeller açısından
önemsenen konulardandır. Bu anlamda “yeni
normal”, geçmişe bir cephe almak şeklinde
düşünülmemekte, yeni fikir ve gelişmelere olanak
sağlamak olarak değerlendirilmektedir. Ancak
“yeni normal”in güncel gelişmelerin yakından
takip edilerek kanıta dayalı bilimsel bir temele
dayandırılması gerektiği vurgulanmaktadır (23).

Bu yöntemlerin yanında iyi klinik takip ile
yöntem ve ölçütler arasındaki ilişkinin de
“yeni normal”in gücü açısından önemine vurgu
yapılmaktadır. Yine de zaman zaman tanısal
başvuru sistemlerinin revizyonları gündeme
geldiğinde doğruluk ve güvenilirliğe ilişkin “yeni
normal”in ne olması gerektiği şeklinde soruların
sorulduğunu görmek mümkündür. Bu açıdan
ICD gibi tanısal kodlama sistemleri için her ne
kadar alışkanlık yaratıyor olsa da, zaman ilerleyip
gelişmeler yaşandıkça daha doğru ve güvenilir bir
sisteme doğru değişim kaydedilme zorunluluğuna
değinilmektedir (19). Bu bağlamda, yeni tanısal
sistemlerin, dakiklik ve doğruluk açısından
“yeni normal” gibi değerlendirilebileceğini ifade
etmek mümkündür. Yine psikiyatri ve psikoloji
gibi alanlarda “yeni normal” teriminin sıkça yer
aldığını görmek mümkündür. Örneğin kişilerarası
ilişkilerde yeni bir ilişki durumu yaratma
anlamında kullanılabildiği gibi, yaşanan önemli bir
kayıptan sonra tekrar yaşama tutunmayı veya yeni
bir yaşam biçimini ifade etmek için kullanıldığı
görülebilmektedir (20). “Yeni normal” ifadesi
nöromodülatörlere ilişkin etik tartışmalarda
da kendisini göstermektedir. Örneğin herhangi
bir sorunu olmayan bireylerin metilfenidat
gibi psikostimülanları kullanıyor olmaları,
beraberinde tartışmalara neden olmaktadır. Bu
açıdan bilişsel gelişime ilişkin etik tartışmalar
“yeni normal” olarak ifade edilebilmektedir
(21). Sosyal ve biyolojik fenomenleri bir arada
barındıran bu alanlarda normal tanımında yaşanan
güçlük kaçınılmaz biçimde “yeni normal” için de
geçerlidir (22).

Elektronik tıbbi kayıtların önemli bir konu
olması sebebiyle konuya ilişkin eğitimlerin
tıp eğitimi programlarına eklenmesi de
önemsenen bir konudur. Elektronik reçeteleme
ile birlikte elektronik ortamda hasta ve
hekim karşılaşmalarının “yeni normal” hale
gelmekte olduğu düşünülmektedir. Bu açıdan
olası etik ve yasal sorunların anlaşılması ve
belirlenmesinin hasta ve hekim arasındaki güven
ilişkisi ve mahremiyetin sağlanması açısından
önemli olacağı düşünülmektedir. Bu konu,
profesyonalizmin kavramının da önemli bir
parçasını oluşturmaktadır (24).
“Yeni normal” açısından bir diğer konu
ekonomi-tıp ilişkisidir. Tıp ile ekonomik pazar
arasında ilişki kurulmasına öncelik verilmesini
öneren değerlendirmelerde, bu durum “yeni
normal” olarak tanımlanabilmektedir. Özellikle
“translational medicine” bağlamında tıp
alanındaki çalışmaların piyasaya yenilik olarak
girmesi, ilaç şirketleri ile kurulan ilişkiler
önemsenen ve öncelik verilen başlıklar olarak
görülmektedir. Bu açıdan geçmişe getirilen
eleştiri, teori ile pratik arasındaki bağın zayıflığına
dayandırılmakta, büyük maliyetlerle girişilen
bilimsel araştırmaların piyasaya çıkamadan
sonlanabildiklerine değinilmektedir. Dolayısıyla
çalışmaların ekonomik olumlu çıktılarının ve
dönüşlerinin olması önemli bir amaç olarak ortaya
konulmaktadır. Farklı disiplinlerin ve özellikle
de tıp içinde temel bilimler ile klinik arasındaki
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bağın güçlendirilmesi önemli bir öncelik alanı
olarak değerlendirilmektedir (25).

yaşandığı takdirde yeni girişimcilik ve yaratıcılık
yoları ile boşluk doldurulmaya çalışılacak gibi
görünmektedir. Doktorların işlerinin bir kısmını
diğer sağlık çalışanlarına devredeceği; bilgi ve
eğitimle elde ettikleri yeteneklerini ise daha
kompleks işlere yöneltecekleri düşünülmektedir
(26). Dolayısıyla hekim ve sağlık çalışanlarının
ontolojik konumlarında önemli değişikliklerin
ortaya çıkabileceği beklenebilir. Ancak bu türden
dönüşüm öngörülerinin daha çok ekonomik
çevreler
tarafından
yapıldığının
dikkate
alınarak üzerinde düşünülmesi ve tartışılması
gerekmektedir.

Sağlık çalışanlarının konumlarında gelecekte
meydana gelebilecek değişikliklerin “yeni
normal” kavramı içinde değerlendirilebileceğini
ifade etmek mümkündür. Özellikle yaşlanan
nüfus ve ortaya çıkan yeni sağlık sorunlarıyla
birlikte hekim sayısının görece düşük olması ve
gelişen teknolojinin ortaya çıkardığı olgular gibi
nedenlerle ontolojik dönüşümlerin yaşanacağı
öngörülmektedir. Son 150 yılda oldukça büyük
başarılar elde eden ve meslek örgütlenmeleri
aracılığıyla sağlıkta merkezi konuma yerleşen
hekimlerin bu konumlarının dönüşebileceği
düşünülmektedir. Bu dönüşümün öncelikli
nedeninin, özellikle sağlık hizmeti ihtiyacı ve
sağlık maliyetleri artarken hekim sayısının buna
karşılık veremeyecek düzeyde kalacak olmasıdır.
Dolayısıyla yeni yollar ve arayışlar ile çözümler
bulunmaya çalışılacağı çıkarımına varılmaktadır.
Bunlardan biri cerrahi gibi önemli ölçüde
beceri gerektiren disiplinlerde bile sayı artırmak
amacıyla nitelikten ödün verilmesidir. Bir diğeri
hekimlere yardımcı olan teknisyen sayılarının
artması ile birlikte özel eğitim gerektirmeyen
teknik işlemlerin onlara devredilmesi olacaktır.

Tıp ile ilgili olarak söylenebilecek şey; henüz
“yeni normal” olarak akademik alanda konu
edilmiş olmasalar da, başta hasta verilerin dijital
kaydı, dijital dünyada hasta-hekim ilişkisi ve
mahremiyet konuları olmak üzere “yeni normal”
tanımlamalarının yapılabilecek olmasıdır. Bu
tanımlamalar beraberinde pek çok etik tartışmayı
getirecektir. Ancak görünürdeki bu olgusal çokluğa
rağmen tarafımızca vurgulanmak istenen “yeni
normal”in makro ve mikro ölçekli değişiklikler
bağlamında ontolojik ve epistemolojik sonuçlar
doğuran bir paradigma değişikliği şeklinde
kavranması gerektiğidir. Biz “yeni normal”i
genel olarak daha tümel ve kavramsal bir düzeyde
değerlendirirken, tikel durumlara atfedilmesi
halinde olgusal çokluk nedeniyle kavramın
anlaşılmasında bir güçlüğün ortaya çıkması
kaçınılmazdır. Bu zorluğa rağmen sınırlandırılmış
örnekler üzerinden “yeni normal”e ilişkin
tartışmalar yapılması, kavramın anlaşılması için
bir gerekliliktir. Bu açıdan öne çıkabilecek ve
çalışılabilecek konu başlıklarından birisini yeni
ekonomik duruma dayanan dünyada hekimin
dönüşen konumu oluşturabilir. Beceri ve bilgiye
dayalı sermayesi ile iş gören hekimin kapital
sahiplerinin teşebbüsleri içerisinde teknisyen ya
da işçiye dönüşmesi, “yeni normal”in kavramsal
anlaşılırlığı açısından önemli bir çalışma ve
tartışma konusu olabilir.

İletişim teknolojilerinin kullanımı ve mobil destek
uygulamaları öne çıkacak diğer yöntemlerdendir.
Teletıp teknolojilerinin kullanımı ve evden
monitörizasyon tekniklerinin kullanılacak olması
da önemli değişikliklere sebep olabilecektir.
Farklı alanlardaki hizmetlerin daha az süre
eğitim alan sağlık çalışanlarıyla sağlanması
da yeni dönemde görülecek gelişmelerden
birisidir. Örneğin Hindistan’da primer bakıma ve
yardıma yönelik 2-4 yıl eğitim alan personeller
istihdam edilmeye başlanmıştır. Özellikle
doktor yardımcısı (Amerika Birleşik Devletleri
gibi bazı ülkelerde hekim açığı ve yoğun iş
yükü karşısında hekime ve hastaya yardımcı
olmaya yönelik eğitim alan ve bir hekimin
süpervizyonunda hizmet sunan sağlık çalışanı)
ve pratisyen hemşire ile farklı türden sorunlara
yönelik daha az süre eğitim almış kişilerin
istihdamının arttırılması önemli bir öncelik
olarak gündeme gelecek gibi görünmektedir.
Sonuçta sağlık maliyetleri artıp, doktor eksikliği

İklim
“Yeni normal” teriminin en sık kullanıldığı
alanların başında iklim değişiklikleri gelmektedir.
İklim değişikliği ile yaşanan fırtına ve afetlerin
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“yeni normal” olduğunu ifade edenler ve buna
karşı çıkanlar olduğu gibi, “yeni normal”in sonuçta
bir sabit duruma varmayı varsaydığı için iyimser
bir söylem olduğunu, oysa iklimin daha da kötüye
gideceğini ifade edenler de vardır (27). Çalışmalar
özellikle geçmişe kıyasla hava olaylarının ciddi
bir değişim gösterdiğini, fırtınaların yapısının
istisnasız biçimde geçmişten farklı olduğunu
göstermektedir. Böylece modelleme yapma
konusunda güçlük çekilen bu dönemin açık bir
biçimde “yeni normal” olduğu ifade edilmektedir
(28). İklim değişikliğinin ve dolayısıyla ortaya
çıkan “yeni normal” durumun toplumları önemli
ölçüde etkileyeceği düşünülmektedir.

(32). Büyük medya şirketlerinin, teknoloji ve
interneti kullanarak “yeni normal” durumların
benimsenmesinde etkin olduğu, özellikle daha
sonra değinilecek olan “yeni normal” ekonomik
söylemleri pekiştirici, toplum ve bireyi pasifize
edici etkisinden bahsedilmektedir (33). Kültür
ve bilgi alanında yaşanan gelişmelere paralel
olarak “yeni normal” durum ile politik söylemler,
bilim, gerçek ve doğru gibi kavramların önemli
ölçüde dönüşüme uğradığı düşünülmektedir.
Irak Savaşı bu bağlamda önemli bir örnek olarak
sunulmuştur: Gerçekler ve kanıtlar devletler
tarafından pragmatik çıkarlar uğruna manipüle
edilmiştir (34).

Gıda-Tarım
Gıda ve tarım alanında “yeni normal”e ilişkin
ifadeler iklim değişiklikleri ve küresel ısınmayla
yakından ilişkilidir. Özellikle kuraklıklar ve
yaşanacak sorunlara paralel biçimde açlık
sorunun artabileceğine vurgu yapılmaktadır.
İklim değişikliklerinin “yeni normal” bir hal
alacağı düşünülen bölgelerde beslenme stratejileri
ve planlamalarının yapılması gerektiği ifade
edilmektedir (29). Gıda fiyatlarındaki oynamalar
ve spekülatörlerin müdahaleleri de “yeni normal”
ile ifade bulmuş bu sorunun aşılması için dünya
çapında düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu ifade
edilmiştir (30). “Yeni normal” olarak düşünülen
endüstriyel tarımın artık normale dönüştüğü,
sürdürülebilirlik açısından “yeni normal”e
ihtiyaç duyulabileceği değerlendirilmektedir
(31). Tüketim amacıyla yetiştirilen/üretilen
tavukların durumu da “yeni normal” kavramı
içinde değerlendirilebilecek bir konudur. Çünkü
sadece tüketim amacıyla yetiştirilen ve kısa
sürede olgunluğa erişen canlıların geçmişteki
konumlarından önemli ölçüde farklılaştığını ifade
etmek mümkündür. Gıda ve tarım alanında benzer
örnekleri çoğaltmak mümkündür.

“Yeni normal” politik ve kültürel sahnede tehlikeli
zamanlarda yaşıyor olma hissi ile birlikte endişe,
huzursuzluk ve gelecek kaygısı gibi anlamlarla
birlikte kullanılmıştır. Bu açıdan özellikle
hükümetlerin “yeni normal”i yeni bir paradigma
olarak kullandıklarına değinilmiştir. Örneğin
11 Eylül saldırıları sonrasında uzunca bir süre
“savaş şartlarının yeni düşünce sistemi” söylemi
kullanılmıştır. “Yeni normal”in güç odakları
tarafından bir hafıza biçiminde kurgulandığına
değinilmektedir. Bu bağlamda George Orwell’ın
1984 adlı eserinde sürekli yeni bir söylem ve
hafızanın yaratılması ve yıkılması ilginç bir örnek
olarak nitelendirilmektedir (35).
Sanat
Sanat alanında “yeni normal”e ilişkin
değerlendirmelerin özellikle geçmişte kahraman
ya da sıradışı kişinin hayatından sıradanlığa geçişle
kendini gösterdiği şeklinde değerlendirmeler
yapılmıştır. Dolayısıyla sanat alanında örneğin
sinema ve edebiyatta sıradanlığın keşfinin sıradan
insanın talebine arz edilen “yeni normal” olarak
sıradan insanın hikayesinin anlatısı olduğu, bunun
özellikle XX. yüzyılda arttığı ifade edilmiştir. Bu
dönüşümün özellikle ahlaki yaşamı ve hayata
karşı durumu etkilediği ifade edilmektedir. Bu
dönüşüm ile orta sınıfın yükselişi arasında da
paralellik kurulmuştur (36). Özellikle XIX ve
XX. yüzyılda yeni sanat dallarının ortaya çıkması
ve önemli kültürel etkilere sahip olarak kitlelerin
beğenisine sunulmaları da “yeni normal” kavramı
içerisinde değerlendirilebilecek bir konudur.

Bilgi ve Kültürel Alan
Bilgi ve kültür alanında “yeni normal”
genellikle bir yaratma eylemi biçiminde ifade
edilmektedir. Örneğin eğitimde yeni modeller
benimsenmesi, çok dilliğe ve dil eğitimine
önem verilmesi; eğitimde “yeni normal” inşa
edilmesine örnek olarak kullanılabilmektedir
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Reklam
Yeni dizaynlar, kişiye özel kullanımlar ve ürünler
genellikle “yeni normal” ya da normalin ötesi
sıfatları kullanılarak tüketicilere sunulmaya
çalışılmaktadır. Mevcut duruma meydan
okunurken, değişim bir fırsat olarak sunulmaktadır.
Örneğin “yeni normal danışmanlık” adlı bir
kuruluş, kendisini, “normal dışında herhangi bir
şey” olarak tanımlamaktadır (37). Dolayısıyla
reklam alanındaki kullanımının yazımızın
ağırlıklı kısmını oluşturan ve aynı zamanda “yeni
normal” teriminin belki de esas kullanım ve çıkış
noktası olan ekonomik temelli kullanımla ilişkisi
kaçınılmazdır.

yaşandığından bahsedilmişti. Benzer bir zorluğun
“yeni normal” için geçerli olduğu düşünülebilir.
Bir önceki bölümde görüldüğü gibi “yeni normal”
oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir ve
üzerinde düşünmeyi gerektirmektedir.
Ulusal alanyazında “yeni normal” ifadesinin
kullanımına ilişkin sınırlı veri vardır. Oxford
sözlüğünde ifade; “daha önceden aşina olunmayan
ya da atipik olan bir durumun, standart,
olağan ve beklenir olması” şeklinde karşılık
bulmuştur (41). Bir başka sözlük ise iki farklı
tanımlamaya yer vermiştir. Bu tanımlamalardan
birisi Oxford sözlüğünün tanımlamasına benzer
biçimdedir; “Dramatik değişikliklerden sonra
ortaya çıkan mevcut durum. Olaydan sonra
yerine konan beklenir, olağan durum. Yeni
normal, bireyi geçmişe ilişkin neler olabileceği
hakkında düşünmek yerine, mevcut durumla
başetmek yönünde cesaretlendirir.” Ancak diğer
tanım farklı bir anlam taşımaktadır; “Sıklıkla
politikacılar ve iş adamları tarafından yoğun bir
biçimde kullanılan, içinde yaşadığımız dünyanın
sıkıntılı, tehlikeli ve rahatsız edici bir yer olarak
tanımlandığı slogandır” şeklinde tanımlanmıştır
(42).

Gündelik Kullanım
“Yeni normal” gündelik kullanımında ironi
amacıyla, eleştirel amaçlarla ya da daha
önce ifade edilmiş olan kullanımlara benzer
biçimde kullanılabilmektedir. Örneğin birinin
hastalığı konusunda yanlış bilgiler sunulması,
bu durumun kötü bir “yeni normal” olarak
eleştirilmesine neden olabilmektedir (38).
Donald Trump sonrasında Amerika’nın düşünce
yapısı Trump’la özdeşleştirilerek “Trump “yeni
normal”dir” şeklinde ifadeler gündelik hayatta
sıkça kullanılmaya başlanmıştır (39). Benzer bir
yaklaşımla “yeni normal”, Türkiye’de 15 Temmuz
2016 sonrası için yaşamın neredeyse tüm alanına
ilişkin ciddi bir değişime gönderme yapacak
biçimde kullanılmıştır (40). Bu tür örnekleri
artırmak mümkündür ve bu tür kullanımlara sınır
çizmek neredeyse imkansızdır.

Sözlükteki tanımlamalarına rağmen farklı
alanlardan kullanıcılar tarafından ve farklı
alanlara gönderme yapacak biçimde kullanıldığı
bilinmektedir. Örneğin ikinci sözlükteki ikinci
tanımlama bu türden bir kullanıma gönderme
yapmaktadır. Ancak genel olarak ilk izlenim;
önceden standart olmayan ya da yeni olan politik,
ekonomik, kültürel, eğitsel, toplumsal yapı,
durum ve davranışların değişimine bağlı olarak
tipik ve normatif bir sosyal yapıya dönüşüm
anlamına gönderme yapıldığı şeklindedir. Yeni
normal; akademisyenler, politikacılar, medya gibi
unsurlarca kullanıldığında geleneksel normatif
durum ve geçmiş standartlardan kopmayı ve
uzaklaşmayı ifade eder (33).

Görüldüğü üzere “yeni normal” kavramı pek
çok alanda kullanılmaktadır ve başlangıçta
ifade edildiği üzere bunu gündelik hayatın içine
doğru genişletmek de mümkündür. Ancak tüm
bu kullanımlarına rağmen genel kabul “yeni
normal”in ekonomi temelli bir kavram olarak
ortaya çıktığı ve etkilerinin pek çok alanda
hissedilir olduğudur. Bundan sonraki bölümde
ekonomi bağlamı içinde “yeni normal”in ne
olduğu ve ne anlama geldiği açıklanmaya ve
sonrasında tartışılmaya çalışılacaktır.

“Yeni normal”, kullanım sıklığı son dönemde
artmış yeni bir terim gibi görülmekle birlikte
ilk kullanımına I. Dünya Savaşı’ndan sonra
rastlanmaktadır. Bu bağlamda savaş sonrasında
ortaya çıkan ekonomi ağırlıklı yeni durum ve
koşulları ifade edecek biçimde kullanılmıştır.

YENİ NORMAL NEDİR?
Normal kavramının tanımlanmasında bir güçlük
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Bu kullanımda değişimin, ekonomik ve sosyal
yaşamın doğal bir yasası gibi sunulduğu
görülmektedir. Amerikan düşüncesini yansıtacak
biçimde sorunların çözümünde pragmatik
önerilerinden bahsedilmekte ve teorik düşünceler
Ulysses’in yolculuğundaki Sirenlerin seslerine
benzetilmektedir. Dolayısıyla yara almadan
çözüm üretmenin yolu olarak Sirenlerin seslerine
kulak tıkamak gerektiğine işaret edilmiştir. Bu
bağlamda Henry Wise Wood yaşanan dönemi
üçe ayırmıştır; savaş, dönüşüm ve “yeni normal”.
Bu kullanımın “yeni normal” ifadesinin ilk
kullanımı olduğu bilinmektedir. “Yeni normal”
için “tartışmasız biçimde eskiyi ortadan kaldıran”
ifadesini kullanmıştır (43). Savaş dönemlerinde
yaşanan merkezileşme eğilimlerine kapılmadan,
sürecin bireysel, demokratik hak ve özgürlükleri
ön plana çıkaracak biçimde yönetilmesi gerektiği
ifade edilmiştir. Merkezileşme eğilimlerine
yönelik eleştirinin temelde Bolşevikler’i hedef
aldığı düşünülmektedir (43).

küresel ısınma gibi konulara işaret edecek biçimde
kullanılmaya başlanmıştır. Eşitsizlikler başlığı
içinde ise daha çok; çalışanların gelir kayıpları,
iş güvenliği, emeklilik ve emekli maaşları gibi
konular ile ilişkili olarak kullanılmıştır (25,36).
2008 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz,
terimin kullanımına etki eden yeni bir kırılma
noktası olmuştur. 2008’den itibaren “yeni normal”
terimi genel olarak ekonomiyle ilişkili dört anlam
kategorisi içinde kullanılmıştır. 2008’deki krizden
itibaren düzensizlik, daha az gelişme, ekonomik
durağanlık ile krize duyarlı/açık bir dönemin
ortaya çıkışına ve riskli bir iş dünyasının varlığına
ve davam edeceğine vurgu yapılmaktadır (44).
2009 yılında terimsel olarak daha açık bir şekilde
ifade bulan “yeni normal”; Batı ekonomilerinin
artık tipik döngüsel şekilde gelişimlerini
sürdüremeyeceği, yani gerileme ve ilerlemelerle
gitmeyeceği,
büyüme
ve
sıçramaların
yaşanmayacağı,
ekonomik
faaliyetlerin
yavaşlayacağı ve işsizliğin artacağına gönderme
yapacak şekilde kullanılmıştır.

İlk kullanımlarından sonra “yeni normal”
teriminin nadir gazete kullanımları dışında
yaygın olarak kullanılmadığı bilinmektedir (33).
1980’lerin başından itibaren yeni normal terimi
tekrar görünür olmaya başlamış ve günümüze
doğru bu artış devam etmiştir. 1980’lerin
başından 2000’lere kadar terim özellikle
medyada kullanılmış, ekonomik anlamının
yanı sıra bireylerin yaşadıkları travmatik olay
veya kayıplardan sonraki durumlara ve başa
çıkmalarına gönderme yapacak biçimde ele
alınmıştır. Terimin kullanım sıklığı ve anlamına
ilişkin dramatik değişikliklerden birisi 2000’lerin
başında olmuştur ki; bu 11 Eylül 2001 saldırıları
ile ilişkili görünmektedir.

Oldukça popüler ve okuyucu sayısı yüksek
yayın organları gelişmiş ülkeler merkezinde
çeşitli öngörüler sunmuşlardır. 18-35 yaş
grubundaki insanların “yeni normal”in en sert
etkilerine maruz kalacakları belirtilmiştir. Bunun
nedeni gelirlerin azalması, orta sınıf daralması,
yurtdışından gelen ucuz işgücünün artması,
evlerde küçük robotların yer alması, eşitsizliğin
artması ve yukarı doğru sınıfsal hareketlerin
azalması olacaktır (45). Ancak “yeni normal”
teriminin kullanımı, daha önce değinildiği
üzere, bu ifadeleri çok aşmış ve yeni yazarlar
tarafından farklı farklı anlamlarla kullanılmıştır
(33). Medya ve kamu tartışmalarında bu kullanım
alanı oldukça geniştir. Finansal sorunlar, çalışma
şartları ve koşulları ile ekonomik başlıklar ise
en sık kullanılan alanları oluşturmaktadır (33).
Bu kullanımlarına ek olarak medya tarafından
sıklıkla, iklim değişikliği, küresel ısınma ve Batı
toplumunu hedef alan terörist gruplara ilişkin
yazılarda da sıkça kullanılmaktadır (33).

Özellikle 11 Eylül 2001 saldırısından sonra
terimin medyadaki kullanım sıklığı artmıştır. Bu
bağlamda terimi terörizm ve saldırıyla bağlantılı
bir kullanım içinde görmek mümkündür. Bu
saldırının birey, toplum, ekonomi dünyası ve
terör karşıtı politikalara etkisine odaklanılmıştır.
2002 yılından itibaren bu anlamdaki kullanımın
azalmaya başladığı ifade edilmektedir. “Yeni
normal” terimi 2000’lerin ortalarından itibaren
terör konusuna ilişkin kullanımına oranla ekonomi,
ekonomik durum, ekonomik eşitsizlikler ve

“Yeni normal” pek çok alanda kullanılan bir
terim olsa da, “yeni normal”in ne olduğuna
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ilişkin açıklamaları içeren yazıların önemli kısmı
ekonomi temellidir. Bu bağlamda “evrimleşen/
değişen/gelişen ekonomik çevre” ifadesinin “yeni
normal” ile koşut kullanıldığı da görülmektedir.
Tarihsel olarak da son 10-20 yıl ve gelecek
20-30 yıla gönderme yapıldığı görülmektedir.
“Yeni normal”in Batı ekonomilerini etkilediğine
değinilmiştir, bu anlamda kırılganlık ve canlanma
gibi farklı etkilerden bahsedilmiştir (46).

sorumlu bulmak güçken hemen herkes kendisini
bu durumun içine sürüklenmiş bulmaktadır.
Kesin olarak anlaşılan şey ise eski düzene
dönmenin imkansızlığıdır. İnsanlar, kurumlar,
hükümet ve bürokratik yapılar zorunlu olarak
yeni duruma uyum sağlamaya çalışırlar. Ancak
tüm bu girişimlere ve dönüşüme rağmen I. Dünya
Savaşı’ndan itibaren ekonomik anlamda süreç
yönetimine bakıldığında, özellikle büyük ölçekte
ekonomilerin tam olarak kontrol altına alınamadığı
ve insanlar için güven oluşturulamadığı
düşünülmektedir. Bu durum genel bir güvensizlik
tablosu yaratmakta ve “karmaşanın kıyısında yer
almak” ifadesi ile tanımlanmaktadır (46).

Ekonomik anlamda güncel “yeni normal” terimini
ilk olarak gündeme getirenler farklı küresel finans
kurumlarında görev yapan yöneticiler olmuştur.
Onlara göre güncel kötü ekonomik durumdan
sıyrılarak yeniden gelişebilen kurumlar için
yaşanan yeni süreç, kriz süreçlerinden öncesine tam
olarak benzemeyecektir. Yani krizin yarattığı bazı
etkiler yapısal olarak eski döneme döndürülebilir
olsa da asla tam bir dönüşümün sağlanamayacağı
ifade edilmiştir. Bu ifadeden yola çıkılarak;
sonuçta dünya ekonomisinin bütününe bakıldığı
takdirde “normal” olarak tanımlayacağımız
durum herhalükarda kriz öncesi durumdan farklı
olacaktır denilmektedir (46). Dolayısıyla mevcut
iş alanlarının yeni durumlar karşısında klasik
çözümlerle toparlanmaları mümkün değildir;
çünkü önceki çözümler güçlerini kaybetmişlerdir.
Ayrıca destekleyici kuruluş ve hükümetlerin de
yardım etme potansiyelleri görece düşmüştür.
Yeni ekonomik ortam, çalışma dünyasını riskli
olarak değerlendirmekte ve riski azaltmaya
yöneltmektedir (46).

Sonuçta nerdeyse her türden tartışmanın ve
çatışmanın yaşandığı bir süreç ortaya çıkmıştır.
Bu süreç özellikle eşitsizlik üzerinden hemen
her toplumsal alanda tartışmaları beraberinde
getirmektedir. Ortaya çıkan kargaşa ve tartışma
ortamında “yeni normal” ifadesi, genellikle
yöneticiler ve otoriteler tarafından, mevcut
düzensizlik ve eşitsizliklerin olağan bir süreç
olarak ve yaşamın bir parçası olarak görülmesi
bağlamında kullanılmakta ve toplumun geniş
kesimlerinin bu süreçten faydalanacağı ifade
edilmektedir. Dolayısıyla “yeni normal”in sıklıkla
yaşanan süreçteki olumsuzluklara, eşitsizliklere
ve eleştirilere rağmen, özellikle ekonomik
anlamda elit kitle ve yöneticiler tarafından
medya ve kitle iletişim araçları kullanılarak
olumlu bir şekilde sunulduğu düşünülmektedir.
“Yeni normal” ile verilen mesaj az ya da çok
sürecin gerekliliklerinin yerine getirilmesini ve
uyum sağlanmasını amaç edinir (33). Yani “yeni
normal”e uyum sağlanarak sürecin en iyi şekilde
yönetileceği düşünülmektedir.

“Yeni normal” kavramının tarihsel gelişimine
bu bağlamda tekrar bakılacak olursa; ilk defa
I. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan ölümler,
ödenemeyen borçlar, yaşanan ekonomik
sorunlarla karşı karşıya kalınması ve karşılaşılan
duruma karşın ne yapılacağının bilinemiyor
olmasının anlaşılmasına atıf yapılmaktadır. O
dönem yaşanan duruma çözüm üretilemeyen bir
paralizi tablosu yaşandığı ifade edilmiştir (46).

Kriz dönemlerinden sonra önemli sosyolojik
ve
psikolojik
dönüşümlerin
yaşandığı
düşünülmektedir. 2008 ekonomik krizinden
itibaren, başta Amerika olmak üzere, insanların
eski ekonomik beklentilerini sürdürememe
konusunda tehdit altında hissetmeye başladıkları
vurgulanmıştır. Zaman içinde durumlarının
daha iyiye gideceği ya da çocuklarına daha iyi
bir gelecek sağlayacakları konusundaki eski
iyimserliklerini kaybettikleri belirtilmiştir. 2009
ve 2010 yılında yapılmış çalışmalarda genel

Daha önce ifade edildiği gibi; “yeni normal”
özellikle ekonomi merkezinden ele alınmış olsa
da tablo sadece ekonomi ve finans dünyasını
etkilemekle kalmaz, eski toplumsal yapının
değişmesine neden olan bir karmaşaya neden
olur. Bu tablonun oluşmasında doğrudan bir
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toplumsal kaygı düzeylerinin ve geleceğe yönelik
ekonomik kaygıların geçmişe göre önemli ölçüde
göre artış gösterdiği görülmüştür (47).

para biriktirmenin kendilerine iyi geldiğini
ifade edenlerin sayısında artış yaşanmıştır.
Harcamalarını azaltmaktan keyif alan bir kitlenin
ortaya çıktığına da değinilmiştir (48,49).

Bu bağlamda, “yeni normal”e ilişkin ekonomiyi
temel alan sosyoloji çalışmaları yapılmıştır; yani
insanların ekonomik güçleri elverdiğinde eski
alışkanlık ve yaşam tarzlarına dönerek özellikle
tüketim üzerinden bir anlamlılık mı arayacakları,
yoksa düşük ekonomik durumlarını bir “yeni
normal” olarak düşünerek farklı arayışlara
girerek manevi/dinsel ve ilişkilere dayanan bir
anlamlılık arayışına mı girecekleri tartışma
konusu edilmiştir. Bu açıdan, kriz sonrası “yeni
normal” bağlamında tüketim, mutluluk, ilişkiler,
dinsel yaşam gibi konular üzerinden yeni normale
ilişkin dönüşümler olabileceği düşünülmüştür.
Görece küçük krizler sonrasında ekonomik
yaşamın değişmediğine değinilmiştir. Geçmiş
dönemde yaşanan krizler sonrasında tüketim
karşıtı söylemlere rağmen genellikle tüketimin
zaman içinde geri döndüğü ifade edilmektedir.
Ancak “yeni normal” teriminin ekonomik
anlamının güçlendiği 2008 sonrası süreçte
yapılan bazı değerlendirmelerde 2008’den
sonra özellikle Amerika’da hemen her alanda
tüketim kısıtlamalarına gidildiği ifade edilmiştir.
Bu anlamda 2008 krizinden sonra eğilimlerin
geçmişten farklılaşacağına değinilmiştir (47).
Yani ekonomik olarak ortaya çıkan “yeni
normal”in, farklı alanlarda yansımaları olacağı
veya olduğu ifade edilmektedir.

Kriz sonrası dönemde daha kanaatkâr ve basit
yaşayanlara karşı toplumsal ölçekte saygının
artmış olduğu ifade edilmiştir. İnsanların daha az
harcamayla daha mutlu olacakları inancında artış
meydana gelmiştir. Ekonomik kriz dönemi için
bireylerin “yeni normal”e geçme eğilimlerinden
bahsedilmektedir. Pek çok Amerikalının krizden
sonraki dönemde mevcut durumlarını, yani
harcamalarını azalttıkları durumlarını yeni
normal şeklinde değerlendirdikleri ve eski
normale dönmek istemediklerini ifade ettikleri
belirtilmiştir. Öne sürülen görüşe göre; pek çok
insan daha önce var olan yaşam şekillerinden
farklı olan bir yaşam şeklinin varlığından
haberdar olmuştur. Bu yaşam şeklinin tüketimi
merkeze alan ve diğer yaşam anlamlarını maddi
unsurlardan çıkaran bir yaşam şekli olmadığı
düşüncesi güç kazanmıştır. Hayatın zorluklarının
bir yük olarak algılanmaması düşüncesi ile
birlikte yaşamı mutlu kılmak için yeni yollar
tanımlanması gereği üzerinde durulmaktadır.
Bununla birlikte bu değerlendirme için henüz
erken olduğu da değerlendirmelere eklenmiştir
(47). Ancak genel olarak iyimser ifadelere rağmen
“yeni normal”in ekonomi merkezli, risk içeren
yönlerine ve makro düzeyde bir çözüm önerisine
yer verilmediği görülmektedir.

Kriz sonrası dönemde bireylerin topluma ilişkin
görüşlerinin toplumu sığ görmek şeklinde
değiştiğine vurgu yapılmaktadır. Entelektüel
ve fiziksel tembelliğin arttığından, doğanın bir
parçası olmaktan uzaklaşıldığından bahsedildiği
gibi; bireylerin gerçek ve önemli işlerin birer
parçası olmak istedikleri de belirtilmiştir. Kriz
sonrasında insanların hayatın gerçek değeri
konusundaki fikirlerinin değişme eğiliminde
olduğuna ve insanların kendilerini mutlu
eden şeyin ne olduğu konusunda düşünmeye
başladıklarına, kendilerini rahatlatan yeni yollar
öğrendiklerine değinilmiştir. İlginç bir bilgi
olarak, Amerikalıların daha fazla biriktirmeyi
daha fazla tüketmeye tercih ettikleri ve bundan
memnuniyet duydukları ifade edilmiştir. Örneğin

Ekonomik düzelme olduğu takdirde yeniden
eski normale dönülmesi olasılığının kuvvetli
olduğu ve gözden kaçırılmaması gerektiğine
değinilmektedir. Fakat toplumun seçenekleri, yani
tüketim ile yeni seçenekleri iyi değerlendirmesi
ve anlaması halinde yeni yolları tercih etmesi
olası görülmüştür. Bu bağlamda mutluluk ile gelir
arasında bir bağ kurulması yerine, mutluluğun
kaynağı olarak sosyal ilişkilerin ve transandantal
etkinliklerin artırılması üzerinde durulmuştur.
Bunların; dinsel ve kültüre özgü aktiviteler
olabileceği vurgulanmıştır (47).
Olasılıkla bu tür bir dönüşüme çeşitli kanıtlar
aranmaktadır, örneğin gelir ve mutluluk
arasındaki ilişki önemli bir çalışma ve tartışma

35

Yeni Normal Kavramı: Toplum, Bilim, Tıp ve Etik Bağlamında Bir Giriş

konusu olmuştur. İlginç bir örnek olması
açısından Esterlein Paradoksu’na değinilmiştir
(47). Paradoks ile ifade edilen verili herhangi bir
zamanda daha fazla gelir, daha fazla mutluluğa
neden olsa da uzun süreli değerlendirmede
mutluluk artışı ülkenin gelir artışı ile
ilişkilendirilmez; yani daha açık bir ifade ile; bir
ülkenin uzun vadeli ekonomik büyümesi o ülkenin
vatandaşlarının ortalama mutluluk düzeylerini
artırmaz (50). Genellikle kişilerin mutlulukları
kendilerinin mutlak gelirlerinden çok, başka
insanların gelirleri ve yaşamları ile yaptıkları
kıyaslamalarına göre belirlenmektedir. Bireylerin
gelirleri arttıkça, arzularına bağlı biçimde tüketim
arama davranışları da artar. Buna “hedonik
pedal” denilmiştir. Bu yaklaşımı eleştirenler;
gelire bağlı mutluluğun değişken ve dalgalı seyir
izlediğini, bunun ise değişime bağlı olabileceği
gibi geçici de olabileceğini ifade etmişlerdir (47).
Bu tür değerlendirmeler çeşitli eleştirilere maruz
kalmıştır. Eleştirilerin ana merkezi çalışmaların
uzun süreyi değil kısa süreyi kapsadıkları
yönündedir. Örnek olarak gösterilen ülkeler
arasına gelişmiş devletler dışındaki gelişmekte
olan devletler de dahil edilmiş ve hızlı büyümeye
rağmen uzun erimli mutluluğun artmadığı ifade
edilmiştir (47). Bazı çalışmalarda düşük gelirli
ülkelerde yaşayan insanların gelişmiş toplumlara
göre daha iyi yaşam kalitesine sahip oldukları
ortaya konulmuştur. Dolayısıyla gelir ile mutluluk
ilişkisine temkinli yaklaşılması önerilmiştir.
Ancak bu öneride bulunulurken mikro ölçekli
daha derin analizlere ihtiyaç duyulduğuna da
değinilmiştir (51). Farklı çalışmalarda belli bir
aşamadan sonra ek gelir artışının mutluluk ve
psikolojik iyilik halini pek etkilemediği, ancak
kişinin yaşamına ilişkin düşüncelerini olumlu
etkilediğini belirtmişlerdir (47).

mutlulukla da ilişkili olabileceği düşünülmektedir.
Örneğin yapılmış bir meta-analizde güçlü sosyal
ilişkilerin beklenen yaşam süresi üzerine %50
oranında olumlu etkiye sahip olduğu sonucuna
varılmıştır (52). Karşıt biçimde toplumdan izole
olan bireylerin daha az mutlu ve daha kötü sosyal
ilişkilere sahip oldukları belirlenmiştir (53).
Toplumsal organizasyonlara katılım da mutluluğa
olumlu yönde etki etmektedir. Bu dini olmayan
organizasyonlar için de geçerlidir. Gönüllülük
içeren çalışmaların önemli ölçüde tatmin
sağladığı belirlenmiştir. Ancak bu tür durumlarda
neden ve sonuç ilişkisinin ayırımının güç olduğu
ifade edilmektedir. Mutluluk mu gönüllülüğü
artırır yoksa gönüllülük mü mutluluğa neden olur
sorusuna net bir yanıt bulmak zordur denilmiştir.
Dinsel yaşam ve manevi ritüellerin takibi konusuna
gelince, bu tür yaşamı mutlulukla ilişkilendirmek
bağlamında geniş bir literatürün varlığından
bahsedilmektedir. Dinsel ve manevi yaşantının
birçok değişkenden bağımsız olarak mutluluğa
katkıda bulunduğu belirtilmiştir (47). Yani
genel olarak “yeni normal” ile birlikte insan ve
toplum ele alınırken özellikle güçlü bir konumda
olan tüketim kültürü dışında başka bir kültürü
benimseyebilme olasılığından söz edilmektedir.
İnsanların bir kısmının yaşamın zorluklarına
katlanarak mutlu ve rahat hissedecekleri yeni
yollara girmelerinin olası olduğuna değinilmiştir.
Bu zorlukların; ekonomi merkezli “yeni normal”
söyleminin içerdiği; riskler, gelir azlığı, işsizlik
gibi durumlar olduğu bilinmelidir. Tüm bu
ifadelere rağmen ekonomik krizlerin insanların
yaşamları üzerine gerçekten etkili olup olmadığı
üzerine temkinli yaklaşılması gerektiği ifade
edilmektedir (54).
Görece olumsuz bir içerikle gördüğümüz “yeni
normal”in özellikle ekonomik boyutunun
görünümlerinin farklı toplum kesimlerince farklı
görüldüğünü, hatta aynı toplum içerisinde bile
kafa karıştırıcı biçimde farklı yorumlara neden
olduğunu değerlendirmek mümkündür. Örneğin
klasik tanımıyla Batı toplumu ve ekonomileri
için olumsuz bir görünümle içerik kazanan “yeni
normal”, Asya-Pasifik kuşağında özellikle gençler
için yeni fırsatlar, üretim ve tüketim olanakları
olarak varlık göstermektedir. Geleneksel olanın

Ekonomik sorunlar sonrasında ortaya çıkan
“yeni normal”in ilişkiler alanını da etkilediği, bu
bağlamda aile ve ilişki ağırlıklı yaşam ile birlikte
dini ve manevi eğilimlerin arttığına değinilmiştir.
Özellikle bu faktörlerin belirgin şekilde gelirden
daha pozitif etkili olduğuna vurgu yapılmaktadır
(47). Genel olarak sosyal iletişimin sağlıklılık
ve uzun yaşamla ilişkili olduğu konusunda
güçlü bulgular olduğundan, bunun rahatlık ve
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yıkılışı olumlu bir içerikle gündeme gelmektedir
(55). Bu bağlamda daha çok post-modern bir
anlama işaret ettiğini ifade etmek mümkün
görünmektedir. Yine özellikle önemli küresel
sermaye sahiplerinin geleceğe yönelik olumlu
imalarda bulunduklarını, aslında ekonomik
olarak kötüye gidilmediğini ifade ettiklerini
görmek de mümkündür. Ancak bu tür ifadelerde
çözüm önerisi sunulmadığı ve mevcut kapitalist
sisteme herhangi bir eleştiri getirilmediği de
dikkat çekicidir. Mevcut durumun iyi olduğu,
göç politikalarının düzenlenmesi ve doğumölüm oranlarının dengeliliği sayesinde refahın
sürdürüleceği şeklinde değerlendirmelere yer
verilmiştir (56).

durumdan gelişmiş ülkelere benzer biçimde
etkilenmesi öngörülmektedir (60).
Sonuç olarak “yeni normal”in oldukça geniş
bir kullanıma sahip olduğu görülmekle birlikte
özellikle ekonomik anlamıyla ön plana çıktığı
görülmektedir.
Ekonomik anlamı hem içeriğinde hem de
sonuçları yönünden pek çok sorun ve kavramı
içerir. Büyümede yavaşlama, iş olanaklarında
daralma ve riskli bir ekonomik durumun,
ardından pek çok yeni sorunu getirmesi olasıdır
(60). Özellikle genç eğitimli nüfusun işsizlik gibi
önemli bir sorun yaşayacağı, geleceğe ilişkin umut
yitiminin önemli bir sorun olacağı, eşitsizliğin
artacağı ve sosyal problemler yaşanacağı
düşünülmektedir. Gelişmiş devletler başta olmak
üzere ilk defa gelecek nesillerin, ekonomik,
sosyal ve politik olarak şimdikilerden daha kötü
durumda olacakları ifade edilmiştir. Bu durumun
özellikle kötü politikacılar ve politik söylemlerle
pekişeceği de ifadelere eklenmiştir (44). Sorunun
çözülmesi ve anlaşılmasına yönelik eylemlerden
çok, durumun topluma ve bireye “yeni normal”
olarak sunulduğu ifade edilmektedir (33, 62). Bu
bağlamda toplum ve bireyden uyum göstermesi ve
adapte olması beklenmektedir; dolayısıyla ortaya
çıkan güvensizlik, geleceği öngörememe gibi
problemlerin, aynı zamanda toplumun ve bireyin
ahlaki tavrını ve eylemlerini de etkileyeceği
düşünülmektedir.

Türkiye’de Yeni Normal
Türkiye’deki alanyazında “yeni normal”
ifadesinin ağırlıklı olarak ekonomik anlamıyla
yer aldığı görülmektedir. Özellikle ekonomi
içerikli gazete ve dijital medyada bu tür kullanımı
görmek mümkündür. “Yeni normal”, ekonomik
alandaki durgunluğa, genel olarak dengenin
olmadığı verimsiz bir sürece, işsizlikte artışa
ve istihdam sorunlarının artacağına vurgu
yapacak biçimde kullanılmaktadır. Ayrıca bu
sorunların sosyal yansımaları olacağı, bunda
da özellikle işsizliğe bağlı sorunların öncelikli
olacağına değinilmiştir (57). Ekonomik anlamına
ek olarak, istikrarsızlık, güvenlik sorunları,
siyasal kargaşa ve karmaşa gibi unsurların da
“yeni normal” ifadesi içerinde kullanıldığı
görülmektedir. Özellikle vurgulanan noktalardan
biri dengesizlik ve istikrarsızlığın devam edeceği
konusudur. Geçmiş üzerine düşünmenin bir
faydasının olmayacağı ve daima ileriye doğru
bakılması gerektiği de ima edilmektedir (58).
Değişim ile “yeni normal” arasında bağ kuran
ekonomi temelli değerlendirmelerde öne çıkan
bir diğer söylem, çalkantılı ekonomik durum ve
teknolojik gelişmelerin yanında, sürekli tetikte
olma zorunluluğu ve hiçbir fırsatın kaçırılmaması
gerektiğidir. Ancak bunlar başarıldığı takdirde
ayakta durulabilecektir. Belirsizlik ve öngörü
azalırken beklenmeyeni bekliyor olabilme
kapasitesinin ve uyum sağlayabilme becerilerinin
artırılması gereği üzerinde durulmaktadır (59).
Türkiye orta yüksek gelirli ülkeler grubunda yer
aldığından, kriz sonrası “yeni normal” ekonomik

TARTIŞMA
Yeni normal kavramının anlaşılması, özellikle
kullanıldığı bağlam ile yakından ilişkili gibi
görünmektedir. Genel olarak doğa bilimleri ile
insan bilimleri ya da sosyal bilimler açısından
normal ve “yeni normal”in tanımlanması ve
kullanılması açısından niteliksel bir farkın
mevcut olduğunu söylemek mümkündür. Doğa
bilimlerinde ya da ölçüme dayalı alanlarda daha
kolay anlaşılır bir kavram gibi görünen yeni
normal, sosyal bilimler ya da toplum ve bireyi
ilgilendiren bağlamı içinde daha zor anlaşılan bir
yapıya sahip gibi görünmektedir. Farklı disiplinler
tarafından kullanılması ve gündelik dildeki
kullanım kolaylığı bu durumu daha da karmaşık
bir hale getirmektedir.
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Anlama ilişkin bu zorluk olasılıkla alanlara
ilişkin epistemolojik yöntemsel sorunlardan
kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda özellikle
normalin nümerik olarak değişiminin ölçülebilir
olduğu doğa bilimleri ile sağlık bilimleri gibi
alanlarda “yeni normal”in taşıdığı anlam daha
kolay kavranabilir görünmektedir. Genel olarak
doğa bilimlerinde kullanıldığı bağlamlarda akla
uygun ve zihnimize hiç de yabancı görülmediğini
ifade etmek mümkündür. Çünkü normale ilişkin
sezgimiz, onun daima yanımızda olduğunu
varsaymamıza neden olur. Ancak değişimlerle
birlikte olasılıkla bu hissimiz de değişime
uğramaktadır (6). Değişkenlerin ölçülebilir
olduğu bir dünyada bu anlamda ortaya çıkan
“yeni normal”i somut olarak düşünebildiğimiz
için kabullenmemiz ya da kavramamız daha
kolay olacaktır.

Yeni normal kavramına açıklık getirilmeye
çalışılan bir önceki bölümde özellikle ekonomi
merkezli “yeni normal” tanımının ve bu tanımın
iletişim kurulan dünyaya sunumunda doğa
bilimlerindeki uzman bir eğitimli sınıfın aksine
finans yöneticileri ve idareciler tarafından yapıldığı
hatırlanabilir (33, 62). “Yeni normal”i yaratan
güç bağlamında “yeni normal” ile verilen mesaj
değerlendirmeye tabi tutulmak durumundadır.
Bu yönüyle “yeni normal”; zamana, mekâna ve
çıkara göre değişen bir içeriğe sahiptir. Topluma
ve bireye verilen mesaj ise mevcut durumun kabul
edilmesi ve yeni duruma ayak uydurulmasıdır. Bu
mesajın etkilerini görmek mümkündür. Örneğin
yeni neslin kendisini apolitik olarak tarif etmesi
ilginç bir ayrıntıdır. Amerika’da gençlerin
seçimlere daha az katıldıkları ve verecekleri
oyun hiçbir şeyi değiştirmeyeceği düşüncesinde
oldukları belirtilmiştir (45). Dolayısıyla bireylerin
pasifize edildiğini ifade etmek olasıdır (33).

Sosyal olgulara gelince çok fazla değişken ve çok
sayıda grup tartışmalara katıldığından tanımlama
ile ilgili bir güçlük daha olasıdır (61). Bu güçlükle
birlikte sosyal olgularda “yeni normal” ifadesinin
ve ifadeyi tanımlamanın ahlaki etkilerinin daha
belirgin olmasını bekleyebiliriz. Çünkü normal
ifadesi tıpkı aydınlanma döneminin “bilimsel”
ifadesi gibi oldukça önemli bir gücü taşır.
Dolayısıyla “yeni normal”in de benzer bir gücü
temsil edebileceği düşünülebilir. Ayrıca “yeni”
sıfatının bu gücü olumlu etkilemesi olasıdır. Daha
önce ifade edildiği gibi “normal” bilimsel ve
nötr olduğu düşünülen anlamını aşarak güçlü bir
kültürel öğeye dönüşmüştür (5, 6).

“Yeni normal” teriminin kullanımı ile toplumsal
gerçeklik arasındaki ilişki, terimin anlamı ve
kullanımı hakkında önemli veriler sunacaktır.
Örneğin, zamansal değişim, kimler tarafından
kullanıldığı gibi bilgiler önemli unsurlardır.
Günümüzde
özellikle
sosyal
medyanın
yaygınlaşması ile çok sayıda söylem ve
bunların yarışmalarını görmek mümkündür.
Bu yapı içerisinde gerçekte fikrin üreticisinin
kim olduğunu kavramak güç olsa da söylemin
kendisi toplumu, bireyleri, toplumsal algıları
ve davranışları etkilemektedir. Özellikle medya
içerisinde belli kişiler, başta gazeteciler, iş
adamları ve politikacılar olmak üzere sürekli bir
biçimde görünür olurlar. Bunlar tarafından sürekli
olarak üretilen ve bir ağ içerisinde var olan,
aslında özünde medya bilgisi olan enformasyon,
sanki resmî bir söylemmişçesine kanıksanır,
kabul edilir ve “yeni normal” olarak sunulur.
Bu bağlamda sosyal adaletsizlikler, eşitsizlik
gibi durumlar topluma mal edilerek, toplum için
ahlaki açıdan meşru bir duruma dönüştürülür
(33). Bu bakımdan yeni normal ifadesinin
Gramsci tarafından gündeme getirilen hegemonya
kuramı bağlamında değerlendirilmesi mümkün
görünmektedir. Çünkü bu kuramda ifade edilen,
gücün yarattığı söylemin eşitsizliği güçlendiren
ve eleştiriyi bastıran yapısıdır (62).

Benzer bir durumun “yeni normal”in kültürel
kullanımında ortaya çıkması kaçınılmaz gibi
görünmektedir. Bu nedenle tartışmada özellikle
pek çok sosyal sonucunun olacağı ifade
edilen “yeni normal”in ekonomik ve kültürel
kullanımına odaklanılacaktır. Ancak bu noktada
dikkatten kaçmaması gereken bir konu, ontolojik
olarak insanın kendi evrimini yönlendirebilmesi
bağlamında “yeni normal”in çok daha geniş
bir tartışma konusu olabilecek potansiyelde
olmasıdır. Bu açıdan, yapay zeka, insansı robotlar,
üreme ve iletişim biçimlerinin değişmesi gibi
konular başı çekecek gibi görünmektedir. Buna
“yeni normal”in farklı alanlardaki kullanımları da
eklenebilir.
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“Yeni normal”e ilişkin gözümüze çarpan en
önemli ifadelerden birisi bu söylemin bizzat güç
tarafından yaratılmış olduğu (bilhassa ekonomik
çevreler) ve aracılığıyla hiç de gizli olmayan bir
biçimde eşitsizliğin normalleştirilmesidir. Bu
açıdan “yeni normal” ile güçlü bir şekilde sunulmuş
olan belirsizlik ve güvensizlik içeren ifadeler,
“yeni normal”in bir normal olarak kabul edilmesi
için gücü ve söylemi belirleyenlerce kullanılabilir
görünmektedir. Sosyal psikoloji çalışmaları bu
anlamda önemli veriler sunmaktadır.

ve bireysel sefaletten kurtulmanın yolu olarak
çalışma, en doğru yol olarak ortaya konulmuştur.
XIX. yüzyılda Protestan ahlak ile yüceltilen ve
insan için en yüksek görev mertebesine konulan
çalışma, günümüzde kâr ve verimliliğin önündeki
en büyük engellerden birisini oluşturmaktadır.
Bu durumda yoksullar, geçmişte üreticiler için
potansiyel bir çalışan havuzu oluştururken, gelinen
noktada bu türden bir gereksinimin nesnesi olma
işlevlerini kaybedecek gibi görünmektedirler
(64). “Yeni normal”de işsizliğin önemli bir unsur
olduğu hatırlandığında bu değerlendirmenin
önemi anlaşılacaktır. Bu koşullarda geçmiş
söylemlerin ve çalışma etiğinin önerilerinin
anlamsızlaşması kaçınılmazdır.

Önemli ölçüde belirsizliğin olduğu ya da bir
olguyla ilgili olarak sahip olunan bilginin yeterli
olmadığı durumlarda bireyler, diğerlerinin
görüşlerinden etkilenir ve dolayısıyla sezgisel
olarak daha kestirme yollara başvururlar (63).
Belirsizliğin normal olarak kabul edildiği bir
durumda birey ve toplumun, özellikle medya
ve önemli bireylerin ifadelerinden etkilenmesi
kolaylaşır. Bu tür durumlarda bireylerin
rasyonel düşünmeleri için yeterince veriye sahip
olmadıkları düşünülür ve dolayısıyla sezgisel
olarak düşünmeye zorlanırlar. Böylece mevcut
durumda sunulan bilginin onları etkilemesi ve
verilecek kararın belirlenmesi kolaylaşır (63).
“Yeni normal” ile ifade edilen ise değişim ve
belirsizlik içinde yaşamaktır. Her an bir tehdit ve
olumsuzlukla karşılaşacağımız hatırlatılmakta,
ancak yine de fırsatlara odaklanmamız gerektiği
vurgulanmaktadır. Sonuçta yeni normal ifadesini
dolaşıma sokanların toplumsal normları da bu
söylemlerine paralel biçimde (ister istemez)
inşa ettikleri düşünülebilir. Bu açıdan “yeni
normal”e bağlı bir ahlaki söylemin de inşa
ediliyor olabileceğine değinmekte yarar vardır.
Özellikle iş ve çalışma dünyası gibi alanlar etik
tartışmaların odağında olacaktır.

Bauman, henüz “yeni normal” terimi kullandığımız
ekonomik anlamıyla gündemde değilken, çalışma
etiğine ilişkin önemli değerlendirmeler yapmıştır.
Ona göre, gelinen noktada çalışanlar verimliliğin
önünde önemli bir soruna dönüşmüşlerdir.
Dolayısıyla yeni normal kavramı ile mevcut
etik söylemin yaptığı şey, vatandaşlarını
“gereksizliğe” terk ederken, bu terk edişi vicdanı
rahatsız olmadan atlatmaya çalışmaktadır (64).
Bizim buna ekleyeceğimiz ise; “yeni normal”
ve “yeni normal” söyleminden ortaya çıkacağı
düşünülebilecek olan ahlaki belirsizliği ya da
adaptasyon uğruna ortaya çıkabilecek zorlukları
dengeleyecek bir söylemin üretilebileceğidir.
Böylece ahlaki söylemler aracılığı ile “işsizleri/
gereksizleri” kontrol altında tutmak önemli bir
amaç olacaktır.
Bauman, yoksulları henüz bir azınlık olarak
algılamaktadır (64). Oysa “yeni normal”in ima
ettiği şey iktisadi açıdan çoğunluğun “işsiz/
gereksiz” olabileceği gibi görünmektedir.
Gereksiz olan, azınlık konumundayken kontrolü
kolaydır (64). Bununla beraber, “yeni normal”in
bize söylediği “gereksiz” olanın çoğunluğa
evrilmesine ilişkin güçlü bir olasılığın var
olduğudur. Bu bağlamda gençlerin uyarıldığını
görmek de mümkündür (45, 46). Dolayısıyla
“gereksize” dönüşen bir çoğunluğun kontrolü zor
olduğundan güçlü bir etik söylemin yeni normali
takip etmesi olasıdır. Daha önceki bölümlerde
yeni normale ilişkin sosyolojik açılımlar ve
çalışmalar tam da bu türden bir söylemin izlerini

“Yeni normal”in önemli bir parçasını, işsizliğin
artması ve istihdam sorunlarının yaşanacak olması
oluşturur. Bu durumun teknolojik gelişmelerle
pekişeceği de ifade edilmektedir (45, 62). Aslında
verilen temel mesaj, bir çalışan sınıfına duyulan
ihtiyacın azalacak olmasıdır. Bu durum, Sanayi
Devrimi’nden itibaren oldukça önemsenen
ve teşvik edilen çalışmaya ilişkin düşüncenin
temelden dönüştüğü anlamını taşımaktadır.
Bilindiği üzere XIX. yüzyılda zengin olmanın
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taşır. Örneğin yeni ekonomik durumda bireyin
ruhsal iyiliğini, manevi ve dini uğraşları, biriktirme,
sosyal ve ailesel ilişkilere ağırlık vermeyi önceleyen
bir yaşam önerisi getirilmektedir (47). Bu ifadeler
yine “yeni normal”in güçlü bir şekilde vurguladığı
uyum gösterme ve adapte olmakla uyumlu gibi
görünmektedir. Bauman, mevcut duruma ilişkin
olarak genellikle “neden bu durumdayız?”
sorusuna yer verilmediğini ifade etmektedir (64).
Bahsi geçen çalışmalarda da bu türden bir soruya
yer verilmediği görülmektedir.

Ulrich Beck’e göre yeni toplum biçiminin en temel
özelliklerinden birisi bilgi ve risktir. Buna göre
günümüzde artık süreğen bir değişimin içinde,
küresel piyasanın önemli bir yer sahibi olduğu,
kutuplaşma ve ayrışmalarla giden, dolayısıyla
riske dayalı bir toplum içinde yaşanmaktadır (67).
Bu toplumsal yapı içinde yaşam alanı risklere
dolu bir hal almıştır. Küresel terör tehdidi, güven
bunalımı, belirsizlik, geleceğe ilişkin olumsuz
öngörü ve çevre sorunları kaçınılmaz biçimde
gündemde yer almaya başlamıştır.

“Yeni normal” ile birlikte sıkça kullanılan ve
yeni normalin yapısında önemli yere sahip
olan kavramlardan bazılarının uyum sağlama,
benimseme ve sürekli tetikte olarak hiçbir fırsatı
kaçırmamak olduğu belirtilmiştir (59). Bu ifadeler
özellikle çalışma dünyasına ve çalışanlara yönelik
kullanılmaktadır. Terim, ilk defa XIX. yüzyılın
sonunda ekonomik anlamıyla ortaya çıktığında
da benzer biçimde kullanılmıştır (65). Yani “yeni
normal”in ilk kullanımına benzer bir biçimde
özellikle çalışma dünyasına yönelik güçlü bir
pragmatik mesaj verdiği açıktır. Bu mesajın sadece
iş dünyası ile sınırlı kalmadığını, özellikle politik
alanda önemli ölçüde karşılık bulduğunu ifade
etmek mümkündür. Bu argümanın devamı olmak
üzere herhangi bir ahlaki sorumluluk duymadan
başarı uğruna hemen her yola başvurmanın
hem politik hem de ekonomik dünyada karşılık
bulacağını
söyleyebiliriz.
Örneğin
politik
seçimlerde başarı kazanmak için herhangi bir etik
kaygı duyulmaksızın her yönteme başvurulduğu
ve bunun “yeni normal” haline geldiğine ilişkin
değerlendirmeler görmek mümkündür (66). Sonuçta
ortaya ilginç bir görüntü çıkmaktadır. Olasılıkla
işsiz kalacaklar ya da daha olumsuz konumda yer
alan çoğunluğa uyum sağlamaya yönelik bir mesaj
verilirken, diğer taraftan da çıkar uğruna her türlü
eylemi haklı kılan bir durum ortaya çıkmıştır.

Dünya düzensiz bir yapı kazanmıştır. Kaotik
yapı ve işleyiş ile birlikte belirsizlik, sınırların
silikliğine paralel olarak korku ve çaresizlik
gibi duygular ağırlık kazanmaktadır. Endüstriyel
toplumla birlikte birey, feodal toplumdaki aşırı
dinsel bağlılığın verdiği güvencelerden koparak
endüstri toplumunun bireyine dönüşmüştür.
Gelinen yeni noktada ise; risk toplumunun
bireyine dönüşmüştür. Dolayısıyla günümüzde
bireyden beklenen, çok farklı sayıda ve birbirine
benzer olmayan küresel ve bireysel riske
katlanmasıdır. Toplumsal dayanışmanın yitimi
de bireysel düzeyde bu riski artırmaktadır (68).
Küreselleşmenin içerdiği tüm bu risklere ilişkin
devletler veya hükümetler tarafından gündeme
getirilen kapsayıcı çözüm önerileri yoktur.
Aksine yeni dönemde özellikle büyük şirketlerin
ve bireylerin gücünün arttığına değinilmektedir.
Bu tür organizasyonlar ulus devletlerin kültürel
ve ekonomik söylemlerinden bağımsız olarak
hareket etmektedirler. Böylece ulus devlet
zayıflarken, eğitim, ekonomi ve sosyal alanlar
olmak üzere pek çok alanda politika geliştirilmesi
zorlaşmaktadır. Sonuçta ulus devletler tam olarak
varlıklarını kaybetmeseler de ulusötesi ya da
ulusüstü ekonomik ve politik odaklar gücü ele
geçirmektedir. Dolayısıyla sosyal devletin yerini
piyasa güçleri almaktadır. Bu durumda toplum ve
bireyi gelecek risklere karşı güvende hissettiren
mekanizmanın ortadan kalktığını ifade etmek
mümkündür (67).

Yeni normal ile birlikte sıkça yer verilen
kavramlardan birisinin de risk olduğu bilinmektedir
(43, 60). Aslında risk kavramının sosyal bilim
çalışmalarında 1980’lerin sonundan itibaren
önemli bir yer edindiğini ifade etmek mümkündür.
Endüstri toplumunun yeni bir aşaması olarak postendüstriyel ya da enformasyon toplumuna geçildiği
düşünülmektedir.

“Yeni normal” içinde ifade edilen riskler ile
risk toplumuna atfedilen riskler önemli ölçüde
örtüşmektedir. Risk toplumu ile ifade edilen
toplumsal durum, “yeni normal” ekonomik
söylemin toplumsal yapısına karşılık gelebilir.
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SONUÇ
“Yeni normal” teriminin başta ekonomi olmak
üzere pek çok alanda yaygın bir şekilde kullanılan
bir ifade haline gelmekte olduğu görülmüştür.
Ulusal alanyazında ekonomi ve politik anlamıyla
kullanılan “yeni normal” temel olarak, ekonomik
durağanlığa, işsizliğe, geleceğe yönelik risklere
ve politik sorunlara işaret etmektedir. “Yeni
normal”in doğa bilimlerinde ya da bilimsel
araştırma yazınında daha anlaşılır biçimde
yer aldığı düşünülmüştür. Ancak ekonomik ve
sosyal olgularda daha karmaşık bir yapıya sahip
olduğu görülmüştür. Dolayısıyla ahlaki anlamda
önemli sonuçları olabilecek bir anlam taşıdığı
değerlendirilmiştir. “Yeni normal”in içerdiği
ve öngördüğü, ekonomik durgunluk, işsizliğin
kaçınılmazlığı, geleceğe yönelik belirsizlik ve
risklerin artışı gibi ifadelerin önemli sosyal ve etik
sorunları beraberinde getireceği öngörülmüştür.

Böyle bir durumda toplumsallık yerine bireycilik,
düzen yerine düzensizlik, rasyonellik yerine
irrasyonellik ön plana çıkmaktadır (67). Etik
anlamda yapılabilecek önemli bir değerlendirme
ortaya çıkan durumun bir ürünü olarak sosyal
dayanışmanın zayıflaması, bireyin risk ve güven
arayışında dayanaksız kalmasıdır. Sonuçta
güvensiz, dayanaksız ve risklerle başbaşa kalan
birey veya toplumun yeni güç odaklarının
oluşturdukları
söyleme
boyun
eğmeleri
kolaylaşacak gibi görünmektedir.
“Yeni normal” ile tanımlanan duruma yönelik
eleştiriler ve çözüm önerileri de getirilmektedir.
Özellikle ekonomi ve çalışma dünyasına
yönelik etik bir farkındalığın oluşturulması
üzerinde durulan konuların başında gelmektedir.
Düzenleyici bir sistem ve etik ilkelerin
yokluğunda, eşitsizliğin kaçınılmaz olacağı,
etikdışı davranış ve tutumların artarak devam
edeceğine vurgu yapılmaktadır. Özellikle
saygınlık ve sürdürülebilirlik açısından etiğin
önemine vurgu yapıldığı görülmektedir. Etik
ile birlikte vurgulanması gereken kavramların
başında hesap verebilirlik, sorumluluk ve şeffaflık
gelmektedir (69). Bazı çalışmacılar ise haklı
olarak eski normale dönmenin olanaksızlığını
kabul etmekte ve daha olumlu bir “yeni normal”
kurma önerisi getirmektedirler. Bu bağlamda
tüketimin ve doğaya zarar vermenin azaltılarak
başka türden sürdürülebilir bir “yeni normal”
oluşturulabileceğine değinilmektedir. Doğayla
dostluk, kültürel bir değişim, daha mütevazi
bir yaşam, başarı sembollerinin değiştirilmesi,
tüm dünyayı (biosfer) gözeten bir etik anlayışın
geliştirilmesi, çalışma sürelerinin kısaltılması,
daha çok boş zaman yaratılması ve özellikle
toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılması
gereği gibi ifadeler oluşturulması planlanan “yeni
normal” için vurgulanmaktadır (70).

Yaygın kullanımı ve etik sorunlar bağlamında
taşıdığı anlamlar düşünüldüğünde tıp etiği
alanında “yeni normal” kavramının dikkate
alınması
gerekecek
gibi
görünmektedir.
Özellikle, sağlık çalışanlarının değişen konumu,
sağlık alanının ekonomik bir gelir kaynağı olarak
dönüşmesi, sağlık turizmi vb. konuların “yeni
normal” ile yakından ilişkili konular olacağını
düşünmek mümkündür. Dolayısıyla tıp etiğinin bu
konular üzerine söyleyecek çok sözü olacak gibi
görünmektedir. Kavramın kullanım yaygınlığı
düşünüldüğünde ise tıp etiğinin ilgisinin yalnızca
bu konularla sınırlı kalmayacağı açıktır.

Gelinen noktada “yeni normal” farklı bağlamlar
içinde kaçınılmaz olarak kendisini dayatacak
gibi görünmektedir. Dolayısıyla olumluolumsuz anlamları ve farklı bağlamlardaki
kullanımları içerisinde “yeni normal”in ele
alınarak her durumda insan onurunu koruyan etik
yaklaşımların geliştirilmesi önemli bir gereklilik
olacaktır.
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DERLEME / Review

Yüz Egzersizlerinin Cilt Yaşlanması Üzerine Etkisi: Literatür
İncelemesi
Effect of Facial Exercises on Skin Aging: Literature Review
Fatma ERDEO1, Filiz HiSAR2
ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Bu çalışma, yüze uygulanan egzersizin yaşlanmaya etkisini
belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya, Temmuz 2014-2020 yılları arasında yayımlanmış, yüzdeki kırışıklık ve yaşlanma sorunlarına yönelik uygulanan, egzersiz yöntemlerini bildiren çalışmalar dahil edildi.
Ulaşılan 8 makale önce başlık ve özetlerine göre incelendi. Ardından
yinelenen makaleler çıkartıldı. Kalan makalelerden dâhil etme ölçütlerine uygun olan üç makale derlemeye konu oldu.
Bulgular: Müdahale süreleri 6-8 hafta arasında değişen üç çalışmada, katılımcıların yaş aralığı 30-65, örneklem büyüklüğü ise 82
kişiden oluşmaktaydı. Bu inceleme sonucuna göre, bireylerde yüze
uygulanan egzersizin yüz kırışıklığına ve yüz kompozisyonuna karşı
etkili olduğu görüldü.
Sonuç: Kullanılan yöntemlerin genellikle yaşlanmaya etkisinin olduğu görülmektedir. Kanıt düzeyi yüksek olan randomize kontrollü
çalışmalara ihtiyaç vardır.

Objective: This study is to determine the effect of facial exercise on
aging.
Material and Methods: Studies published between July 2014 and
2020, which reported exercise methods applied for facial wrinkles
and aging problems, were included in this study.
The 8 articles reached were first examined according to their titles
and abstracts. Then, duplicate articles were removed. Among the remaining articles, three articles that met the inclusion criteria were
the subject of the review.
Results: In studies with intervention periods ranging from 6-8 weeks, the age range of the subjects was 30-65, and the sample size
was 82 people. It was observed that the exercise applied to the face
in individuals was effective against facial wrinkles and facial composition.
Conclusion: It is seen that the methods used generally have an effect
on aging. There is a need for randomized controlled studies with a
high level of evidence.
Keywords: facial, exercise, wrinkle, aging, rejunevation

Anahtar Kelimeler: yüz, egzersizi, kırışıklık, yaşlanma, yenilenme

GİRİŞ

yüzde daha belirgindir (1). Yüzdeki kırışıklıklar ve cilt
sarkması şeklinde izler bırakan yüz yaşlanması, insan
yaşamının kaçınılmaz bir parçasıdır (2).

Yaşam
süresinin
artmasıyla
birlikte;
boy,
kardiyovasküler fonksiyon, aerobik fonksiyon, yağsız
vücut kütlesi, bağışıklık fonksiyonu, maksimum akciğer
kapasitesi ve maksimal ventilasyon, nörotransmitter
seviyeleri azalırken; yağ doku seviyesi, kortikal atrofi
artar. Bu fizyolojik değişiklerin yanı sıra, kas boyutu
ve kuvvetinin azalması, kemiğin rezorpsiyonunun
yavaşlaması ve yeniden konumlandırılması, gergin bağ
ve tendonlar gibi biyomekanik değişiklikler de görülür
(1,2). Bu fizyolojik değişiklikler özellikle insan kimliği
ve sosyal etkileşimlerinde önemli bir rol oynayan

Yüz kompozisyonu göz, kaş, burun, alın ve çenenin,
kabul görmüş genel estetik kurallarına bağlı kalarak
konumlandırılmasıdır. Yaşın artışı ile birlikte;
alın, gözler, burun, orta yüz ve alt yüz gibi çeşitli
yüz alanlarında yaşlanma ile ilgili değişiklikler
gözlenmekte ve yüz kompozisyonu değişmektedir.
Alın bölgesinde, alın ve kaş, zaman içinde sarkarak,
kaş-göz mesafesinin azalmasına ve üst göz kapağı
cildinin demetlenmesine neden olur. Gözler genellikle
yaşlanma belirtileri gösteren ilk yüz bölgesi olduğu
iyi bilinmektedir. Göz çevresinde daha ince olan cilt
daha az bez içerir ve sürekli göz açılıp kapandığı için
sürtünme ve çekmeye maruz kalır. Bu nedenle göz
çevresi cilt değişiklikleri, yüzün geri kalanından daha
erken meydana gelir. Orta yüzdeki yaşlanma, yanaklar

1-Dr. Öğr. Üyesi, Fizyoterapist. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Bölümü,
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birlikte, yüz gençleşmesi için yapılan uygulamalardan
akapunktur, akapressure ve egzersiz gibi alternatif
yaklaşımlar da popüler hale gelmektedir (4,5). Yüz
egzersizi olarak Kyunghee Fasial Dirençli Egzersiz
Programı, Pao aleti ile egzersiz, konuşmaya yönelik
egzersiz terapileri yapılmaktadır. Literatürde bu konu
ile ilgili sınırlı olan çalışmalar, vaka çalışmaları ve yarı
deneysel çalışmalardan oluşmaktadır (2-4)

sarkmaya başlamasıyla gerçekleşir ve nazolabiyal
kıvrımlara neden olur. Nazolabial kıvrımlar, burnun
kenarlarından ağzın köşelerine kadar uzanan çizgilerdir
(3). Burun bölgesinde, burun uzar. Yaygın uzama
nedenleri, yumuşak dokunun incelmesi ve elastikiyet
kaybıdır; bu da “burun ucunun düşmesine” neden olur.
Alt yüz alanında, yüz yaşlandıkça, yüz dokuları aşağı
dikey çizgiler oluşturur. Bu çizgiler “Gülme Çizgileri”
olarak adlandırılır. Ağzın köşeleri sarkabilir ve çenenin
etrafında “Kukla Hatları” olarak adlandırılan kıvrımlar
oluşturabilir. Yanaklar, yüz kaslarının çene kemiğine
tutundukları çene boyunca sabit bir nokta etrafında
sarktıklarında ise kabartılar oluşur. Yüz kasları,
boynun içine, platysma kası denilen bir tabaka olarak
devam eder. Bu durum yaşla birlikte boyunda tabakalı
bir görüntü oluşmasına neden olur (3,4).

Araştırmanın soruları;
1. Bireylerde yüze uygulanan
kırışıklığına etkileri nelerdir?

egzersizin

yüz

2. Bireylerde yüze uygulanan
kompozisyonuna etkileri nelerdir?

egzersizin

yüz

Yöntem
Amaç:

Cilt yaşlanmasının içsel ve dışsal olmak üzere iki
süreci vardır: Genetik yatkınlığın, zaman geçtikçe
ortaya çıkan iç yaşlanmayı yönettiği düşünülmektedir.
Tanım olarak, bu yaşlanma şekli kaçınılmazdır ve insan
davranışlarındaki değişikliklerden etkilenmemektedir.
Bunların yanında, dışsal yaşlanma, sigara, aşırı
alkol tüketimi, zayıf beslenme ve uzun süreli güneşe
maruz kalma, insan vücudunu etkileyen dışsal
faktörlerdendir. Genellikle isteğe bağlı vücuda giren
bu maddelere maruz kalmak, bazen zorunlu olmasına
rağmen, kaçınılmaz değildir ve dikkat edilmezse
istenmeyen cilt yaşlanmasına neden olur. Özellikle cilt
yaşlanmasındaki etkenlerden birisi olan güneş ışığının
cilt yaşlanmasında % 80 oranında etkisi olduğu
bilinmektedir (4,5).

Bu çalışma, yüze uygulanan egzersizin yaşlanmaya
etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntemler
Bu çalışma sistematik derleme olup, sistematik
derleme protokolünün oluşturulması ve makalenin
yazımında PRISMA Bildirimi’nden (PRISMA
Statement –Sistematik Derleme ya da Meta- Analiz
Araştırma Raporunun Yazımında Bulunması Gereken
Maddelerle İlgili Kontrol Listesi) yararlanılmıştır (5,6)
Tarama stratejisi
Çalışma için, Google Akademik, Wiley, Web Of
Science, Springer Link, Scopus, Science Direct,
Clinical Key, CINAHL, PubMed, Ulusal Tez Merkezi
(https://tez.yok.gov.tr/Ulusal TezMerkezi/tarama.jsp),
Dergipark, ve Ulakbim tarama motorlarından face,
aging, axercise, rejunevation kelimeleri ile tarama
yapılmıştır. Sistematik derlemeye Temmuz 2014-2020
yıllarında yayımlanmış, yüzdeki kırışıklık ve yaşlanma
sorunlarına yönelik uygulanan, egzersiz yöntemlerini
bildiren çalışmalar dâhil edilmiştir.

Dünyanın birçok yerinde yaşam beklentisi arttıkça,
genç bir görünüm daha da değer kazanmıştır. Bu
nedenle cildi iyileştirmeye yönelik ciddi çabalar
sarfedilmektedir (5). Yüz yaşlanması en çok, nazolabial
kıvrımların belirginliğini artırırken, levator labii
superioris ve zygomaticus majör kaslarına yüzeysel
olan dokuların incelmesi, medial, orta ve lateral
temporal yanak yağı (pedi) da dahil olmak üzere malar
yağının kaybı ve ikincil olarak, malar katının üstündeki
cildin sarkması şeklindedir (3).

Çalışmaların belirlenmesi ve seçimi
Bu çalışmaya, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış,
egzersizin yüz yaşlanmasında etkisine yönelik
çalışmaların yapıldığı yarı deneysel çalışmalar dâhil
edilmiştir. Makale seçim sürecinin ayrıntıları Şekil
1’de verilmiştir. Bu sistematik derlemede çalışmaların
belirlenmesi ve seçimi, iki araştırmacı tarafından
bağımsız olarak yapılmıştır (Şekil 1).

Plastik cerrahların ve dermatologların kimyasal
peeling, botulinum toksin enjeksiyonu ve dermal dolgu
maddeleri, laser tedavisi, yüz gerdirme, göz büyütme ve
göz kapağı ameliyatı gibi işlemleri uygulayarak, uzun
yıllardır üzerinde çalıştığı tek konu olmuştur. Bununla
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Verilerin çekilmesi ve analizi

Yüz kırışıklığı ve kompozisyonu üzerine odaklanan
çalışmalarda, tüm katılımcılar sigara içmeyen,
daha önce kozmetik cerrahi operasyon geçirmemiş,
düzenli olarak yüz egzersizi yapmayan, yüz
kaslarında fonksiyon bozukluğu olmayan ve yakın
zamanda ortodontik müdahale geçirmemiş kişilerden
oluşmaktadır. Ayrıca, yüz kırışıklık ve kompozisyonunu
değerlendirme sırasında, hamile, cilt hastalıkları olan
ve halen hormon tedavisi gören hastalar çalışma dışı
tutulmuştur.
Çalışmaların
değerlendirilmesi

metodolojik

Araştırma verilerini elde etmek için veri çekme aracı
kullanıldı. Bu araç, araştırmacılar tarafından geliştirildi.
Bu veri çekme aracı ile sistematik derlemeye alınan
araştırmaların yöntemi, çalışmanın deseni, veri toplama
aracı, örneklem hacmi, araştırmanın yapıldığı yıl,
ülke, çalışma alanı, yaş, uygulanan yöntem, uygulanan
egzersizin yüz kırışıklığına ve yüz kompozisyonuna
etkileri hakkındaki verilerin toplanması sağlandı. Veri
çekme işlemi birinci araştırmacı tarafından yapıldı ve
ikinci araştırmacı tarafından kontrol edildi (Tablo 1).

kalitesinin

İstatistiksel çözümleme

Çalışmada yarı deneysel araştırmaların kalitesini
değerlendirmek için ülkemizde kullanılan JBI Yarı
Deneysel Çalışmalar İçin Kritik Değerlendirme Kontrol
Listesi (randomize olmayan deneysel çalışmalar)
kullanılmıştır (5,6). Bu değerlendirme aracı, dokuz
maddeden oluşan bir formdur. Makalelerin kalite
değerlendirme sonuçları birinci yazardadır, talep
edildiği takdirde paylaşılabilir. Kalitatif senteze dâhil
edilen çalışmaların sayısı 3’tür (Şekil 1).

Elde edilen veriler homojen özellikte olmadıkları için
meta analiz yapılamadı ve tablolaştırarak sunuldu.
Ancak, sistematik derlemeye alınan çalışmalarda ortak
bildirilen bazı sonuçlar ile ilgili birleştirilmiş yüzde
hesabı yapıldı.

Şekil 1. Dahil edilen çalışmaların taranması ve uygunluğu için akış diyagramı
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2

1

Alam ve
ark.

Hwang
ve ark.

Kim ve
ark.

(2018)

(2018)

(2015)

Deri elastikiyeti
Cutometer ile
değerlendirilmiştir.

Veri Toplama
Aracı

Kore

Ülke

Fizyoterapi
Departmanı

Çalışma
Alanı

Yaş
aralığı:35-58

Yaş

Uygulanan
Yöntem

Kyunghee Fasial
Resistance
N:16 kadın
Programme
Yaş ortalaması:
Süre:8 hafta

Örneklem
Hacmi

------------------

Egzersizin
Yüz
kırışıkığına
Etkisi

Zigomatik ve
platsima dışında
bölgelerde
(orbicularis oculi,
buccinator, risorius)
kas iyileşmesinde
artış
1. Zigomatik Major
ve Digastrik Kas
kalınlığı artmıştır.
3.Alt yüz alanı
Pao aleti kullanımı
sonrası azalmış,
volümü artmıştır.

Egzersizin Yüz
Kompozisyonuna
Etkisi

2. çene
Kore
Fizyoterapi N:50 kadın
Yaş
Pao aleti ile
1. Kas kalınlığı
çizgisi
Departmanı
aralığı:30-63
yüz kaslarına
sonografi,
Pao aleti
egzersiz programı
2.Kırışıklıklar
Yaş
kullanımı
verilmiştir.
Kırışıklık Şiddeti
ortalaması:40
sonrası
Ölçme Skalsı
Süre:6 hafta
azalmıştır.
3.Yüzdeki uzaklık
ve oranlar Laser
tarama sistemi ile
değerlendirilmiştir.
1.Üst ve alt yanak
Hastalara
Yaş
N:16(27,
Plastik
1.İki kör fizikçi Australia
Yarıdolgunluğu egzersiz
sertifikalı bir
aralığı:40-65
11 drop
Cerrahi
tarafından
deneysel
sonrası artmıştır.
uygulayıcı
out)
Enstitüsü
Facial Aging
Tek grup
2.Hasta memnuniyeti
tarafından haftada
Yaş
Photoscales ile
pre-posttest
egzersiz sonrası
ortalaması:53.7 3-4 kez olacak --------------çekilen fotoğraflar
artmıştır.
--------şekilde, 90
değerlendirildi.
dakika 32 farklı
2.Hasta
egzersiz programı
memnuniyeti 0-10
uygulanmıştır.
arasında görsel
analog skalası ile
Süre:8 hafta
değerlendirildi.

Yarıdeneysel
Tek grup
pre-posttest

Tek grup
pre-posttest

Yarıdeneysel

Yazarlar, Çalışmanın Çalışmanın
deseni
Yıl
yapıldığı
yıl

Tablo 1. Sistematik derlemeye alınan gözlemsel araştırmaların özellikleri
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ÖRNEKLEM

ve ark. yüz kompozisyonu ve kırışıklığını MerzCarruthers Fasial Aging Photoscale (MCFAP) ile
değerlendirmiş, katılımcı memnuniyetinde ise görsel
analog skalası kullanmışlardır.

Değerlendirmeye alınan ilk çalışma Kim ve ark.
tarafından yapılmıştır (7). Bu çalışmanın örneklemini
35-58 yaş arası 16 kadın oluşturmaktadır. Hwang ve ark.
tarafından yürütülen diğer çalışmada ise 30-63 yaş arası
50 kadın çalışmaya katılmıştır (8). Alam ve ark.’larının
yaptığı çalışmada ise 40-65 yaş arası kadın katılımcı
çalışmada yer almıştır. Çalışmaya 33 kişi kayıt olmuş
bunlardan 6’sı çalışmaya katılmaktan vazgeçmiş, 11
kişi egzersiz programını tamamlayamamıştır. 16 kişi
ile çalışma tamamlanmıştır (9).

Uygulama Yapılan Kaslar
Kim ve ark. yaptıkları çalışmada, kırışıklıkta daha
fazla etkin olan 5 kasa (orbicularis oculi, zygomaticus,
buccinator, risorius, and platysma) uygulama
yapmışlardır. Bu kaslar, yapılan önceki çalışmalardan
baz alınarak seçilmişlerdir (7). Hwang ve ark. ağız
çevresi ve çene altı kaslarını (levator labii superioris,
orbicularis oris, zygomaticus major, and, among the
suprahyoid, the digastric) çalıştırmışlardır (8). Alam
ve ark. yaptıkları çalışmada tüm yüz kaslarını içerisine
alan bir egzersiz programı uygulamışlardır (9).

Çalışmaların özellikleri
Bu sistematik derlemeye Dünyada ve Türkiye’de
yapılan, İngilizce olarak yayımlanan egzersizin
yüzdeki yaşlanmaya etkisini araştıran yarı deneysel
üç pre-post test çalışma dâhil edildi. Sadece bir
çalışmada verilerin toplandığı ve yayımlandığı zaman
arasındaki süre bildirilmiştir. Çalışmalardan bir tanesi
Güney Amerika, diğer ikisi Koreli gönüllü katılımcılar
üzerinde yapılmıştır. Araştırmalar 2015-2018 yılları
arasında yapılmıştır.

Ölçüm Araçları
İncelenen
araştırmalarda
uygulanan
egzersiz
programlarının etkinliği farklı yöntemler ve ölçüm
araçları ile değerlendirildi. Kim ve ark. yüz kaslarını
elektromyogram ile seçtikten sonra Cutometre ile
deri elastikiyetini değerlendirmişlerdir (7). Hwang
ve ark. ultrason ve yüz alan tarama yöntemiyle
değerlendirdikleri hastaları, Kırışıklık Şiddeti
Puanlama Skalası (The Wrinkle Severity Rating
Scale) ve Görsel Yüz Skalası (Face Visual Scale)
ile değerlendirmişlerdir (8). Alam ve ark. yüz
kompozisyonu ve kırışıklığını Merz-Carruthers Fasial
Aging Photoscale (MCFAP) ile değerlendirmiş,
katılımcı memnuniyetinde ise görsel analog skalası
kullanmışlardı (9).

Prosedür
İncelenen bu üç çalışmada veri toplama formları
ve ölçüm araçları kullanılmıştır(7-9). Kim ve ark.
nın çalışmasında 8 hafta süren programda, 3 sn.’den
başlayıp 10 sn.’ye çıkan kontraksiyon (kasılma) süresi
ile bireylere günde iki kez izometrik kontraksiyon
yaptırılmıştır. Bu egzersizler ilk hafta bir eğitmen
eşliğinde, ikinci hafta uzaktan eğitimle, sonraki
haftalarda ise birey evde kendisi bu egzersizleri
yapmıştır. Kontraksiyon süresi ilk hafta üç sn.’den altı
sn’ye, ikinci hafta sekiz sn., üçüncü hafta ise dokuz sn.,
dördüncü hafta ve sonrasında ise on saniyeye çıkılmış
ve bu süre diğer haftalarda da korunmuştu. Hwang ve
ark.’larının yaptığı çalışmada ise ağız çevresi kaslar için
yirmi üç gr. ağırlığında Pao isimli bir alet geliştirilerek,
bireylerin bu aleti otuz sn. ağızlarında tutmak suretiyle,
günde iki kez, sekiz hafta uygulamalarını istemişlerdir.
Ve bu uygulamaları video kayıt altına almışlardır.
Alam ve ark.’larının yaptığı çalışmada ise katılımcılara
32 yüz egzersizi içeren egzersiz eğitimi vermişlerdir.
Katılımcılar bu egzersizleri evde günde otuz dakika
sekiz hafta boyunca uygulamışlardır.

Egzersizin Yüz Kırışıklık ve Kompozisyonuna
Etkisi
Kim ve ark. tarafından yapılan çalışmada Kyunghee
Dirençli Fasial Egzersiz Programı sonrasında deri
elastikiyetinin tüm bölgelerde anlamlı derecede arttığı
(p<0.05), Zygomatic ve platysma kas bölgelerinde
anlamlı derecede derinin daha formda ve elastik
olduğu, deri yorgunluğunun azaldığı ve eski
pozisyonuna geri döndüğü (p<0.05) gösterilmiştir (7).
Hwang ve ark.’nın yaptığı çalışmada, egzersiz sonrası
zigomatik majör ve digastrik kasın anlamlı derecede
hücresel yapısının arttığı (p<0.001), sağ taraf levator
labii superior kas kalınlığının egzersiz sonrası arttığı
(p=0.006), alt yüz alanı (sağ p=0.005, sol p=0.006) ve
volümünün anlamlı derecede azaldığı (sağ p=0.001,

Wrinkle Severity Rating Scale) ve Görsel Yüz Skalası
(Face Visual Scale) ile değerlendirmişlerdir. Alam
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anlamlı derecede artmış. Yaşla birlikte malar yağ kaybı
olduğu için egzersizin, malar yağ kaybını önleyici
pozitif etkisinin olduğu gösterilmiş (9). Yapılan diğer
bir çalışmada egzersiz verilen grubun yedi hafta sonra
çekilen resimlerinde kontrol grubuyla karşılaştırıldığı
zaman sadece üst dudak bölgesinde anlamlı bir
iyileşme olduğu gösterilmiş. Daha genel bir etkinin
olabilmesi için egzersizin süre ve sıklığının daha fazla
olduğu egzersiz programlarının uygulanması üzerine
dikkat çekilmiştir (12).
Genel olarak çalışmalara
bakıldığı zaman, tüm çalışmalarda egzersizin deri
elastikiyeti ve volümüne etkilerinden bahsedilmiştir
(11-21). Fakat, kas yapısıyla ilgili bilgi sınırlıdır. Bu
konuyla ilgili sadece bir vaka çalışması bildirilmiştir
(13). Sirkte göz kapaklarıyla 5 kilogram yük taşıyan
bir sirk çalışanının orbikularis okuli kas hipertrofisi
gösterilmiştir. Fakat, bu çalışmada eğitimin süresi ve
yoğunluğundan bahsedilmemiştir.

sol p=0.002), çene kulak çizgisinin ise egzersiz sonrası
anlamlı derecede azaldığı bulunmuştur ( sağ p=0.004,
sol p=0.003) (18). Alam ve ark.’larının çalışmasında ise
üst ve alt yanak dolgunluğu, ilk değerlendirmeye göre
anlamlı derecede artmıştır (p=0.003). Yaşla birlikte
malar yağ kaybı olduğu için egzersizin, malar yağ
kaybını önleyici pozitif etkisinin olduğu gösterilmiştir
(9,10).
Dahil Etme ve Dışlama Kriterleri
Bu çalışmaya deneysel çalışmalar ve son beş yıl
içinde yapılmış olanlar alınmıştır. Ayrıca, tek vaka
çalışmalarından oluşan yayınlar ve editöre mektuplar,
makalemize dahil edilmemiştir (Tablo 2).
Tablo 2: Egzersizin yüz kırışıklığı ve kompozisyonunu
etkileme durumu
Yüzdeki
etkilenme türü
Kırışıklık
Yüz kompozisyonu
Toplam

Araştırma
sayısı
1
2
3

Katılımcı
sayısı (n)
16
66
82

Yüzde
(%)
19.5
80.5
100

Bu çalışmanın ilk sınırlılığı, yalnızca İngilizce dilinde
yayımlanmış çalışmaların araştırmaya dâhil edilmesidir.
Diğer sınırlılığı ise, sadece sekiz çalışmaya ulaşılması
ve bu çalışmalarda kontrol grubunun olmamasıdır.
Yaşlılık görüntüsünün geciktirilmesi, oluşabilecek
kırışıklıkların erken dönemde önlenmesi ve kasderi yapısının korunması için egzersiz, diğer cerrahi
prosedürlere göre tercih edilebilecek bir yöntemdir.
Ayrıca yapılan çalışmalarda kişi memnuniyeti
sorgulanmış ve genel olarak tüm bireyler, egzersizin
etkisinden memnun kalmışlardır (3-12). Cerrahi
seçeneklere kolay ulaşamayan veya doğallıktan yana
olan kişiler için egzersizler bir uzman tarafından,
egzersiz programı şeklinde verilmeli ve etkinliğinin
ortaya çıkması için düzenli olarak yapılmalıdır.

Tartışma
Literatür incelemeye dâhil edilen çalışmalarda
yöntemlerin, yüz kırışıklığını azalttığı ve yüz
kompozisyonunu olumlu yönde etkilediği yönünde
bulgular elde edilmiştir (Tablo 2). Bu doğrultuda, yüz
için uygun egzersizlerin seçilmesi, egzersiz şiddetinin
ve süresinin belirlenmesi önemlidir. Yüz egzersizlerinin
yüz gençleştirme için etkinliği tartışmalıdır. Literatürde
bazı araştırmacılar, yüz egzersizlerinin kırışıklığı ve
sarkmaları azaltmada etkili olduğunu savunurken (710), Diğer yapılan çalışma sonuçları ise, egzersizin yüz
kırışıklığını azaltmada etkili olduğunu savunmaktadır
(7-10). Arizola ve ark.’ları izotonik ve izometrik
egzersizlerden oluşan 8 haftalık terapi sonrası göz,
dudak çevresi kırışıklıklarının ve nazolabial oluğun
azaldığını gözlemlemiştir (11).

Sonuçlar
Yapılan çalışmalar egzersizin, yüz kaslarının
volümüne, fasial yüz alan uzaklıklarına, kırışıklığa
olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir. Özellikle
cerrahi müdahalesiz, yüz gençleştirme alanında
yapılan çalışmalar, bir adım daha egzersizlerin
yararlılığını ortaya koymaktadır. Kullanılmakta
olan farklı yaklaşımların ve farklı egzersiz türlerinin
etkinliğini değerlendiren randomize kontrollü
çalışmalara ihtiyaç vardır. Gelecek çalışmalarda
özellikle, kas hipertrofisinin yüz gençleşmesine etkisi
araştırılmalıdır. Araştırmalar sırasında yaşlanmaya etki
eden faktörler dikkate alınmalıdır. Ayrıca sonuçlar,

Çalışmamızda egzersizin yüz kompozisyonuna etkisi %
80.5 olarak belirlenmiştir. Yapılan diğer bir çalışmada
ise 56 yaşındaki kadının konuşma egzersizleri
sonrası yüz simetrisinde ve nazolabial olukta anlamlı
iyileşme gözlemlenmiş (12). Alam ve ark. tarafından
yapılan ve sonucumuzu destekleyen çalışmada yüz
kompozisyonu ve kırışıklığı Merz-Carruthers Fasial
Aging Photoscale (MCFAP) ile değerlendirilmiştir .
Üst ve alt yanak dolgunluğu, ilk değerlendirmeye göre
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bu alanda çalışan uzmanların yönlendirilmeleri
konusunda rehberlik edebilir.
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Dudak ve Damak Yarığı Olan Bebeklerin Ebeveynlerinin
Yaşadıkları Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımı
Problems and Nursing Approach of Parents of Infants with Cleft Lip and
Palate
Sevil ÇINAR1, Gülten KOÇ2
ÖZ

ABSTRACT

Dudak damak yarığı dünyada en sık görülen kraniyofasiyal konjenital anomalilerden biridir. Prenatal veya postnatal dönemde bebeğe
dudak damak yarığı tanısının konması, çoğu ebeveyn için duygusal
travmaları getirmekte ve başlangıçta şok, inkar, üzüntü, öfke ve endişe gibi karmaşık duygular yaşanmasına neden olmaktadır. Gebelik
sırasında bir yarık tespiti ve görünür bir şekil bozukluğu olması,
ebeveynliğe geçişi ve bebekle olan karşılaşmayı zorlaştırır. Özellikle
baş ve yüz defektleri ailenin daha şiddetli tepki göstermesine neden
olmaktadır. Annelerin bebeğin dış görünümü nedeniyle ilk tanışma
anında yaşadığı karışıklık, reddetme duygusu ve distres gibi emosyonel deneyimleri duruma adaptasyonu yavaşlatmaktadır. Ayrıca
dudak damak yarığının varlığı, ebeveynlerin tedavi süreci ile ilgili
bilgi eksikliği, cerrahi prosedürler ile birlikte bebeğin acı çekeceği
düşüncesi ve ekonomik yükler ailelerin refah düzeyini ve yaşam kalitesini etkilemektedir. Bu yüzden, hemşirelerin bu süreçte ebeveynleri
desteklemesi, eğitim ve danışmanlık vermesi kritik bir öneme sahiptir. Bu derlemede dudak damak yarığı olan bebeklerin ebeveynlerinin yaşadıkları sorunlar ve hemşirelik yaklaşımı sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dudak damak yarığı; hemşirelik bakımı; ebeveyn.

Cleft lip and palate is one of the most common congenital craniofacial abnormalities in the World. The diagnosis of infants with
cleft lip palate in the prenatal or postnatal period generally causes
most parents to experience emotional trauma and complex feelings
such as shock, denial, sadness, anger, and anxiety. The detection of
cleft lip and the presence of a visible deformity during pregnancy
make the transition to parenthood and the attachment to the infant
a difficult process. Defects of head and face specifically result in the
family showing aggressive responses. Emotions such as confusion,
rejection, and distress that the mothers experience during the first
contact with their infants born with craniofacial deformities such
ascleft lip and palate slow down the adaptation process. Therefore, it is critical that nurses support parents, provide education and
counseling in this process. In this review, the problems experienced
by the parents of infants with cleft lip and palate and the nursing
approach are presented.

GİRİŞ

yıllık olarak dünyaya gelen dudak damak yarığı
olan bebek sayısı 1291 ile 1844’tür (3).

Keywords: Cleft lip and palate; nursing care; parents.

Dudak damak yarığı embriyolojik dönemde çeşitli
nedenlerden dolayı bebeğin yüz bölgesindeki
yapıların birleşme kusuru nedeniyle ortaya çıkan
konjenital bir anomalidir. Dudak damak yarığı
dünyada en sık görülen kraniyofasiyal konjenital
anomalilerden biridir ve bölgesel değişiklikler
göstermekle birlikte ortalama görülme sıklığı
700-1000 doğumda birdir (1,2). Türkiye İstatistik
Kurumu verilerine göre, 2017 yılında ülkemizde

Dudak damak yarığı olan bebeklerde pek çok
sorun görülmekle birlikte ebeveynlerde de ciddi
sorunlar ortaya çıkabilmektedir (4,5). Dudak
damak yarığı olan bebeklerin ebeveynleri bakım
güçlükleri ve duygusal sorunlar yaşamakta ve
desteğe ihtiyaç duymaktadırlar (6,7). Gebelikten
itibaren sağlıklı bir bebeği kucağına alma
beklentisinde olan ebeveynler için bebeğin dudak
damak yarıklı olması önemli bir kriz nedenidir.
Bu nedenle ebeveynler, dudak damak yarığı olan
bebeğin bakımında fiziksel, psikolojik, ekonomik
ve sosyokültürel sorunlar yaşayabilmektedir
(8,9).
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Dudak damak yarığı olan bebeğe sahip
ebeveynlerde tanının prenatal dönemde veya
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Dudak Damak Yarığı Olan Bebeklerin
Ebeveynlerinin Yaşadığı Sorunlar

doğum anında konulmasına göre, ebeveynin
yaşadığı
deneyim
değişmektedir.
(4,8).
Ebeveynlerin bebeğin dış görünümü nedeniyle
ilk tanışma anında yaşadığı karışıklık, reddetme
duygusu ve distres gibi emosyonel deneyimleri
de duruma uyumu yavaşlatmaktadır (8). Dudak
damak yarığının ebeveynler üzerinde yarattığı
psikososyal baskıya rağmen hemşirelerin
önemli katkıları sayesinde ailelerin bu süreci iyi
sürdürdükleri belirlenmiştir (10).

Dudak damak yarığı olan bir bebeğe sahip olmak,
ebeveynleri psikososyal açıdan çeşitli şekillerde
etkilemektedir. Dudak damak yarığı olan bebeklerin
ebeveynleri duygusal ve maddi olarak kendilerini
yorabilen gelişimsel sorunlarla ve sosyal/
psikolojik uyum sorunlarıyla karşılaşabilmektedir
(9). Ebeveynlerin uyumu; defektin genişliğinden,
yarığın görünebilirliğinden, kendi baş etme
becerilerinden ve aldıkları sosyal destekten
etkilenmektedir. Bu anomaliyi kabullenme ve
bununla yaşamayı sürdürme tüm aile bireyleri
için zor olmaktadır (8,16).

Dudak damak yarığı olan bebeklerin tedavi
ve bakım süreçlerinin başarılı bir şekilde
sürdürülebilmesi için çözülmesi gereken birçok
sorun bulunmaktadır. Bu problemlerin varlığı,
özel bilgi ve becerileri bulunan çok sayıda sağlık
profesyonellerinin işbirliği yapmalarını gerektirir
(11). Dudak damak yarığı olan bebeklerin
tedavisi ve izlemi genellikle doğumdan başlayıp
erişkinliğe kadar devam eder ve çok disiplinli
uzman ekipler tarafından sürdürülür (12). Dudak
damak yarığı olan bebeğin bakımının en iyi
şekilde, odyolojik, dental, konuşma terapisi,
genetik danışmanlık, psikososyal hizmetler ve
hemşirelik bakımını içeren multidisipliner bir
anlayış içerisinde verilebileceği savunulmaktadır
(13,14). Disiplinler arası kompleks süreçlerin
yürütülmesi ve ebeveynler ile diğer sağlık
profesyonelleri arasındaki arabuluculuk görevleri
için ekip içerisindeki hemşireler önemli bir rol
üstlenmektedir. Ekip hemşireleri tanı sonrası
dönemden başlayarak tüm tedavi süresi boyunca
bilgi aktarma, güven geliştirme, duygusal ve
sosyal destekte bulunma gibi konularda yardımda
bulunurlar (11).

Sağlıklı bebek bekleyen ebeveynlerin dudak
damak yarığı olan bir bebeğe sahip olmaları
şok, suçluluk, üzüntü, keder, korku, kaygı,
şaşkınlık ve öfke gibi olumsuz duyguları
yaşamalarına, aile rutinlerinin bozulmasına
neden olmaktadır (4–6). Bununla birlikte,
ebeveynlerin bebeklerin hastalığı ve tedavisinin
bebeklerin günlük yaşamını, gelişimini ve iyi
halini nasıl etkileyeceği konusunda endişeleri
sürekli olmaktadır (4,8). Ebeveynlerin bu
durum karşısında gösterdikleri tepkilerin ve
yaşadıkları psikolojik sorunların şiddeti bireysel
ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Bu
faktörlere ek olarak; bebekteki defektin görünür
olup olmaması, defektin düzeltilebilme derecesi,
çocuğun büyüme, gelişme ve zekâsını etkileyecek
nörolojik komplikasyonların olup olmaması,
çocukta beklenen yaşam süresi de ebeveynlerin
göstereceği tepkilerde etkili olmaktadır (17,18).
Ayrıca ebeveynler dudak damak yarığı olan
başka bir bebeğe sahip olma riskinden endişe
duymakta ve dudak damak yarığı olan bir bebeğin
doğumundan sonra doğurganlık davranışlarını
değiştirebilmekte ve bu da psikososyal
durumlarını daha da etkilemektedir(19).

Hemşireler, çocukların ve ebeveynlerinin özel
ihtiyaçları hakkında ekibe bilgi aktarımında
bulunarak aktif iletişimi sağlarlar. Beslenme
sorunlarının değerlendirilmesi, ebeveynlerin
devam eden beslenme endişeleri hakkında
tavsiyelerde
bulunulması,
hastaların
ve
ebeveynlerin poliklinik izlemlerinin yapılması,
tedavinin uygulanması ve aile üyelerinin bakıma
katılımı için teşvik edilmesi önemli hemşirelik
hizmetleri arasındadır (15). Bu derlemede dudak
damak yarığı olan bebeklerin ebeveynlerinin
yaşadıkları sorunlar ve hemşirelik yaklaşımı
sunulmuştur.

Dudak damak yarığı olan bir bebeğe sahip olma
ebeveynler için yoğun bir stres kaynağıdır (20).
Özellikle karmaşık ameliyat sürecinde bebeğin
özel bakım gereksinimleri nedeniyle anneler stres
ve ebeveynlikte yetersizlik duygusu yaşamaktadır
(21). Özellikle bebeği besleme, insizyon bakımı,
bebeğin pozisyonu, bebekle etkileşime geçme ve
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ağrı yönetimi konularında kendilerini yetersiz
hissettikleri belirlenmiştir (4,8). Ebeveynlerin
bu dönemde yetersiz destek görmesi hem
ebeveynlerin hem de bebeğin iyilik halini olumsuz
etkileyebilmektedir (22).

akranları ve yetişkinlerle nasıl etkili bir biçimde
iletişim kuracaklarını öğretmelidir (27).
Ebeveynlerin dudak damak yarığı anomalili
bebeği kabul etmesinde hemşireler önemli bir
faktördür. Bebeğin değerli bir varlık olduğu ve
beslenme farklılığı dışında bu bebeğin normal
yenidoğandan bir farkı olmadığı ebeveynlere
vurgulanmalıdır. Ebeveynler anomali ile baş
etmeleri konusunda desteklenmelidirler (28).
Ebeveynlere bebekle etkileşimde rol modeli
olunarak maternal bağlılığın oluşmasına yardım
edilmelidir. Bebeğin anomali dışındaki olumlu
yönleri aileye gösterilmelidir (16,26)

Yapılan çalışmalarda dudak damak yarığı olan
bebeklerin ebeveynlerinde ebeveynlik stres
düzeylerinin yüksek olduğu rapor edilmiştir
(23–25). Pope ve ark. bebeklikten oyun dönemine
kadar annelerin yaklaşık %23’ünde ebeveynlik
stresinin yüksek olduğunu bildirmişlerdir.
Ebeveynlik stresi bebeğin yaşamının ilk yıllarında
önemli ölçüde yüksek olduğundan, ebeveynlerde
çocukları için uyum sorunlarını bildirme
olasılığının daha yüksek olduğu da görülmüştür.
Bununla birlikte Collet ve ark. (24)’nın
çalışmasında, dudak damak yarığı olan çocukların
ebeveyni ile sağlıklı çocuğu olan ebeveynler
arasında psikosoyal durum açısından bir farklılık
bulunmamıştır. Baker ve ark. (25) dudak damak
yarıklı bir çocuğa sahip olan ailelerin başa çıkma
düzeylerinin ve destek seviyelerinin, uyumu nasıl
etkilediğini araştırdıkları çalışmada, sosyal desteği
yüksek olan ailelerin daha az sıkıntı yaşadıkları ve
çocuğa daha fazla uyum sağladığı belirlenmiştir.
Yapılan başka bir çalışmada dudak damak yarığı
olan çocukların anneleri ve babaları arasında
psikosoyal uyum açısından farklılık olduğu ve
annelerin babalardan daha fazla psikososyal sorun
yaşadığı belirlenmiştir (9). Bu nedenle dudak
damak yarığı olan bebeklerin ebeveynlerinin erken
dönemde hemşireler tarafından fark edilmesini
sağlayarak baş edebilmeleri için gereken
hemşirelik planlamalarının yapılabilmesi, eğitim
ve danışmanlık verilmesi son derece önemlidir.

Dudak damak yarığı olan bebeklerinin ameliyat
öncesi ve sonrası resimlerinin gösterilmesi,
ebeveynlerin anksiyetesini önemli ölçüde
azaltabilir. Benzer sorunlar yaşamış, bebeklerinin
defekti düzeltilmiş ve buna uyum sağlamış başka
ebeveynlerle bir araya getirilmeleri ebeveynleri
rahatlatabilir (29). Bu nedenle hemşireler bu
dönemde ebeveynleri bu destek gruplarına
yönlendirmelidir. Ebeveynlerin mümkün olduğu
kadar bebeklerinin bakımına katılmaları için
cesaretlendirilmelidir (30).
Ebeveynlerin
yaşadıkları
sorunlarla
başetmelerinde bir diğer başetme kaynağı ise
sosyal destektir. Sosyal destek arayışı dudak
damak yarığı olan bebeklerin annelerinde genel
popülasyondan daha sık başa çıkma mekanizması
olarak kullanılmaktadır (31). Ancak yapılan
çalışmalarda çok sık cerrahi girişim ve yüzde
görünür bir defekte sahip olması nedeni ile
damgalanan bu hasta grubunun ebeveynlerinin
yeterli sosyal destek alamadığı görülmüştür
(4,32).Yarığın tipine göre de ebeveynlerin sosyal
destek algıları değişmektedir (4,25).Yapılan
bir çalışmada yarığı görünür olan bebeklerin
anneleri, yarığı görünür olmayan bebeklerin
annelerine göre aldıkları sosyal desteğin daha
fazla olduğu belirlenmiştir (25). Yarığın görünür
olmasının, aile ve arkadaşlar arasında daha fazla
kaygı uyandırdığı ve bu nedenle ebeveyne olan
sosyal desteğin arttığı düşünülmektedir.

Dudak Damak Yarığı Olan Ebeveynlerde
Hemşirelik Yaklaşımı
Ebeveynlerin Başetmelerinin Sağlanması
Dudak damak yarığı olan bir çocuğun uzun dönem
rehabilitasyonunda ebeveyn yaklaşımı büyük
önem taşımaktadır (19,26). Ebeveynler tarafından
çocuğa gösterilen tutum ve ona verilen destek ile
ebeveynlerin beklentileri çocuğun bu anomaliyi
algılamasında ve baş edebilmesinde büyük bir
etki yaratmaktadır. Ayrıca çocuklarına duygusal
olarak destek olmalı, olumlu disiplini uygulamalı,

Ebeveynler yaşadıkları yoğun stres nedeniyle sosyal
destek sistemlerinin farkında olamayabilirler. Bu
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nedenle sağlık profesyonellerinin ebeveynlerin
sahip oldukları sosyal destek sistemlerini
fark ettirmeleri ve onlara destek olabilecek
ebeveyn destek gruplarına ve/veya dernekler
yönlendirmeleri gerekmektedir (25).

yapılan değerlendirmelerin her aşamasıyla ilgili
daha fazla bilgi istedikleri ve gelişebilecek
komplikasyon
risklerinin
kendilerine
açıklanmasını
istedikleri
belirlenmiştir
(35). Çalışmada ebeveynlerin sadece %60’ı
bebeklerini besleme konusunda yararlı bilgiler
verildiğine inanmakta iken, %50’si beslenme
sırasında havayolu tıkanıklığını nasıl önleyeceği
ve bebeklerindeki hastalığın erken belirtilerini
nasıl fark edecekleri konularında bilgilendiklerini
belirtmişlerdir.
Kuttenberger
ve
ark.’nın
çalışmasında ebeveynlerin cerrahiden sonra en
fazla bilgi desteği almak istedikleri (%80) ve en
çok bilgi almak istedikleri konunun ise beslenme
(%63) olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bu çalışmada
ebeveynlerin %44’ü de suçluluk ve başarısızlık
duyguları yaşadıkları için yarığının etiyolojisi
hakkında bilgi almak istediklerini belirtmişlerdir.
Yarıkların etiyolojisinin multifaktöriyel olduğu ve
tam olarak nedeninin bilinmediği söylenmesinin
ebeveynleri rahatlatma açısından önemli olduğu
vurgulanmıştır (13). Annelerde bilgi eksikliğinin
giderilmesi ile suçluluk, başarısızlık duyguları
ve stresleri azalabilir, annelerin ebeveynlikte
yeterliği gelişebilir ve bakım verici rolünde
zorlanma azalabilir. Bu nedenle dudak ve damak
yarığıyla ilgili verilen eğitimin sürekliliğinin
sağlanması önemlidir.

Ebeveynlerin Bilgilendirilmesi
Dudak ve damak yarığı olan bebeklerde
oluşabilecek sorunları önlemek için dudak
damak yarığı tanısı konulduğu andan itibaren
ebeveynlere süreç konusunda danışmanlık ve
eğitim hizmetleri verilmeye başlanmaktadır
(21). Tanı sonrası dönemde hemşireler, beslenme
eğitimi ve bebeklerin genel sağlığının gözlem ve
takibi görevlerini üstlenmektedir (33).
Dudak damak yarığı ile doğan bebeklerde tedavi
ve izlem süreci aşağıdaki gibidir (34):
2-4. Aylarda
 Plastik cerrahi muayenesi ile durum
tespiti
 Öncelikle ailenin eğitimi, bebeğin kilo
alımının kontrolü
 İşitme testi
 Dudak yarığı onarımı
•
5-9 Aylarda
 Damak ameliyatı öncesi dil ve konuşma
gelişiminin değerlendirilmesi
 Onarım esnasında tüp uygulaması
yapılması olasılığı nedeniyle kulak burun
boğaz muayenesi ve işitme testlerinin
tekrarlanması
 Damak yarığı ameliyatının planlanır, 6.
aydan itibaren ameliyat gerçekleştirilir
 Ameliyat sonrası izlem
•
10-24 Aylarda
 Plastik cerrahinin tekrar muayenesi
 İşitmenin tekrar değerlendirilmesi (1 yaş,
2 yaş)
 Konuşma
dil
gelişiminin
değerlendirilmesi (ameliyattan 2 ay sonra)
 Diş sağlığının takibi, beslenme önerileri
•

Hemşirelerin prenatal dönemde anneleri
desteklemesi, bebeğin hastalığı ve tedavisi
hakkında annelerin gereksinimlerini belirlemesi
eğitim ve danışmanlık vermesi kritik bir
öneme sahiptir. Ebeveynlere gereksinimleri
doğrultusunda yapılacak olan güvenilir ve tatmin
edici bilgilendirme ile anne-bebek etkileşimi için
gerekli olan ebeveyn öz yeterliği sağlık personeli
tarafından güçlendirilebilir (8).
Dudak
damak
yarığı
olan
bebeklerin
ebeveynlerinin bilgi desteğine ek olarak
gereksinimlerine yönelik hemşirelik bakımın
planlanması da gerekmektedir. Yapılan bir
çalışmada dudak damak yarığı olan bebeklerin
annelerine hemşireler tarafından verilen emzirme
desteğinin anksiyeteyi azalttığı ve annelerin
yüzdeki anomalinin yarattığı stresin paylaşılması
için sağlık personelinden daha çok psikososyal
destek görmek istedikleri bildirilmiştir (8). Bu

Young ve ark.’nın çalışmasında dudak damak
yarıklı bebeğe sahip ebeveynlerin bebeklerine
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tür anomalilere yönelik verilecek bakım, ailenin
bebeğin görünümüne adaptasyonu, özyeterlilik,
sosyal etkileşim, emosyonel ve davranışsal olarak
uyum sağlamasını içermektedir (5,30).

çalışmalarda tek taraflı dudak yarıkları ve geniş
olmayan damak yarıklarında emzirme mümkün
olurken, geniş damak yarıkları ve bilateral dudak
yarıklarında emzirmenin mümkün olmadığı
görülmüştür (38). Dudak damak yarığı olan
bebeklerin annelerinin, bebeklerini başarılı bir
şekilde emzirme isteği emosyonel olarak bir
baskı unsuru yaratmaktadır. Dudak damak yarığı
olan bebeklerin annelerinde maternal bağlanmayı
sağlamak için annelerin anne sütünü sağarak
biberonla vermesi, bebeği beslerken kucağında
tutması ve bebeği ile etkileşime geçmesi önemlidir
(26,37).

Dünya genelinde hemşirelik eğitim ve
danışmanlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması
için ev ziyaretleri, telefon ve izlem programlarının
geliştirilmesi ve grup eğitimlerinin düzenlenmesi
önerilmektedir. Dudak damak yarıklarına sahip
çocuklar için verilecek hizmetlerin ve tedavilerin
şekli yarık şiddetine, ilişkili sendromların
varlığına, çocuğun yaşı ve ihtiyaçlarına bağlı
olarak değişebilmektedir (30). Bu doğrultuda
eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde bireysel
farklılıklar göz önünde bulundurulmalı ve
bununla birlikte belirlenmiş standartlara göre
bakımın sürekliliği sağlanmalıdır. Hemşirelerin
preoperarif ve postoperatif dönemde anneleri
desteklemesi, hemşirelik bakımı için protokoller
geliştirmesi, ekibi koordine etmesi, taburculuk
eğitimi ve danışmanlık vermesi önemli hemşirelik
girişimleridir (36).

Anne-bebek etkileşiminin sağlanması için
beslenme sorunlarıyla başa çıkmada hemşireler
önemli bir faktördür (37). Hemşireler güvenli
bağlanma
davranışının
oluşturulmasını
sağlamada, risk taşıyan anneleri tespit etmelidir.
Daha sonra annelerle olumsuz durumların
ortadan kaldırılması veya etkisinin azaltılması
konusunda işbirliği yapmalıdır. Hemşireler,
anneyi yapabileceği şeyleri tek başına yapması,
yapamayacak durumda olduklarında da destek
alma konusunda cesaretlendirmeli, bağlanmanın
çok faktörlü bir süreç olduğunu dikkate alarak,
kaliteli etkileşimi geliştirmek için anneyi
desteklemelidir (39).

Maternal Bağlanmanın Sağlanması
Dudak damak yarığı anomalili bir bebek ile ilişki
kurmak anneler için güç olabilmektedir. Anneler,
bebekleriyle ilişki kurmak için her türlü çabayı
göstermesine karşın, bebek yeterli düzeyde tepki
vermeyebilir. Dudak damak yarığı anomalili
bebeği olan annelerle yapılan çalışmalarda dudak
damak yarığı anomalisinin etkileri nedeniyle
bu annelerin anomalisi olmayan gruba göre
bebekleriyle erken dönemde etkileşiminin ve
güvenli bağlanmanın zayıf olduğu bildirilmiştir
(26,37). Ülkemizde yapılan bir çalışmada dudak
ve/veya damak yarığı anomalili bebeğe sahip
olan annelerin maternal bağlanma düzeylerinin
sağlıklı bebeğe sahip olan annelere göre anlamlı
düzeyde daha düşük olduğu saptanmıştır (16).
Dünyada yapılan bazı çalışmalarda da benzer
sonuçlar elde edilmiştir (16,37). Despars ve
ark.’nın çalışmasında da dudak ve/veya damak
yarığı olan bebeklerin anneleri, sağlıklı bebeklerin
annelerinden anlamlı olarak daha az bağlanma
gösterdikleri belirlenmiştir (27).

SONUÇ
Hemşirelerin dudak damak yarığı bakımında
ilk odak noktası erken beslenme önerileri ve
beslenme sürecinin yönetimidir. Beslenme
yönetiminin yanı sıra bu hemşirelerin preoperatif
ve postoperatif dönemde anneleri desteklemesi,
hemşirelik bakımı için protokoller geliştirmesi,
ekibi koordine etmesi, taburculuk eğitimi ve
danışmanlık vermesi kritik bir öneme sahiptir.
Sonuç olarak, dudak damak yarığı ebeveynler
için zorlu ve uzun bir süreçtir. Hastalığın
yönetiminde ebeveynlerin bakım gereksinimlerini
karşılayabilmek için hemşire tarafından etkili
eğitim verilmeli, evde izlem, takip ve bakım
yapılmalı, herhangi bir sorun yaşanması
durumunda danışılabilecek üniteler hakkında
bilgi verilmeli, sosyal etkileşimi sağlamak için
dudak damak yarığı destek grupları kurulmalıdır.

Maternal
bağlanmayı
etkileyen
önemli
faktörlerden biri emzirmedir (16,27). Yapılan
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ABSTRACT

Son yıllarda insidansı artan obezite ve bununla ilişkili metabolik
bozukluklara alternatif tedavi yaklaşımları araştırılmaktadır. Egzersizin metabolizmayı hızlandırma etkisinin yanında başlıca kas doku
ve adipoz dokudan salgılanan irisin hormonunu da etkilemektedir.
Yeni keşfedilen ve hücre transmembranı fibronektin tip III domain
5 (FNDC5) ‘ten ayrılarak oluşan irisin hormonu beyaz adipoz doku
hücrelerini kahverengi adipoz doku hücrelerine çevirerek enerji harcanmasını sağlar.
Egzersiz ile indükte olan irisin beyaz ve kahverengi adipoz dokuda uncoupling protein 1 (UCP1) sayısını arttırarak termogenez ve
enerji dengesini sağlar. Bozulmuş glukoz metabolizması kaynaklı
hastalıklarda ve obezitede umut verici tedavi yaklaşımı olabileceği
potansiyelinden dolayı irisin çok sayıda çalışmaya konu olmuştur.
Yapılan çalışmalarda bu bilgileri destekler nitelikte sonuçların elde
edilmesi ile beraber çelişkili etkilerin olduğu da belirlenmiştir. Bu
yüzden irisinin etkileri hala tartışmalıdır. Bu derleme yazıda başta
egzersizle ilişkisi olmak üzere obezite, diyabet, metabolik sendrom,
beslenme alışkanlıkları gibi durumlarda irisinin doku ve dolaşımdaki düzeylerini ele alan çalışmalar araştırılmıştır. Ayrıca irisin seviyesinin metabolizmada fonksiyonel etkisi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İrisin, adipoz doku, egzersiz, adipokin

In recent years, approaches of alternative treatment have been researched against increasing incidence of obesity and associated
metabolic disorders. Besides the effect of the exercise to accelerate
the metabolism, it also affects to the secretion of the irisin mainly
from muscle and adipose tissues. Irisin hormone, which is formed by
separating the cell transmembrane from fibronectin type III domain
5 (FNDC5), changes white adipose tissue cells into brown adipose
tissue cells, thereby providing energy expenditure.
Irisin induced with exercise, increases the amount of uncoupling
protein 1 (UCP1) in white and brown adipose tissues effects thermogenesis and provides energy balance. Irisin has been the subject
of numerous studies due to the potential of a promising treatment for
diseases related to impaired glucose metabolism and obesity. Studies support this information, but there are also some contradictory
results. So the issue of the effects of the irisin is still controversial.
In this review studies dealing with the relationship between exercise, obesity, diabetes, metabolic syndrome, dietary habits and irisin
levels of the tissue’s and circulation are discussed. In addition, the
functional effect of iris to metabolism is evaluated.

1. GİRİŞ

düşünülmektedir. Peptid yapılı miyokinler farklı
doku ve organlardaki sitokin aktivitesi üzerinde
etkilidir. Miyokinler sadece kas dokudan değil
adipoz dokudan da salgılanırlar (2). Vücuttaki
enerji dengesi ve homeostazda etkili olan bu
dokunun kahverengi ve beyaz olmak üzere 2
tipi mevcuttur. Beyaz adipoz dokuda enerji
depolanırken kahverengi adipoz doku çok daha
fazla mitokondriye sahip olup daha aktif rol oynar.
Bebeklerde vücut sıcaklığının düzenlenmesine
katkıda bulunan kahverengi adipoz doku,
yetişkin fizyolojisinde fonksiyonu son yapılan
çalışmalara kadar tam olarak bilinmemektedir
(3). Adipoz dokudan salgılanan bir miyokin,
beyaz adipoz dokuyu kahverengi adipoz dokuya
çevirir. Enerji harcanmasında etkili olduğu öne
sürülen termojenik miyokine irisin adı verilmiştir

Keywords: Irisin, adipose tissue, exercises, adipokine

Son yıllarda oldukça yaygın görülen başta obezite
olmak üzere Tip 2 diyabet, kardiyovasküler
hastalıklar gibi kronik hastalıklar vücutta artan
yağ kütlesine bağlı olarak daha sık görülmektedir
(1). Fiziksel aktivitenin ise iskelet kasındaki
bazı miyokinlerin salınımını arttırarak metabolik
bozuklukların önlenmesindeki etkisi yapılan
çalışmalarda belirtilmektedir (2). İskelet kasının
kasılarak sitokin üretmesiyle metabolizma
ve farklı organlarda etkili hormon benzeri
faktörler salgılayan endokrin bir yapı olduğu
1- Yük.Lis.Öğr.Diyetisyen, Adnan Menderes Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Programı,
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(4). Yeni tanımlanan irisin, kas dokudan diğer
dokulara mesaj ilettiği için Yunan Mesaj Tanrısı
İris’ten adını almaktadır (3). Kahverengi adipoz
dokunun irisin hormonunun keşfiyle hayvan ve
insanlarda daha etkin olduğu anlaşılmaktadır.
Egzersizle kas dokusundan salgılanan irisinin
termogenezi uyarması sonucu obezite ve tip 2
diyabet gibi metabolik hastalıkların önlenmesi
ve tedavisinde etkin rol oynayıp oynamayacağı
merak uyandırmaktadır (5).

ATP sentezini baskıladığı ve ısı açığa çıktığı rapor
edilmektedir. Oluşan termogenez sonucu enerji
harcanmaktadır (4).
İlk olarak iskelet kasında bulunan irisin yapılan
araştırmalar sonucu vücutta farklı işlevlere
sahip dokularda sentezlenip salgılanmaktadır.
İrisin başlıca iskelet kası ve yağ dokusu olmak
üzere kalp dokusu, intraktaniyel arterler, böbrek,
miyelin kılıf, nöral hücreler, overler, purkinje
hücreleri, rektum, tükürük bezleri, ter bezleri,
mide, testisler ve dil dokularında görülmüştür
(3). Belirtilen dokulardan FNDC5 in proteolizi
sonucu irisin seviyesi yükselmektedir. Yapılan
araştırmalarda çelişkili sonuçlar olmakla beraber
irisinin kilo kaybı, insülin direncinde azalma,
şişmanlık ile ilişkili olması, glukoz düzenlemesi
ve lipid metabolizmasında etkiler gibi birçok
fizyolojik özelliği olduğu belirtilmektedir (6).

2. GENEL BİLGİLER
2.3. İrisin Hormonu
2.3.1. İrisinin Yapısı
İlk kez 2012 yılında Boström tarafından
yayımlanan çalışmada tanımlanan irisin 112
aminoasitten oluşan peptit yapılı bir proteindir
(4). İrisin kaslardaki membran proteini olan
fibronektin tip III domain 5 (FNDC5)’in
proteolitik ürünü olan bir miyokindir. Farelerde
yapılan çalışmalarda FNDC5’in 94 aminoasitli
zincir, 29 aminoasitten oluşan sinyalci peptid
ve bir C terminalinden oluştuğu bulunmuştur.
Transmembran FNDC5, hücresel FNDC5’ten
büyük olduğu için salgılanmadan önce C terminal
bölgesinden ayrıldığı ve sonucunda irisin
salgılandığı tahmin edilmektedir. Farelerde ve
insanlarda %100 benzerliğe sahip irisin fonksiyonu
nedeniyle hormon görevi üstlenmektedir (3).

2.3.3 İrisinin Ölçümü
İrisin ölçümü, plazma veya serumdaki “EnzymeLinked ImmunoSorbent Assay” (ELİSA)
ve FNDC5 mRNA geninin ekspresyonu
ile gerçekleştirilir. Ölçümü; kasın perikard
tabakasında, kalın bağırsağın rektum alanında
rektum, kalpte hatta böbrek, karaciğer, akciğer
ve adipoz dokusunda da gerçekleşebilmektedir.
ELİSA ve FNDC5 gen ekspresyonu yöntemini
kullanan piyasadaki farklı markaların testleri
yapılan çalışmalarda analiz edilmektedir (7).
ELİSA kitinin uygulama açısından pratik ve
ekonomik olması sebebiyle çalışmalarda daha
çok yer verilmektedir. İnsanlarda ve farelerde
dolaşımdaki normal irisin seviyeleri için
çalışmalarda farklı sonuçlar belirtilmektedir (3).

2.3.2. İrisinin Sentezi ve Biyokimyasal Etkileri
Birçok hücrede oksidatif metabolizma ve
mitokondriyal biyogenezi kontrol eden kas
tabakasındaki peroksizom proliferatör coaktivatör
α (PGC1α) aynı zamanda enerji metabolizmasının
düzenlemesinde
etkilidir.
Peroksizom
proliferatör coaktivatör α (PGC1α) ile FNDC5
gen ekspresyonu arasında bir ilişki mevcuttur.
Egzersiz sonucu uyarılan PGC1α ile ilişkili olarak
FNDC5 gen ekspresyonu sonucu enerji harcaması
artar. FNDC5, kahverengi adipoz dokusunda
bazı genlerin ekspresyonunu arttırırken, beyaz
adipoz dokunun ürünü olan leptinin salınımını
baskılar (3,4). Egzersizle iskelet kasından
FNDC5 tarafından irisinin salınımıyla beraber
ayırıcı protein “uncoupling protein (UCP1)”
mRNA ekspresyonunu 7-1.500 kat artırdığı
belirtilmektedir. Deri altı adipoz dokudaki UCP1,

2.4. İrisinle İlgili Yapılan Çalışmalar
2.4.1. İrisinin Egzersizle İlişkisi
Obezite, Tip 2 DM, kardiyovasküler hastalıklar
gibi metabolik sorunların kontrol altına
alınmasında oldukça önemli olan fiziksel aktivite
ayrıca kas kasılması sonucu artış görülen irisin
hormonu ile ilişkilendirilmektedir. Yapılan
egzersiz çeşidine göre irisinin dokulardaki
düzeyleri değişmektedir (7). Uygulanan egzersiz
tipi, şiddeti, süreleri, beslenme alışkanlıkları ve
çalışma yapılan denek farklılığı (sporcu, sedanter,
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kadın, erkek, hasta, sağlıklı) direkt egzersizin
irisin seviyesini etkileyip etkilemediğini
saptamayı güçleştirmektedir. Bu yüzden çelişkili
sonuçlar ortaya çıkmaktadır (8).

Uzun süreli egzersiz planlı çalışmalarda günlük
antrenmandan hemen sonra kan irisin seviyelerinde
artış görülürken 30 dk sonra yavaş yavaş düşme
görülmektedir. Planlanan egzersiz çalışması
bittikten sonra dolaşımdaki irisin seviyelerinde
farklılık görülmemektedir. Egzersizlerde kan
irisin seviyesinin akut etkili yükselmesi ATP’deki
homeostatik düzenlemenin gerçekleşmesi ve
ardından bazal konsantrasyonlarda düşmesinden
kaynaklanmaktadır (10, 11).

Obez ve normal farelerde yüksek yoğunluklu
- aralıklı egzersiz yapanlar ile orta yoğunluklu
- sürekli egzersiz yapanlar arasında adipoz
doku irisin düzeylerindeki etkisi anlamlı
bulunmaktadır. Ayrıca obez deney grubunda
adipoz irisin düzeyi daha düşük bulunurken
yüksek yoğunluk egzersizden sonra orta
yoğunluktakine göre adipoz doku irisin seviyesi
daha fazla yükselmektedir. Fakat iskelet kası ve
serum irisin düzeylerine bakıldığında anlamlı
bir sonuç bulunamamaktadır. Bu çalışmada
yoğun egzersizle beraber adipoz dokudaki irisin
sonucu enerji harcaması artarak obezitede etkili
olabileceği ileri sürülmektedir (9).

Toplam 65 obez gençte bir yıllık diyet ve egzersiz
takibi sonucu irisin seviyelerine %12’lik artış
saptanmaktadır (12). Farelerde %95 oksijen
hacimli yürüme bandında yaptırılan egzersiz
ve keten tohumu yağı takviyesini inceleyen
çalışmanın 8 haftanın sonunda serum irisin
seviyelerinde anlamlı bir artış saptanmıştır (13).

Şekil :Egzersizle oluşan irisinin yağ dokuya etkisi (14).
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Son yıllarda yapılan çalışmalarda beklenenin
aksine egzersizin irisin düzeyine etki etmediğini
gösteren çalışmalar da bulunmaktadır (15).
Düzenli olarak antrenman yapan erkek ve kadın
tekvandocularda irisin düzeyleri antrenmanlardan
ve cinsiyetten etkilenmemektedir (16).

obezlerde kandaki irisin seviyeleri ve kastaki
FNDC5 gen ekspresyonunun önemli ölçüde
azalmasının; obezlerde yüksek irisin seviyesinin
düşürülme mekanizmaları yolu ile tedavi edici bir
yaklaşım olabileceği düşünülmektedir (10). Fakat
obez bireylerde bariatrik cerrahi sonrası insülin
seviyesini inceleyen çalışmada azalmış vücut
kütlesine tepki olarak irisin seviyesinin arttığı da
bulunmaktadır (18).

2.4.2. İrisinin Obezite İle İlişkisi
Tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu
olan obezite özellikle genç nüfusta ciddi artış
göstermektedir. Bu durumun ilerleyen yıllarda daha
büyük problemlere neden olacağı kaçınılmazdır.
Kardiyovasküler hastalıklar, dislipidemi, insülin
direnci, diyabet ve hipertansiyon hastalıkları
gibi metabolik sorunların daha fazla görüleceği
öngörülmektedir. Obezitede etkisi olan yağ ve kas
dokuları ile yapılan çalışmalar sonucunda irisin
hormonu keşfedilmiştir. Bu hormonun etkilerinin
incelenmesiyle küresel sorun olan obeziteye umut
verici bir yaklaşım olabileceği düşünülmüş ve
araştırmalar bu alanda yoğunlaşmıştır (7). İrisin
kastan salgılanan miyokin kimliği ile ön plana
çıkmış olsa da adipoz dokudan da salgılandığı için
bir adinopokindir. Dolaşımdaki irisin seviyelerine
etkisi incelendiğinde beyaz yağ dokusundan
salgılananın kastan salgılanana göre daha düşük
seviyede olduğu belirlenmiştir. Fakat egzersizi
takiben irisin öncüsü olan PGC1α seviyesinin
yağ dokusunda da yükseldiği görülmektedir
(6). Metabolik bozukluğa sahip obez bireylerde
glukoz ve lipit metabolizma bozukluğu
belirteçleri ile irisin seviyeleri arasında pozitif
korelasyon bulunmaktadır (17). İrisin ve BKI
arasında pozitif ilişki olması artan yağ ve kas
kütle dokusundaki irisinin salınımının daha fazla
olmasına bağlanmaktadır (6).

Çocuklarda yapılan çalışmalarda ise metabolik
sendroma sahip obez çocukların irisin düzeyleri
daha düşük bulunmuştur. Fakat puberte
sonrası irisin seviyelerin artış görülmüştür.
Bu durum obez çocukların puberteye girişi ile
insülin direncinin artmasının irisin seviyesini
yükseltmesine bağlıdır. Puberte öncesi obez
çocuklarda ise düşük irisin seviyesi metabolik
belirteç olarak kullanılabilir (19). Obezite ile
arasında güçlü bir bağ olan obstrüktif uyku
apnesinde myokinler önemli bir faktördür. Serum
irisin düzeyi, obstrüktif uyku apnesi olanlarda
tanı konmamış kişilere göre anlamlı derecede
yüksek bulunmuştur. Apnenin görülme şiddeti
arttıkça da irisin seviyesi artmaktadır. Serum
irisin, BKI ve fiziksel aktiviteden bağımsız olarak
incelendiğinde uyku apnesi ile pozitif korelasyona
sahiptir (20).
Küresel bir sağlık sorunu haline gelen obezitede
ve metabolik bozukluklarda yeni keşfedilen
metabolizma myokini irisinin rol oynadığı
belirtimekle beraber tam olarak netliğe sahip
değildir. Bu alanda yapılan 1005 obez ve 1242
kontrol grubu içeren 18 çalışmanın meta analizi
sonucunda obezlerde sağlıklı gruba göre irisin
seviyesi daha yüksek bulunmuştur. Etnik köken
açısından Afrika’daki aşırı kilolu/obez bireylerin
irisin düzeyinin diğer ırklara göre yüksek olması
genetik faktörlerin irisin gibi spesifik hormonları
etkileyebileceğine bağlanmaktadır. Yaş grupları
açısından değerlendiriliğinde diğer yaş gruplarına
göre obez çocuklarda daha yüksek irisin seviyesi
tespit edilmektedir. Yaşlı obez grupta daha düşük
irisin seviyesi yaşa bağlı azalan kas fonksiyonuna
ile ilişkilenedirilmektedir. Obezitede dolaşımdaki
irisin seviyesinin düşük insülin, insülin direnci
gibi metabolik bozukluklara karşı düzenleyici
bir tepki niteliğinde sentezi artarak yüksek

Adipoz dokusu arttıkça irisin seviyelerinin
düştüğünü gösteren çalışmalara karşın bel
çevresi, bel/kalça oranı leptin düzeyleri arttıkça
dolaşımdaki irisin seviyesi artmaktadır. BKI
normal aralıkta ve herhangi bir metabolik
rahatsızlığı olmayan bireylerde dolaşımdaki irisin
çoğunluğu kas hücrelerinden salgılanırken, obez
bireylerde vücut yağ kütlesi artışından dolayı
salgılanan irisin miktarı adipoz dokuda fazladır
(17). Bu çalışmaları destekler nitelikte bariatrik
cerrahi yöntemi ile vücut ağırlığı kaybeden
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seyretmektedir. Obezitede irisin seviyesinin
yüksekliği erken tanı ve tedavi için öngörücü
etken olarak kullanılması yarar sağlayabilir. Fakat
bu sonuçların sağlamlık kazanabilmesi için daha
fazla bireyde çalışma yapılması önerilmiştir (21).

HOMA-IR ile negatif korelasyona sahiptir (25).
Çalışmalar çoğunlukla irisin ile T2DM arasında
bir ilişki göstermekte iken az sayıda çalışmada ise
ilişki saptanamamıştır (7).
2.4.4. İrisinin Tip 1 Diyabet İle İlişkisi
T1DM li çocuk ve adölesanlarda sağlıklı gruba
göre daha yüksek irisin düzeyi bulunmuştur.
Sürekli derialtı insülin alımının irisin seviyesini
arttırmasına bağlı olarak iyi bir metabolik ve
glisemik kontrol sağladığı öngörülmektedir (26).

İnsan ve farelerde yüksek benzerliğe sahip
irisinin obeziteyle ilişkisini inceleyen ilk
çalışmalarda umut verici sonuçlar doğurması
bu alanda çalışmaların yoğunlaşmasına sebep
olmuştur. Ancak çalışma sayısı arttıkça çelişkiler
gözlenmekte ve obezite ile ilişkisi net bir şekilde
ortaya konamamaktadır (22).

İrisin ve T1DM arasındaki ilişkiyi inceleyen
başka bir çalışmada diyabetli kadınlarda seviyenin
yükseldiği saptanırken, T1DM’nin başlangıç yaşı
ve insülin dozu ile irisin düzeyi arasında negatif
ilişki ortaya konmuştur. Ayrıca son zamanlarda
farelerde insülin direncine tepki niteliğinde ß
hücre sentezini arttırarak metabolik kontrolü
geliştirme kapasitesine sahip karaciğer ve yağ
dokusu tarafından salgılanan hormon olarak
tanımlanan betatrofin ile irisin arasındaki ilişkiye
de bakılmıştır. Total betatrofin ile irisin arasında
pozitif korelasyon olduğu belirlenmiştir (27).

2.4.3 İrisinin Tip 2 Diyabet ile İlişkisi
Obezitenin yaygınlaşması sebebiyle metabolik
hastalıkların başında gelen T2DM sıkça
görülmektedir. Metabolik ara ürünlerin glukoz
metabolizmasının düzenleme etkisine yeni bir
yaklaşım olarak proteolitik metabolik ürün
olan irisin de dahil edilmiştir. İrisin ile BKİ
arasında genellikle pozitif ilişki saptanması
T2DM’li bireylerde irisin seviyesi yüksekliği
bulgusunu akıllara getirmektedir. Ancak yapılan
çalışmalarda T2DM’li bireylerin irisin miktarının
kontrol grubuna göre düşük olduğu bulunmuştur.
Obeziteye göre farklılık görülmesinin nedeni
yüksek olan irisin düzeyinin T2DM tablosunda
düşmesi kronik hiperglisemi ve hiperlipidemi
etkili olduğu düşünülmektedir. (7). T2DM
li hastalarda HbA1c seviyesi arttıkça irisin
düzeyinin
azaldığı
görülürken
diyabetik
nöropatili hastalarda irisin seviyesi daha düşük
bulunmuştur. Bu durum T2DM nin sebep olduğu
komplikasyonlar ile irisin arasında bağlantı
kurulabileceğini göstermektedir (23). T2DM
li bireylerde makrovasküler komplikasyonlar
varlığında irisin düzeyinin daha düşük olması bu
hastalıkların bir belirteci olarak kullanılabileceği
gösterilmektedir (24).

2.4.5. İrisinin Metabolik Sendromla İlişkisi
İnsülin direnci, hiperglisemi, hipertansiyon,
hiperlipidemi ve abdominal obezite ile karakterize
edilen metabolik sendrom son 30 yılda en
riskli sağlık problemlerinden biridir. Metabolik
sendrom ile beraber kardiyovasküler hastalık
görülme tehlikesi artmaktadır. Dünya Sağlık
Örgütü, Ulusal Kolesterol Eğitim Programı ve
Uluslararası Diyabet Federasyonu gibi önemli
sağlık kuruluşları tarafından kan basıncı, glikoz,
kolesterol, trigliserit düzeyleri ve bel-kalça
ölçümlerine göre belirlenen değerlere göre tanı
konmaktadır. Daha fazla sayıda mitokondriye
sahip kahverengi adipoz doku UCP1 salınımı
ile termojenezde etkilidir. Adipoz dokunun
enerji harcanmasında fonksiyona sahip olması
metabolik sendrom ile ilişkilendirilmektedir (28).

Obez, T2DM ve kontrol grubunda irisin
düzeylerine bakıldığında T2DM hastalarında
T2DM olmayan normal kilolu gruba göre anlamlı
olarak düşük iken diyabetik olmayan obezlerde
normal kontrol grubuna göre daha yüksek
bulunmuştur.T2DM li grupta serum irisin BKI
ve yağ kütlesi ile pozitif korelasyona sahipken
yağsız kütle, bel-kalça oranı, açlık insülin ve

İrisin proteolitik hormonu, bilinmeyen bir
reseptör aracılığı ile FNDC5’in proteolizi
sonucu oluşmaktadır. Klinik ve labaratuvar
çalışmalarda FNDC5’in metabolik sendromu
tetikleyen durumlara terapötik yaklaşımı olduğu
onaylanmaktadır (29). Metabolik sendromlu
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bireylerde irisin düzeyini inceleyen çalışmada
kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha
düşük bulunmuştur. Yaş ilerledikçe metabolik
sendromlu hastalarda irisin seviyesi azalmaktadır.
Ayrıca Metabolik sendrom kıstaslarından HbA1c
ile irisin arasında negatif korelasyon vardır (30).
Farelerde yapılan bir çalışmada periferik yoldan
irisin verilmesi metabolik bozukluğun önemli bir
etkeni olan kan basıncını düşürdüğü ve ayrıca
birbiriyle bağlantılı olan beyin, iskelet, yağ
dokusu ve kardiyovasküler sistemi düzenleyerek
enerji harcamada etkili olduğu vurgulanmaktadır
(24)

yüksek yağlı, yüksek karbonhidratlı, yüksek
proteinli ve standart diyet uygulanmıştır. Yüksek
yağlı ve yüksek karbonhidratlı diyetin iskelet
kasında FNDC5 ekspresyonunu azalttığı ve
yüksek proteinli diyetin ise kahverengi yağ
dokuyu arttırararak FNDC5 ve irisin miktarının
azalmasını önlemiştir ( 33).
Farklı diyet tiplerinin metabolik sendrom görülen
bireylerde irisin seviyesine bakmak için düşük
glisemik indeksli diyet, akdeniz diyeti ve düşük
glisemik indeksli akdeniz diyeti ve kontol grubu
olmak üzere farklı gruplara uygulanmıştır.
Tüm diyet grupların irisin seviyesi artarken 6
ayın sonunda sadece glisemik indeksi düşük
diyette anlamlı bir artış saptanmaktadır. Bitkisel
proteinlerin ve doymuş yağ asitlerinin irisin
konsantrasyonuna olumlu etkisi vardır. Diyet ve
kas aktivitesinde etkili metabolik biyobelirteç
arasında bağlantı olduğu görülmektedir ( 34)

2.4.6. İrisin ve Diyet
İrisin egzersizden etkilenen ve adipoz ve kas doku
kaynaklı bir hormon olduğu için çalışmalar daha
çok egzersiz, obezite ve glukoz metabolizması
üzerine yoğunlaşmıştır. Beslenme tipi ve
içeriğinin irisinle ilişkisini inceleyen çalışmalar
kısıtlıdır.

2.4.6. İrisinle İlgili Yapılan Diğer Çalışmalar
İrisinin ile cinsiyet, kardiyovasüker sistem,
kemik metabolizması, kanser ve beyin gibi diğer
alanlarda da yapılan çalışmalar mevcuttur.

Diyet içeriğinin irisin seviyesine etkisini inceleyen
deneysel bir çalışmada 8 hafta boyunca yüksek
yağlı diyet (%44, 8 yağ) uygulanan osteoporozlu
farelerde kontrol grubuna göre anlamlı olarak
irisin düzeyi daha düşük bulunmuştur. Ardından
8 haftalık egzersiz planı uygulanmasıyla irisin
seviyesi yükselmektedir. Ayrıca yağ dokusu
arttığı için kemik mineral yoğunluğu da azalma
ve ardından yüzme egzersizi sonunda kemik
dansitesinde gelişme saptanmaktadır (31).

Kronik dejeneratif rahatsızlığı olmayan obez
kadınlarda yağ kütlesi erkeklere göre daha yüksek
olduğu için kan dolaşımındaki irisin seviyeleri de
daha yüksektir. BKI’ye bakılmaksızın östradiol
gibi anabolik hormonların kas kütlesinde artışa
neden olması irisin seviyesini arttırmaktadır (35).
Çelişkili sonuçlar olmakla beraber düşük irisin
düzeyi kardiyovasküler hastalıklarda ön tanı
olarak kullanılabileceğini belirten çalışmalar
mevcuttur. İrisin damar hastalıkları önlemede
ve tedavi etmede kullanılabileceği belirtilmiştir.
İrisinin, ERK sinyal yolunun fosforilasyonunda
etkili mekanizmaya sahip olduğu belirtilmektedir
(7).

Diyet kaliteleri ve beslenme modelleri ile
kardiyometabolik biyobelirteçler arasındaki
ilişkiyi inceleyen çalışmada DASH diyet skoru
yüksek ve dengeli beslenme profiline sahip
olanlarda irisin düzeyi daha yüksek olduğu
belirtilmektedir. Besin grupları açısından ele
alındığında meyve tüketimi pozitif etkiye
sahipken, et tüketimi yüksek olan kişilerde
irisin seviyeleri daha düşük bulunmuştur.
İrisinin sağlıklı beslenme modelleri ile doğrudan
ilişkili olacağı belirtilirken bu alanda daha fazla
çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır (32).

Meme kanserinde, sağlıklı kadınlara kıyasla
hastalıktan muzdarip kadınlarda önemli ölçüde
daha düşük irisin seviyeleri bulunmuştur, bir
ünite irisin artışının meme kanseri olasılığını
azaltabileceği bildirilmektedir. Meme kanserinde
hastalığın tespiti için potansiyel biyobelirteç
olabileceği belirtilmektedir (36) .

Diyet makro besin ögelerinin kastaki irisin
sentezini sağlayan FNDC5 ekspresyonuna
etkisini inceleyen çalışmada farelere 60 gün
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İrisinin
kemik
metabolizması
üzerinde
etkisini inceleyen hayvan deneyi çalışmasında
osteoporozlu farelere irisin verilmesi kemik
kaybını ve kas atrofisini önlemiştir (37).
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yakın dönemde işlevi keşfedilen irisin hormonu
metabolizmada farklı etkiler göstermektedir.
Obezite, T2DM, metabolik sendrom gibi oldukça
sık rastlanan metabolik bozukluklarda irisin
etkisini net olarak çözümlenebilmesi hastalıkların
önlenmesi ve tadavisi açısından umut
olmaktadır. Kas dokuda bulunan irisin egzersizle
indüklenmesi sonucu dolaşıma katılarak hedef
organ ve dokulara etki etmektedir. Egzersiz tipi,
şiddeti, süresi gibi faktörler ile deney grubunu
insan ya da fare olması irisin seviyesinde etkilidir.
Bu yüzden yapılan çalışmalarda çelişkili sonuçlar
yer almaktadır. Net bir ifadeye ulaşılabilmesi
için daha fazla insan klinik çalışmalarına yer
verilmelidir.
Dolaşıma katılan irisin adipoz dokuya ulaşarak
beyaz yağ hücrelerinin UCP1 miktarını
arttırmasıyla kahverengi yağ işlevine dönüşmesini
sağlamaktadır. Bu durumda daha fazla enerji
depolanmasının önüne geçilmektedir. İrisin
adipoz dokuda da yer aldığı için obez bireylerdeki
değişimi ve etkisi dikkat çekmektedir. Genellikle
adipoz doku kütle fazlalığı sebebiyle obezite de
irisin seviyesi yüksekliğine karşın obezite ile
beraber görülen kronik hastalıklar, beslenme ve
fiziksel aktivite gibi faktörler etkisiyle çelişkili
sonuçlar da yer almaktadır. Kronik hastalıklar,
diyet, fiziksel aktiviteyi de içeren daha kapsamlı
çalışmalarda irisinin nasıl etkilendiği ve
metabolizmayı nasıl etkilediğine dair araştırmalar
yer almalıdır. Küreselleşen sağlık sorunlarına
farklı bir yaklaşım sağlayan irisin çelişkili
sonuçlarla beraber üstünde durulması gereken
bir hormondur. Daha uzun soluklu ve kompleks
çalışmalar yapılarak elde edilen sonuçlar
desteklenmelidir.
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A Study on Prevalence of the Non-Communicable Diseases and
Related Risk Factors in Terms of Gender in Turkey
Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Cinsiyete Göre Prevalansları ve İlgili Risk
Faktörleri Üzerine Bir Araştırma
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ABSTRACT

ÖZ

Aim: This study aims determine the prevalence of non-communicable diseases (NCDs) and the relation between with risk factors in
terms of gender. Methods: Secondary analysis were conducted using
Turkish Health Research 2016 database which was carried out by
Turkish Statistical Institute. Data from 17,242 individuals aged 15
years old and above were included and logistic regression models
were used to estimate ORs. Results: The prevalence of musculoskeletal, respiratory system, coronary heart, hypertension and diabetes
diseases were significantly higher in women than in men. Both genders who were sedentary and smoking had increased risk of chronic
respiratory system diseases. Regarding the same age groups, risks of hypertension and respiratory system diseases were higher in
women. Obese men had 2.3 times of diabetes risk; OR was 3.1 in
obese women. Prevalence of low education level, obesity, sedentary
lifestyle, indoor exposure to tobacco smoke which were significantly
higher in women, were associated with higher prevalence of NCDs
among women, only alcohol intake was found to be more prevalent
in men. Preventive interventions should be taken by gender sensitive
approach.

Amaç: Bu çalışma bulaşıcı olmayan hastalıkların (BOH) prevalanslarını ve aynı zamanda risk faktörleri ile ilişkisini cinsiyete göre
belirlemeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma, sekonder analize
dayalı olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülen 2016 Türkiye Sağlık Araştırmaları (TSA) veritabanı kullanılarak
yapılmıştır. Araştırmaya 15 yaş ve üzeri 17.242 birey dahil edilmiş,
veriler lojistik regresyon modeli ile incelenmiştir. Sonuçlar: Kas-iskelet sistemi, solunum sistemi, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet hastalıklarının görülme sıklığı kadınlarda erkeklere
göre anlamlı derecede daha yüksektir. Her iki cinsiyet için sedanter
olan ve sigara içtiğini belirtenlerde kronik solunum sistemi hastalıkları riski artmıştır. Aynı yaş gruplarına göre, kadınlarda hipertansiyon ve solunum sistemi hastalığı riskleri erkeklere göre daha yüksektir. Obez erkeklerde diyabet riski 2,3 kat, obez kadınlarda 3,1 kat
artmıştır. Kadınlarda anlamlı biçimde daha yüksek bulunan düşük
eğitim düzeyi, obezite, sedanter yaşam tarzı, kapalı mekanda tütün
dumanına maruz kalma sıklıkları, BOH prevalanslarının daha yüksek olmasına neden olmaktadır. Erkeklerde yalnızca alkol tüketimi
sıklığı daha yüksek bulunmuştur. Koruyucu müdahaleler cinsiyete
duyarlı yaklaşımla gerçekleştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Bulaşıcı olmayan hastalıklar, Kadın
sağlığı, Toplumsal cinsiyet, Risk faktörleri

Keywords: non-communicable disease; women’s health; gender;
risk factors

INTRODUCTION

from a NCD between the ages of 30 and 69 years;
over 85% of these “premature” deaths occur in
low-and middle-income countries. Cardiovascular
diseases (CVD) account for most NCDs deaths,
17.9 million deaths annually, followed by cancers
(9.0 million), respiratory diseases (3.9 million)
and diabetes (1.6 million). These four group of
diseases account for over 80% of all premature
NCDs deaths. Tobacco use, physical inactivity,
harmful use of alcohol and unhealthy diet increase
the risk of dying from a NCD. These diseases are
driven by forces that include rapid unplanned
urbanization, globalization of unhealthy lifestyles
and ageing population (1-3). In both developed
and developing countries, variations by gender
are observed regarding the prevalence of NCDs

Non-communicable diseases (NCDs) kill 41
million people each year, equivalent to 71% of all
deaths globally. Each year, 15 million people die
1-Lecturer, Hacettepe University Vocational School of Health
Services 06100 Sıhhiye-Ankara, Turkey. PhD Candidate at
Hacettepe University Public Health Program, Ankara, Turkey.
E-mail: ozlem.ekmekci@hacettepe.edu.tr
ORCID: 0000-0002-5901-8374
2-Health Specialist, Ministry of Health, General Directorate of
Health Services, Çankaya-Ankara, Turkey. PhD Candidate at
Hacettepe University Public Health Program.
E-mail: haticednmez@gmail.com ORCID: 0000-0003-4011-9906
3-Lecturer, Dr., Hacettepe University Public Health Institute,
06100, Sıhhiye-Ankara, Turkey.
E-mail: hande.konsukunlu@gmail.com ORCID: 0000-0003-3572-0254
4-MD, Prof., Hacettepe University Public Health Institute,
06100, Sıhhiye-Ankara, Turkey.
E-mail: sevkatozvaris@gmail.com ORCID: 0000-0003-0650-2952
Gönderim Tarihi:26.05.2020 - Kabul Tarihi: 02.09.2021

67

A Study on Prevalence of the Non-Communicable Diseases and Related Risk Factors in Terms of Gender in Turkey

depending on the frequency of some risk factors,
the change in lifestyle, rapidly increasing elderly
population, improvement in public health science
and clinic medicine (4).

contribution to evidence-based and effective
programs, systems and policies related to these
risk factors in terms of gender.
METHODS
This study is based on secondary data from Turkey
Health Survey (THS) conducted by Turkish
Statistical Institute (TURKSTAT) to determine
the overall health profile of individuals. THS
which was conducted in Turkey in 2016, covers
all households in all residential areas in Turkey.
The THS sample, consisted of 26,075 individuals
living in 9,740 households determined by twostage stratified probability cluster sampling
method for a cross-sectional epidemiological
study (11).

According to National Burden of Disease Study
conducted by Hacettepe University Institute of
Population Studies, the weight of NCDs within
the total burden of disease is increasing (5). With
refer to Health Statistics Yearbook 2015 which
is prepared by the Turkish Ministry of Health,
the diseases whose percentage increased in 2013
when compared by year 2000 on the basis of
DALY reasons have been reported. According to
the report, the amount of increase is as follows;
80.2% increase in diabetes, 37.7% increase in
backache and neck ache and, 34.8% increase
in trachea, bronchial and lung cancers in men;
55.0% increase in diabetes, 36.8% increase in
backache and neck ache and 29.0% increase in
mental disorders in women. Research on NCDs
and burden of disease indicate that variations are
observed in the type, burden and prevalence of
NCDs between men and women (6, 7).

Our study consists the data including 17,242
individuals at 15 years of age and older which
were included in micro data set obtained with
permission from TURKSTAT. 55.5% of the
participants are women and 44.5% are men.
Analyses were conducted using the questionnaires
administered by TURKSTAT as a data collection
tool in THS. For the present study, sociodemographic data within the “Household Form”
and the data including NCDs, physical activity
status, tobacco use status, alcoholic beverage
usage, height and weight status in “15 years
and older age group questionnaire” were used.
Body mass index (BMI) was calculated for
each respondent based on the height and weight
information declared by the respondents.

In “Final Report of Consortium on Health
Inequality in European Union” issued in 2013,
it was emphasized that inequalities in education
and in access to occupational health and health
services in early stages of life which are based on
gender and cultural background, will affect the
health status of people throughout their lives. In
health-related indicators, while some differences
between women and men are due to biological
differences, some are due to gender gap (8). 2030
Sustainable Development Goals mention “to
ensure that people live a healthy life and to ensure
well-being of all ages”, also “to ensure gender
equality and to strengthen the social position
of women and girls” (9). Within this context, it
is important to reduce health-related factors,
gender-based exposures and sensitivities in both
women and men. At the same time, these goals
will guide to ensure social equality and equity
in the provision of health services and for the
prevention of these diseases (10).

Respondents who had at least one of the diseases
within the last 12 months such as asthma, chronic
bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) and emphysema were regrouped as
“chronic respiratory system disease”; respondents
who had at least one of the diseases such as
myocardial infarction or chronic results of
myocardial infarction and coronary heart disease
were regrouped as “coronary heart disease”
(CHD); respondents who had at least one of the
diseases such as problems in lumbar region and
arthrosis were regrouped as “musculoskeletal
system diseases” in this study. Hypertension
and diabetes diseases were added to these three
groups and analyses were made with these five

The aims of this study are to determine the
prevalence of NCDs according to gender, their
relationship with risk factors and to make
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major diseases/disease groups. The five diseases/
disease groups indicated in Table 1 were taken as
dependent variables. Age, education level, marital
status, working status, average monthly household
income, BMI, physical activity at working/daily
activities, use of tobacco, indoor exposure to
tobacco smoke, allergy status, consumption of
alcoholic beverages was discussed as independent
variables for the risk factors. Hypertension was
taken as an independent variable in some models.

performed in this study were conducted without
weighting.
RESULTS
Some of the socio-demographic characteristics
of respondents are shown in Table 1. 55.5% of
respondents are women. The level of education
and average monthly household income which is
2,541 Turkish lira and above ($457.8, approximate
current rate) are higher in men (p<0.001). The
percentage of employed and physically active
individuals are higher in men. The prevalence
of obesity according to BMI is higher among
women than in men (26% and 16.7% respectively)
(p<0.001). Prevalence of using tobacco products
is higher in men than in women (43.0% and 18.6%
respectively) (p<0.001) and 77.0% of women
and 71.1% of men are exposed to indoor tobacco
smoke (p<0.001) (Table 1).

Data Analysis and Evaluation
Analyses were made after regrouping the
following variables; age, educational level,
marital status, household’s average monthly
income, BMI, physical activity during working/
daily activity, use of tobacco products, indoor
exposure of tobacco smoke. Descriptive statistics
were presented as numbers and percentages. Chisquare test was used to determine if there was any
difference in the prevalence of NCDs between
women and men within the last 12 months. Since
there was a statistically significant difference
between the prevalence of NCDs in terms of
gender, logistic regression models were made
for each of the five diseases/disease groups. To
estimate respondents’ risk of NCDs prevalence
within the past 12 months, binary logistic
regression model with forward selection method
was established for each of the five diseases/
disease groups using independent variables which
are statistically significant.

The prevalence of NCDs by gender are shown
in Table 2. Frequency of all NCDs is higher for
women (p<0.001). The most prevalent disease for
both genders is musculoskeletal system disease.
Frequency of musculoskeletal system diseases is
45.1% for women and 29.9% (p<0.001) for men.
While the frequency of hypertension is 23.2%
for women, it is 13.7% for men (p<0.001) and
frequency of chronic respiratory system diseases
for women is 15.4% and 9% for men (p<0.001).
Frequency of diabetes is 12.7% for women and
8.7% for men (p<0.001); and frequency of CHD
is 8.8% for women while it is found as 7.5% for
men (p<0.001).

In order to set the most suitable model, a variable
selection process was carried out by using the
forward selection model. The variables that the
contribution to the model was significant were
taken into the model one by one. The goodness
of fit of the models were evaluated using HosmerLemeshow statistics. IBM SPSS ver. 23.0 package
program was used in data analysis. Statistical
significance level was determined as p<0.05.

The results of the logistic regression model which
examines the factors that may be associated with
musculoskeletal system disease are given in Table
3. Comparing the respondents of 15-34 years old
with 55 years old and over group, the risk increases
2.5 times for men while it increases 5.7 times for
women as the age increases. When obese and
underweight/normal individuals are compared,
the risk of musculoskeletal disease increases 1.8
times in women and 1.1 times in men as BMI
increases. The risk for musculoskeletal system
increases as educational level decreases for both
men and women.

As a cross-sectional study, THS sample was
determined with two-stage stratified probability
cluster sampling. This requires the analyses to
be weighted, however, as TURKSTAT could not
share the variables to be used due to the legal
obligation to share personal data, all analyses

The results of the logistic regression model,
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which examines the factors associated with
the occurrence of hypertension are given in
Table 4. The significant factors remaining in the
model formed by forward conditional method
are presented in the table. Comparing the
respondents who are literate/did not graduate any
school with respondents who have undergraduate
and postgraduate education, the prevalence of
hypertension increases 3.6 times in women and
1.5 times in males as the education level decreases.
For both genders, the risk of hypertension is
higher among unemployed respondents. With
the increase in BMI, the risk of hypertension
increases among both women and men.

examines the factors that may be associated
with CHD are given in Table 7. The significant
factors remaining in the model formed by
forward conditional method are presented in
the table. Regarding the age groups for women,
the prevalence of CHD is 3.3 times higher for
55 years old and older when compared with the
age group of 15-34 years old and it is 3.4 times
higher for men for the same age groups. As the
education level decreases, the risk of CHD for
both genders increases. Risk of CHD is 1.1 times
higher for obese women when compared with
“thin/normal” participants. For the women who
have hypertension, the risk of CHD is increased
by 3.6 times. The risk of CHD increases for both
genders for sedentary and smoking respondents.

The results of the logistic regression model, which
examines the factors that may be associated with
the occurrence of respiratory diseases, are given
in Table 5. The significant factors remaining in
the model formed by forward conditional method
are presented in the table. When participants
aged between 15-34 years are compared with 55
years old or older group, the risk of respiratory
disease increases 2.5 times in women and 2.3
times in men with increasing age. For both male
and female participants, the risk of respiratory
system diseases increases among sedentary ones
and tobacco users. Risk of respiratory disease
increases 1.7 times in females and 1.5 times in
men for daily smoking participants.

DISCUSSION
The results of the study show that the prevalence
of musculoskeletal, respiratory system, coronary
heart, hypertension and diabetes diseases were
significantly higher in women than in men.
Considering the prevalence of risk factors; low
education level, obesity, sedentary lifestyle,
indoor exposure to tobacco smoke which were
significantly higher in women, were associated
with higher prevalence of NCDs among women
where only alcohol intake was found to be more
prevalent in men.
According to the results, 14.2% of women and
4.2% of men are illiterate which doubles the
burden of risk. Low level of education creates
a higher risk for these diseases in women and
the level of education in women is lower. In
comparison with women who has normal BMI,
the prevalence of diabetes and musculoskeletal
disease increases more in obese women. While
26% of the women are obese, this percentage
is 16.7% for men and this finding also causes
double burden. Findings on BMI and being active
in daily activity support previous studies that has
found that lack of physical activity is the reason
of obesity (2). Findings show that nine of ten
women participated within the research indicated
that they were unemployed showing that share of
women in working life is lower than men. The
low share of women in working life suggests that
women have sedentary lifestyle and also suggests

The results of logistic regression model in which
the factors that may be associated with diabetes
are examined are given in Table 6. The significant
factors remaining in the model formed by forward
conditional method are presented in the table.
The prevalence of diabetes increases as the age
increases for both genders. The risk for men at the
age of 55 years old and above is 17.6 times greater
than for those at the ages of 15-34 years old.
For the same age groups, the risk increases 11.3
times for females. When obese and thin/normal
participants are compared according to BMI, the
risk of diabetes increases by 3.1 times among
women and 2.3 times among men among for the
obese respondents. The risk of diabetes increases
for both genders for sedentary participants and it
increases for smoking women.
The results of the logistic regression model which
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that women’s participation in social life is low.
These findings support the studies showing the
relation between employment status and health
outcomes (12, 13). In addition, there are studies
indicating that sedentary lifestyle and obesity
are leading determinants in most of the diseases
including musculoskeletal system disease (1, 3,
14).

diseases are higher in females among illiterate
respondents compared to the undergraduate level.
The findings of the study support the previous
studies showing that lower education level is
related with higher blood pressure (16-18).
The prevalence of respiratory system disease is
higher in females among illiterate respondents
and the findings support the previous studies about
the risk factors of respiratory diseases including
education level (19, 20).

Although the share of tobacco use among women
is 18.6%, the share of women those are exposed
to indoor tobacco smoke is 77.0%. This shows
that almost eight out of ten women are passive
smokers although they do not smoke. Even though
the prevalence of smoking respondents is higher
in men than in women, the prevalence of those
who stated that they had respiratory diseases due
to passive smoking is more common in women
than in men.

While there are studies indicating that as women
experience less symptoms of CVD, this may
cause later diagnosis of CVD than men, there are
also studies indicating women experience more
symptoms of CVD (15, 21).
Findings support the context about the role of
women in society and their equality in society
as it was mentioned within the “Final Report
of Health Inequality in the European Union”
published in 2013. Those findings indicated that,
besides biological differences, educational level
and employment status, participation in social life
also affect the prevalence of NCDs (8).

According to Lancet Global Burden of Disease
data, excluding the individuals under the age of
10 and older than 94, Years Life Disabled (YLD)
are higher in women than men at all ages and tend
to increase gradually. The major reason that cause
this increase between individuals above 10 is
musculoskeletal system diseases (10). According
to Hacettepe University Population Studies
(HIPS) dated 2013, while ischemic heart disease
took place on the top of list of ten DALY reasons
for men, musculoskeletal system diseases took
place on the top of the list for women (5).

Within the framework of strengthening the
social status of women and girls which belongs
to the scope of 2030 Sustainable Development
Program, health promotion and personal capacity
building programs for women and the importance
of reducing the sensitivity of women is becoming
increasingly important (9). In addition, these
goals will be a guide to ensure social equality
and equity in the prevention of these diseases
and in the provision of health services (10, 22).
It is still under discussion whether the longer
life expectancy (LE) in women affects the years
of healthy life or it is the longer LE that has the
disadvantages of having lower gg levels of health
(14). As it is supported by many researches
that almost all NCDs can be prevented, it is
increasingly important to identify risk factors and
take preventive measures for public health (1-3,
8). According to the findings of the study, it is
suggested that the association of risk factors that
are found to be more significant among women
for NCDs, may be supported by further studies.

According to the results of the present study, as the
age increases, the prevalence of hypertension and
musculoskeletal diseases increase more in women
than in men. While hypertension is more common
in men globally, the prevalence of hypertension
is higher in women in low-income countries.
In this study we also found that the prevalence
of hypertension in women is higher than men.
These findings support the data in 2013 WHO
Global Non-communicable Diseases Report
(2). The findings suggest that the frequency of
hypertension increases with ageing in women, or
that, apart from the age factor, the diagnosis of
hypertension in women may be at an older age
so there are inequalities both in access and use of
health services (14, 15). Similarly, the prevalence
of hypertension, CHD and musculoskeletal
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Table 1. Socio-demographic Characteristics of Individuals Included in Study (Turkey, 2016)

Age (Groups)
15-34
35-44
45-54
55 and above
Education
Illiterate
Literate/Not graduated
Primary school*
High school/occ.sch.
Vocational sch.
Under/Postgraduate**
Marital Status
Not married
Married
Employment
Employed
Unemployed
Average Monthly Household Income (Turkish lira)
0-1.814
1.815-2.540
2.541 and above
Body Mass Index
Underweight/Normal
Overweight
Obesity
Physical Activity
Sedentary
Active
Tobacco Use
Never
Yes
Quitted
Indoor exposure of tobacco smoke
Yes
No
Allergy status
Yes
No
Alcohol intake
Yes
No

Females
n
%
9574
55.5

Males
p-value
n
%
7668
44.5

3298
1936
1634
2706

34.4
20.2
17.1
28.3

2613
1508
1373
2174

34.1
19.7
17.9
28.3

< 0.001

1483
680
4742
1450
395
824

15.5
7.1
49.5
15.2
4.1
8.6

211
274
4182
1656
416
929

2.8
3.6
54.5
21.6
5.4
12.1

< 0.001

3079
6495

32.2
67.8

2251
5417

29.4
70.6

< 0.001

2058
7516

21.5
78.5

4399
3269

57.4
42.6

< 0.001

4833
1726
3015

50.5
18.1
31.5

3545
1426
2697

46.2
18.6
35.2

< 0.001

4081
2982
2476

42.8
31.3
26.0

3297
3085
1281

43.0
40.3
16.7

< 0.001

4641
4933

48.5
51.5

2716
4952

35.4
64.6

< 0.001

7086
1777
711

74.0
18.6
7.4

2635
3298
1735

34.4
43.0
22.6

< 0.001

7373
2201

77.0
23.0

5454
2214

71.1
28.9

< 0.001

1399
8175

14.6
85.4

613
7055

8.0
92.0

< 0.001

1068
8506

11.2
88.8

3159
4509

41.2
58.8

< 0.001

* General secondary school (n=1666) contains occupational or technical secondary school (n=44), elementary school (n=1266).
** Postgraduate contains the levels of 5 or 6 year faculties (n=200) and doctorate (n=29).
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Table 2. Frequencies of Non-Communicable Diseases (NCDs) Included in Study (Turkey, 2016)
Females
N=9574
MusculoskeletalSystem Diseases
Yes
No
Hypertension
Yes
No
Chronic RespiratorySystem Diseases
Yes
No
Diabetes
Yes
No
Coronary HeartDisease
Yes
No

Males
N=7668

p-value

n
4320
5254

%
45.1
54.9

n
2290
5378

%
29.9
< 0.001
70.1

2218
7356

23.2
76.8

1051
6617

13.7
< 0.001
86.3

1473
8101

15.4
84.6

693
6975

9.0
< 0.001
91.0

1214
8360

12.7
87.3

664
7004

8.7
< 0.001
91.3

846
8728

8.8
91.2

572
7096

7.5
< 0.001
92.5

Table 3. Association Between Prevalence of Musculoskeletal System Disease and Various
Variables by Gender (Turkey, 2016)
Females1
Age (Groups)

2.00
2.98
5.05

2.60
3.95
6.60

Males2
%95 CI
OR
Lower bound –
Upper bound
1
1.71
1.44
2.03
2.19
1.84
2.61
2.57
2.18
3.03

1.83
1.55
1.33
1.07
1.13
1

1.48
1.23
1.11
0.87
0.85

2.25
1.97
1.59
1.30
1.49

1.79
1.84
1.16
1.10
0.91

1.28
1.35
0.96
0.90
0.68

2.52
2.51
1.40
1.34
1.21

1.15
1

1.04

1.28

1.68
1

1.44

1.96

1.29
1.18
1

1.11
1.01

1.43
1.37

OR

15-34
35-44
45-54
55+
Education level
Illiterate
Literate/Not graduated
Primary/Element. School
High School/Occupational school
Vocational school
Under/Post-graduate
Marital Status
Married
Single
Average monthly household income (Turkish lira)
0-1.814
1.815-2.540
2.541 and above
Body Mass Index

1
2.28
3.43
5.77
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Thin/Normal
Overweight
Obesity
Smoking
Never
Yes
Quitted

1
1.40
1.81

1.26
1.61

1
1.46
1.20

1.30
1.01

1.57
2.04

1
1.21
1.17

1.08
1.01

1.36
1.36

1.64
1.42

1
1.23
1.25

1.08
1.08

1.39
1.44

Table 4. Association Between Prevalence of Hypertension and Various Variables by Gender (Turkey, 2016)

Age (Groups)

OR

15-34
35-44
45-54
55+
Education level
Illiterate
Literate/Not graduated
Primary/Element. School

1
3.72
10.11
31.71

Females1
Males2
%95 CI
%95 CI
Lower bound – Upper
OR
Lower bound – Upper
bound
bound
1
2.79
4.96
4.56
3.01
6.89
7.71
13.2
9.66
6.55
14.2
24.4
41.1
24.9
17.2
36.1

3.24
3.62
2.39

2.18
2.38
1.63

4.83
5.53
3.50

1.45
1.51
1.02

0.97
1.03
0.79

2.16
2.21
1.33

High School/Occupational school

1.75

1.15

2.66

1.03

0.76

1.39

Vocational school
Under/Post-graduate
Employment
Employed
Unemployed

1.44
1

0.83

2.49

0.75

0.48

1.18

1.01

1.43

1
1.31

1.09

1.56

0.99
0.75

1.33
1.08

1
1.59
2.55

1.36
2.18

1.86
2.98

1
1.53
2.55

1.28
2.08

1.83
3.12

1
1.26
1.39

1.07
1.13

1.50
1.72

1
0.79
1.04

0.65
0.86

0.96
1.26

1.05

1.43

1
1.20

Average monthly household income
(Turkish lira)
0-1.814
1.815-2.540
2.541 and above
Body Mass Index
Thin/Normal
Overweight
Obesity
Smoking
Never
Yes
Quitted
Alcohol intake
Yes
No

1.15
0.90
1

1.22
1
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Table 5. Association Between Prevalence of Chronic Respiratory System Disease and
Various Variables by Gender (Turkey, 2016)
Females1
Age (Groups)

Males2

%95 CI
Lower bound – Upper
bound

OR

15-34
35-44
45-54
55+
Education level
Illiterate
Literate/Not graduated
Primary/Element. School

1
1.48
1.82
2.57

1.21
1.48
2.13

3.05
2.91
1.89

High School/Occupational school
Vocational school
Under/Post-graduate

%95 CI
Lower bound – Upper
bound

OR

1.82
2.24
3.12

1
1.13
1.73
2.35

0.83
1.32
1.84

1.53
2.26
3.00

2.15
2.01
1.37

4.34
4.23
2.62

3.70
2.43
1.95

2.33
1.54
1.40

5.88
3.83
2.72

1.17

0.82

1.69

1.37

0.94

1.98

1.20
1

0.74

1.95

0.61

0.32

1.15

0-1.814
1.815-2.540
2.541 and above
Body Mass Index
Thin/Normal
Overweight
Obesity
Daily Activity
Sedentary
Active
Smoking
Never

1.22
1.16
1

1.04
0.96

1.42
1.40

1.22
2.01

1.04
1.72

1.43
2.36

1.17
1

1.04

1.33

1.58
1

1.32

1.89

Yes

1.69

1.44

1.97

1.46

1.18

1.80

Quitted

1.15

0.92

1.44

1.61

1.29

2.02

Average monthly household income
(Turkish lira)

1

1

Table 6. Association Between Prevalence of Diabetes Disease and Various Variables by Gender (Turkey,
2016)

Age (Groups)

OR

15-34
35-44
45-54
55+

1
2.18
5.46
11.35

Females1
%95 CI
Lower bound – Upper
bound
1.56
4.03
8.50

75

3.04
7.40
15.16

OR
1
3.64
11.27
17.60

Males2
%95 CI
Lower bound – Upper
bound
2.19
7.15
11.36

6.05
17.76
27.25

A Study on Prevalence of the Non-Communicable Diseases and Related Risk Factors in Terms of Gender in Turkey

Education level
Illiterate
Literate/Not graduated
Primary/Element. School

2.52
2.11
1.84

1.62
1.32
1.20

3.92
3.38
2.82

High School/Occupational school

1.48

0.92

2.39

Vocational school
Under/Post-graduate
Employment
Employed
Unemployed
Body Mass Index
Thin/Normal
Overweight
Obesity
Daily Activity
Sedentary
Active
Smoking
Never
Yes
Quitted

1.19
1

0.62

2.27

1
1.79
3.18
1.40
1
1
1.21
1.40

1.48
2.63

2.18
3.84

1.22

1.61

0.99
1.12

1.47
1.75

1
1.41

1.15

1.74

1
1.54
2.38

1.24
1.88

1.90
3.01

1.28

1.84

0.67
1.01

1.06
1.54

1.54
1
1
0.84
1.24

Table 7. Association Between Prevalence of Coronary Heart Disease and Various Variables by Gender
(Turkey, 2016)
Females1
Males2
%95 CI
%95 CI
Age (Groups)
OR
Lower bound –
OR
Lower bound –
Upper bound
Upper bound
15-34
1
1
35-44
1.62
1.16
2.24
1.75
1.20
2.57
45-54
2.16
1.57
2.97
2.30
1.62
3.28
55+
3.37
2.49
4.55
3.48
2.51
4.83
Education level
Illiterate
3.27
1.79
5.96
1,64
0.96
2.82
Literate/Not graduated
3.16
1.70
5.89
1.98
1.19
3.28
Primary/Element. School
2.39
1.34
4.28
1.31
0.89
1.93
High School/Occupational school
1.86
0.99
3.46
0.98
0.63
1.52
Vocational school
1.58
0.70
3.55
1.64
0.96
2.80
Under/Post-graduate
1
1
Employment
Employed
1
Unemployed
1.37
1.09
1.72
Average monthly household income (Turkish lira)
0-1.814
1.49
1.21
1.83
1.46
1.14
1.8
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1.815-2.540
2.541 and above
Body Mass Index
Thin/Normal
Overweight
Obesity
Daily Activity
Sedentary
Active
Smoking
Never
Yes
Quitted
Hypertension
Yes
No

1.21
1
1
0.93
1.18
1.32
1
1
1.59
1.52
3.65
1

Strengths and limitations
THS is a household based study and was conducted
by TURKSTAT on a sample representing Turkey.
The study sample consists of a heterogeneous
structure which represents the country population
resulting the findings to be representable for
Turkey. This makes the secondary analysis using
THS data in this study a strong aspect of our
study. As a cross-sectional study, THS sample was
determined with two-stage stratified probability
cluster sampling that requires the analyses to be
weighted, however, as TURKSTAT could not
share the variables to be used due to the legal
obligation to share personal data, all analyses
performed in this study were conducted without
weighting. As this study is based on secondary
analysis, analyses are limited with the existence
of primary research data. The number of observed
values were not enough for some variables taken
into analysis in the model which was corrected
according to all of the variables. Because of this
factor, OR was found to be very high for some
analysis and confidence intervals related with
them were wide, so this situation formed a major
limitation in this study.

0.94

1.57

0.76
0.96

1.14
1.45

1.13

1.56

1.28
1.17

1.97
1.97

3.05

4.36

1.51
1

1.14

2.00

1.28
1

1.05

1.56

1.11
1.13

1.79
1.83

1
1.41
1.44

significantly higher in women than in men,
priority should be given to women in prevention
programs. When we consider the prevalence
of risk factors of low education level, obesity,
sedentary lifestyle, indoor exposure to tobacco
smoke which were significantly higher in women,
and which were associated with higher prevalence
of NCDs among women, it is recommended
to prioritise women health in health promotion
programs with a multi-sectorial approach. In
communities, access to health services for men
and women should be based on the integrity of
life, proper strategies should be developed and
applied to prevent and control risk factors.
CONFLICTS OF INTEREST
We confirm that there are no conflicts of interest
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Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastaların Yaşadıkları Psikososyal
Sorunlar ve Yaşam Kalitesindeki Değişiklikler
Psychosocial Problems and Changes in Quality of Life Experienced by
Patients Who Underwent Orthopedic Surgery
Elif AKYÜZ1, Hayriye ÜNLÜ2, Ziyafet UĞURLU3, Nalan H. ÖZHAN ELBAŞ4
ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Çalışma ortopedik cerrahi geçiren hastaların yaşadıkları
psikososyal sorunların ve yaşam kalitelerindeki değişikliklerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel nitelikte olan çalışma 1 Nisan-30 Eylül 2017 tarihleri arasında ortopedi ameliyatı olan 155 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Veriler veri toplama formu ve SF-36 Yaşam Kalitesi
Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı/yüzde, ortalama±standart sapma değerleri, Mann Whitney-U testi ve Kruskal Wallis
testi kullanılmıştır.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 55,41±19,25 yıl olup, %53,6’sı
alt ekstremiteye yönelik cerrahi girişim geçirmiştir. Hastaların çoğunluğunun fiziksel kısıtlılıklarının olduğu (%85,9), aile içi rol ve
sorumlulukların yerine getiremedikleri (%68,1), yaşam kalitesi puan
ortalamalarının düşük olduğu, kadın hastaların, çalışmayanların,
kalça/femur ameliyatı olanların ölçek alt boyut puan ortalamalarının daha düşük olduğu bulunmuştur.
Sonuç: Ortopedik cerrahi girişim geçiren hastaların psikososyal
sorunlar yaşadıkları ve yaşam kalitelerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Sağlık çalışanlarının hastaları bütüncül yaklaşımla değerlendirmeleri ve bu doğrultuda destekleyici girişimlerde bulunmaları
yaralı olacaktır.

Aim: Study was conducted to determine the psychosocial problems
and the changes in their quality of life experienced by patients who
underwent orthopedic surgery
Methods: Descriptive cross-sectional study was conducted between
April 1, and September 30, 2017, with 155 patients who underwent
orthopedic surgery. The data were collected using the data collection form and the SF-36 Quality of Life Scale. In the analysis of
the data, number/percentage, mean±standard deviation values,
Mann-Whitney-U test and Kruskal Wallis test were used.
Results: The average age of the patients was 55.41 ± 19.25 years,
and 53.6% of them had underwent lower extremity surgery. It was determined that most of the patients had physical limitations (85.9%),
could not fulfill the family roles and responsibilities (68.1%), the
average quality of life scores were low and female patients, who did
not work, who had hip/femoral surgery, had lower SF-36 Quality of
Life Scale sub-dimension scores.
Conclusion: It was determined that patients who underwent orthopedic surgery have psychosocial problems and their quality of life is
low. It would be beneficial for healthcare professionals to evaluate
patients with a holistic approach and take supportive initiatives.

Anahtar Kelimeler: Hasta, Ortopedik Cerrahi, Psikososyal Sorun,
Yaşam Kalitesi

Keywords: Nurse, Orthopedic Surgery, Patient, Psychosocial problem, Quality of life

GİRİŞ

ve buna paralel olarak yaşlı nüfus oranı hızla
artmaktadır (1-3). Dünya Sağlık Örgütü (World
Health Organization, WHO) 2010 yılında dünya
nüfusunun %8’nin 65 yaş ve üzeri olduğunu,
bu oranın 2050 yılına kadar yaklaşık üç katına
çıkacağını belirtmektedir (1). Türkiye İstatistik
Kurumu’nun 2019 yılı verilerine göre ise Türkiye’de
son beş yılda 65 yaş ve üzeri nüfusun %21,9 arttığı
ve bu artışın devam edeceği belirtilmektedir
(4). Yaşlanmayla birlikte bireylerin fiziksel
kısıtlılıkları artmakta ve birey çevreye bağımlı
hale gelmektedir (2). Yaşlı bireylerde meydana
gelen fiziksel kısıtlılıklar (yavaş hareket etme,
sık dinlenme ihtiyacı, dış uyaranlara verdikleri
tepkilerde azalma vb) bireylerin günlük
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yaşamda ihtiyaç duydukları adaptasyon ve
fonksiyonelliğin bozulmasına neden olmaktadır
(5). Nüfus yaşlandıkça ortopedi sorunu olan hasta
sayısının da arttığı, kas iskelet sistemini etkileyen
hastalıkların kişinin ruhsal durumunu, zihinsel
işlevlerini, fiziksel, duygusal ve sosyal hayatını
olumsuz yönde etkilediği bildirilmektedir (6,7).
Yaşlı bireylerin deformite ve sakatlığa sebep olacak
sorunlarla (kaza, düşme, travma vb) sıklıkla karşı
karşıya kaldıkları, hastaneye yatış nedenlerinin
başında kırıklar olmak üzere ortopedik sorunların
ön sıralarda yer aldığı ve ortopedik cerrahi
girişime ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir
(2,3,8,9). Ortopedik cerrahi birçok deformitenin
düzeltilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması
amacı ile gerçekleştirilse de ameliyat sonrası
hastalar uzun süre rehabilitasyona ihtiyaç
duymakta ve bu süreçte fiziksel ve psikososyal
kısıtlılık yaşamaktadırlar (10-12). Ortopedik
cerrahi sonrası süreçlerde ağrı ve yetersiz kas
kuvveti gibi sorunlarla karşı karşıya kalan ve
günlük yaşam aktiviteleri kısıtlanan hastalar,
kendi bakımlarını sağlamada yetersiz kalmakta
ve yoğun stres yaşamaktadırlar (11,13). Turan
ve ark.’nın (2019) yaptıkları çalışmada ortopedi
ve travmatoloji kliniklerinde yatan hastaların
büyük çoğunluğunun günlük yaşam aktivitelerini
yerine getirme süreçlerinde hareket etme (%98,1),
güvenli ortam sağlama (%92,5) kişisel temizlik
ve pansuman (%81,1) sorunlarının olduğu ve
hemşireler tarafından hastaların sıklıkla akut ağrı
hemşirelik tanısı ile değerlendirildiği saptanmıştır
(9). İyileşme sürecinin uzun sürmesi, aile, iş ve
sosyal hayatın kesintiye uğraması ve değişikliklerin
yaşanması, ekonomik kayıplar, stres faktörlerinin
çeşitliliği, kötü fiziksel fonksiyon, ağrı gibi
nedenlerle hastaların yaşam kalitesi düşmekte
ve psikososyal sorunlar gelişmektedir (9,10,12,1416). Ayrıca ortopedik cerrahi girişim geçiren
hastaların komplikasyon ve yan etki oranları daha
yüksek olup, tedavi ve hastanede kalış süreleri çok
daha uzundur (9,11,17). Ortopedi hastalarında
sakatlık ve ağrı yoğunluğuna bağlı olarak sıklıkla
görülen psikososyal sorunlar arasında depresyon,
sağlığı sürdürme endişesi, olumsuz düşünme
eğilimi, aile ve iş yaşantısına ilişkin rol kaybı, öz
güvende azalma, kendine yetememe/bağımlı olma
endişesi, üzüntü, öfke, çaresizlik, umutsuzluk

ve sosyal izolasyon yer almaktadır (16,1821). Ortopedi hastaları psikososyal sorunlarla
baş edebilmek için sosyal destek kaynaklarına
ihtiyaç duymaktadır. Sosyal desteğin hastaların
yaşadıkları psikososyal sorunlara karşı duyusal
tepkiyi hafifleterek olayın önemini azalttığı, daha
iyi başa çıkma mekanizmasına yol açtığı ve sağlık
üzerinde pozitif etki yarattığı bildirilmektedir
(22,23). Wu ve ark.’nın (2018) yaptıkları çalışmada
kalça protezi ameliyatı olan hastalarda sosyal
desteğin hastaların öz yeterliliklerini olumlu
yönde etkilediği belirtilmektedir (23).
Diğer cerrahi alanlardan farklı olarak ortopedik
cerrahi girişim geçiren hastalar bireysel, sosyal,
fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının giderilmesi
için (24), kaliteli, bireyselleştirilmiş ve sürekli
bir bakıma gereksinim duyarlar (9). Ortopedi
hastalarının bakımı multudisipliner ekip
yaklaşımını gerektirmekte olup, hemşire bu
ekibin önemli bir üyesidir (9,11,17). Hemşireler,
hastalarla 24 saat kesintisiz birlikte olan sağlık
çalışanlarıdır ve fiziksel kısıtlılığı olan hastaların
fizyolojik ve psikolojik sağlığının korunmasında
anahtar role sahiptir (16,25). Ortopedik
cerrahi geçiren hastalara verilen kaliteli ve
bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımı ile hastaların
tedavi ve bakıma ilişkin uyumları artmakta, korku,
endişeleri ve ameliyat sonrası komplikasyonları
azalmakta, iyileşme hızı artmakta, hastanede
kalış süreleri ve tekrarlı yatışlar azalmakta, bakım
ve tedaviye ilişkin memnuniyette ve yaşam
kalitesinde artış görülmektedir (11,26,27,28).
Martinez-Rico ve ark.’nın (2018) yaptıkları
çalışmada omuz instabilitesi cerrahisi geçiren
hastalara hemşireler tarafından telefonla sunulan
öz bakım ve evde egzersiz destek programının
hastaların fonksiyonel sonuçlarını ve evde egzersiz
programına uyumlarını artırdığı, hastaların önceki
aktivitelerine daha hızlı döndükleri, ağrıyı daha
iyi yönetebildikleri, daha iyi omuz fonksiyonuna
sahip oldukları ve yaşam kalitelerinin daha yüksek
değerlendirildiği belirlenmiştir (28).
Hemşirelerin hastalara psikososyal bakım
sağlayabilmesi için hastaların yaşadıkları
psikososyal problemleri ve buna bağlı yaşam
kalitesinde
meydana
gelen
değişiklikleri
tanımlaması gerekmektedir. Hastaların yaşadıkları
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sorunların, yaşam kalitelerindeki değişimlerin
ve etkileyen faktörlerin tanımlanması ve destek
kaynaklarını belirlenmesi ile hasta gereksinimleri
doğrultusunda
etkin
hemşirelik
bakımı
planlanabilir ve gereksinimler doğrultusunda
destek kaynakları aktive edilebilir ve taburculuk
sonrası evde bakımın sürekliliği sağlanabilir.

geçirdiği ameliyat günlük yaşam aktivitelerinde
değişiklik oluşturmayan, lokal anestezi uygulanan
ve 24 saat içinde taburcu edilen hastalar çalışmaya
dahil edilmemişlerdir.
Çalışmada örneklem
seçimine gidilmemiş belirtilen tarihler arasında
dahil edilme kriterlerini karşılayan ve çalışamaya
katılmaya gönüllü olan 155 hasta ile çalışma
yürütülmüştür.

Amaç
Bu çalışma, ortopedik cerrahi girişim geçiren
hastaların yaşadıkları psikososyal sorunlar ve
yaşam kalitelerindeki değişimlerin belirlenmesi
amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından
literatürden (5,9,13,27,29,30,31,32) yararlanılarak
hazırlanan “Hasta Veri Toplama Formu” ve
hastaların yaşam kalitelerini değerlendirmek için
yaygın olarak kullanılan SF-36 Yaşam Kalitesi
Ölçeği kullanılmıştır.

Araştırmanın Soruları
• Ortopedik cerrahi girişim geçiren hastaların
yaşadıkları psikososyal sorunlar nelerdir?
•

Ortopedik cerrahi girişim geçiren hastaların
yaşam kaliteleri nasıldır?

•

Ortopedik cerrahi geçiren hastaların sosyodemografik özellikleri, psikososyal sorunları
ve yaşam kalitesi alt boyutları arasında ilişki
var mıdır?

Hasta Veri Toplama Formu: Form iki bölüm ve
28 sorudan oluşmaktadır. İlk bölümde, hastaların
sosyo-demografik verilerini belirlemeye yönelik
14 soru bulunmaktadır. Formun ikinci bölümünde
ise hastaların aile içi süreçlerinde, sosyal çevre
ile ilişkilerinde ve iş yaşantısında değişim
yaşama durumlarını, sosyal destek kaynaklarını
ve değişimlerden psikolojik olarak etkilenme
durumlarını içine alan, ortopedi cerrahisi sonrası
hastaların yaşadıkları psikososyal sorunları
irdelemeye yönelik toplam 14 soru yer almaktadır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Türü
Bu çalışma tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir
araştırmadır.

SF36 Yaşam Kalitesi Ölçeği: Ware ve Sherbourne
tarafından 1992 yılında geliştirilmiş olan
ölçek (33) 1999 yılında Koçyiğit ve arkadaşları
tarafından Türkçeye çevrilmiş (34) geçerlilik ve
güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Kısa form 36
Yaşam Kalitesi Ölçeği jenerik ölçüt özelliğine
sahip bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Ölçek
toplam 36 madde, sekiz alt boyuttan oluşmaktadır.
Ölçeğin alt boyutları; Fiziksel Fonksiyon (10
madde), Fiziksel Rol Fonksiyonu (4 madde),
Emosyonel Rol Fonksiyonu (3 madde), Enerji,
Canlılık (4 madde), Mental Sağlık (5 madde),
Sosyal Fonksiyon (2 madde), Ağrı (2 madde) ve
Genel Sağlık Algısı (5 madde) maddelerinden
oluşmaktadır. Ölçek toplam puan üzerinden
değerlendirilmemekte, alt boyutları sağlığı “0”
ile “100” arasında değerlendirmekte ve puan
yükseldikçe yaşam kalitesinin iyi olduğu şeklinde
yorumlanmaktadır.
Bu çalışmada ölçeğin
Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı tüm alt

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman
Bu çalışma, Ankara’da bir üniversite hastanesinde
ortopedik cerrahi girişim geçiren hastaların yattığı
kliniklerde 1 Nisan 2017-30 Eylül 2017 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Çalışmanın yapıldığı kliniklerde kas iskelet
sistemine ait her türlü ortopedik cerrahi girişim
(travma cerrahisi, artroskopik cerrahiler, protez
cerrahisi, omurga cerrahisi, tümör cerrahisi,
sinir ve tendon cerrahisi vd.) uygulanmaktadır.
Çalışmanın evrenini çalışmanın yapıldığı
hastanede ortopedi cerrahi girişim geçirmiş, 18
yaş ve üzeri, iletişim kurulabilen, genel ve rejyonel
(bölgesel) anestezi ile ameliyat olan, hastanede
24 saat ve üzeri süreli yatışı olan tüm hastalar
oluşturmuştur. Günübirlik cerrahi girişim geçiren,
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boyutları için 0,80-0-83 aralığında bulunmuştur.

Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi
kullanılmış, p değerinin <0,05 olması istatistiksel
olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Veri Toplama Araçlarının Uygulanması
Veriler 1 Nisan 2017-30 Eylül 2017 tarihleri
arasında toplanmıştır. Çalışmaya dahil edilme
kriterlerini sağlayan, ortopedi ameliyatı olmuş
hastalara veri toplama formu taburculuk öncesi
araştırmacılar tarafından verilmiş, hastalardan
formu doldurmaları istenmiştir. Okuma yazma
bilmeyen hastaların (7 hasta) veri toplama
formları araştırmacı tarafından yüz yüze
görüşme yöntemi kullanılarak doldurulmuştur.
Araştırmacı tarafından doldurulan formlarda
sorular hastalara okunmuş, hastaların verdikleri
cevaplara müdahale edilmemiş, sadece verdikleri
yanıtlar veri toplama aracına işaretlenmiştir.
Veriler çalışmanın yürütüldüğü hastanede, hasta
odasında toplanmıştır. Veri toplama formunu
doldurmak yaklaşık 15-20 dakika sürmüştür.

BULGULAR
Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması
55,41±19,25 yıldır.
Hastaların %58,7’sinin
kadın, %62,5’inin evli, %39,0’ının lise mezunu,
%50,6’sının gelirinin giderine eşit, %74,2’sinin
ilde yaşadığı, %53,6’sının alt ekstremite ameliyatı
olduğu saptanmıştır. Hastanede yatış süresi 1-3
gün aralığında olan hastaların oranı %60,6, daha
önce hastanede yatma deneyimleri olan hasta
oranı ise %79,9’dur. Ameliyat öncesi dönemde
sağlık sorunu ile ilişkili fiziksel işlevlerde kısıtlılık
ve günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmekte
güçlük yaşayan hastaların oranı %85,9’dur.
Fiziksel kısıtlılık nedenleri sırasıyla; yürümekte,
merdiven çıkmakta zorlanma (%62,9), ağrı ve
ödem (%19,8), nesneleri kavramada zorluk
(%12,1) ve güçsüzlük (%5,2) olarak bildirilmiştir.
Hastaların %56,4’ü günlük yaşam aktivitelerini
başkalarının yardımı ile %7,4’ünün ise tamamen
bağımlı olarak gerçekleştirebildikleri, %52,3’ünün
ameliyat öncesi dönemde kaygı yaşadığı
saptanmıştır. Yaşanılan kaygının nedeni; eski
haline dönememe korkusu (%43,8), ölüm korkusu
(%32,5), başkalarına bağımlı olma korkusu
(%33,8), ve iş kaybı korkusu (%10,0) olarak
belirlenmiştir (Tablo 1).

Araştırmanın Etik Yönü
Bu çalışma bir üniversite hastanesinde yapılmış
olup, etik kurul izni üniversitenin “Girişimsel
Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu”ndan
alınmıştır (KA17/65 nolu, 31/03/2017 tarih ve
17/28 sayılı karar) ve çalışmanın yürütülebilmesi
için hastaneden de kurum izni alınmıştır. Veri
toplama aşamasında araştırmanın amacı, içeriği,
yöntemi, kapsamı, uygulama süresi ve verilerin
gizliliği konusunda örneklemdeki hastalara
açıklama yapılmış, çalışmaya katılma konusunda
bireylerden yazılı izin alınmıştır. Formlarda
hastaların isimlerine yer verilmemiş ve tüm kişisel
bilgiler gizli tutulmuştur. Bu çalışma Helsinki
Deklerasyonu Prensipleri’ne uygun olarak
yapılmıştır.

Çalışmaya katılan hastaların %60,3’ünün
ameliyat
sonrasına
ilişkin
güçlük/sorun
yaşadığı, sorunların nedenlerinin ise yürümekte
zorlanma, hareket kısıtlılığı (%30,6), ağrı (%21,6),
başkalarının yardımına ihtiyaç duyma (%18,2)
olduğu saptanmıştır. Hastaların %62,2’si mevcut
ortopedik soruna ilişkin psikolojik olarak
etkilenmediğini, psikolojik olarak etkilendiğini
belirten hastaların ise etkilenme nedenlerini; stres,
anksiyete (%51,8), gelecek endişesi, eski haline
dönememe korkusu (%21,5) ve başkalarına yük
olma hissi (%12,5) olarak ifade etmiştir (Tablo 1).

Verilerin Analizi
Verilerin istatistiksel analizinde, IBM SPSS
20,0 paket programı (IBM Corp. Armonk, NY:
USA. Released 2011) kullanılmıştır. Normal
dağılıma uygunluk testi, Kolmogorov-Smirnov
Testi ile değerlendirilmiştir. Sürekli değişkenler
ortalama±standart sapma, kategorik değişkenler
ise sayı (yüzde) olarak belirtilmiştir. Hastaların
sosyo-demografik ve psikososyal sorunları ile
SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği alt boyut puan
ortalamalarının
karşılaştırılmasında
Mann

Hastaların %69,5’i ameliyat sürecinde aile
yaşantısında değişiklik yaşamadığını, aile
yaşantısında değişiklik yaşayanlar ise aile içi rol ve
sorumluluklarını yerine getiremedikleri (%68,1)
ve ailelerinden uzak kaldıkları (%31,9) için bu
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değişikliği yasadıklarını belirtmiştir. Çalışmaya
katılan hastaların %84,8’i aile içi ilişkilerinde
değişim olmadığını, %46,4’ü ise aile içi rol ve
sorumluluklarını yerine getirmekte güçlük
yaşadıklarını ifade etmiştir (Tablo 1).

Hastaların %32,9’u çalışmaktadır. Çalışan
hastaların %64,7’sinin işine devam edemediği
saptanmıştır.
Çalışmaya devam eden 18
hastadan 9’u iş performansının etkilendiğini,
5’ i iş yaşantısında değişiklik yaşadığını, 3’ü iş
yeri ilişkilerinde sorun yaşadığını, 111 hastanın
%34,2’sinin ise yaşadıkları ameliyat nedeniyle
maddi kayba uğradığını ifade etmiştir (Tablo 1).

Çalışmaya katılan hastaların %45,8’inin sosyal
destek kaynaklarına sahip olduğunu, %65,2’sinin
sosyal destek kaynaklarından beklentilerinin
olmadığını belirtmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Hastaların sosyo-demografik ve psikososyal özellikleri (n=155), Ankara 2017
Sosyo-demografik ve Psikososyal Özellikler
Yaş Ortalaması (X̄±SS)
55,41±19,25
n

İlçe

34 21,9

Köy
Hastanede yatma deneyimi (n=154)

%

Cinsiyet (n=155)

Var

Kadın

91 58,7

Erkek
Medeni durum (n=149)

64 41,3

Evli

6 3,9
123 79,9

Yok
Ameliyat bölgesi (n=142)

31 20,1

Alt ekstremite

76 53,6

93 62,5

Kalça/Femur

35 24,6

Bekar
Eğitim durumu (n=154)

56 37,5

Okuma yazma bilmeyen

7 4,5

Üst ekstremite
Ameliyat öncesi
durumu (n=153)
Yaşayan

İlköğretim

30 19,5

Lise

60 39,0

Üniversite ve üzeri
Hastanede yatış süresi (n=155)

57 37,0

1-3 gün

94 60,6

4-6 gün

39 25,2

7-9 gün

10 6,5

10 gün ve üzeri
Çalışma durumu (n=155)

12 7,7

Çalışan

51 32,9

Çalışmayan
Gelir düzeyi (n=146)

15 10,3

Geliri giderinden az

14 9,6

Geliri giderine eşit

74 50,6

Geliri giderinden fazla
Yaşanılan yer (n=155)

43 29,5

İl

yaşama
80 52,3

Yaşamayan
Yaşanılan kaygının nedeni (n=80)

73 47,7

Eski haline dönememe korkusu

35 43,8

Ölüm korkusu

26 32,5

Başkalarına bağımlı olma korkusu

11 33,8

İş kaybı korkusu
8 10,0
Ameliyat öncesi fiziksel işlevlerde kısıtlılık olma
durumu (n=135)
Olan
116 85,9
Olmayan
Kısıtlılık nedenleri (n=116)

104 67,1

Geliri yok

31 21,8
kaygı

Yürümekte,
zorlanma
Ağrı, ödem

merdiven

Nesneleri kavramada zorluk

19 14,1
çıkmakta

73 62,9
23 19,8
14 12,1

Güçsüzlük
6 5,2
Ameliyat öncesi günlük yaşam aktivitelerinde
bağımlı olma durumu (n=149)
Bağımsız
54 36,2

115 74,2
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Başkalarının yardımı ile

Sosyal
destek
kaynaklarından
beklenti olma durumu (n=66)
Var

84 56,4

Bağımlı
11 7,4
Ameliyat sonrası güçlük/sorun yaşama durumu
(n=146)
Yaşayan
88 60,3

23 34,8

Yok
İşine devam etme durumu (n=51)

43 65,2

Yaşamayan
Yaşanılan sorunların nedenleri (n=88)

58 39,7

Devam ediyor

18 35,3
33 64,7

Yürümede zorlanma, hareket kısıtlılığı

27 30,6

Devam etmiyor
İş
performansının
durumu (n=18)
Etkilenmiş

Ağrı

19 21,6

Başkalarının yardımına ihtiyaç duyma

16 18,2

Etkilenmemiş
İş yaşantısında
durumu (n=18)
Olan

Günlük yaşam aktivitelerini yerine
13 14,8
getirememe
Sosyal yaşantıyı sürdürememe
13 14,8
Psikolojik olarak etkilenme durumu (n=148)
Etkilenen

değişiklik

olma
5 27,7
13 72,3

15 83,4

7 12,5

Yaşamayan
Maddi kayba
(n=111)
Uğrayan

4 7,1

Uğramayan

Stres, anksiyete

29 51,8

Gelecek endişesi, eski haline dönememe
korkusu
Başkalarına yük olma hissi

12 21,5

Yalnızlık
4 7,1
Aile yaşantısında değişiklik yaşama durumu
(n=154)
Yaşayan
47 30,5

uğrama

3 16,6

durumu
38 34,2
73 65,8

Hastaların SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği alt
boyutlarından aldıkları puan ortalamalarından
en düşük puanı; Fiziksel Rol Fonksiyonu
(20,87±36,73) ve Emosyonel Rol Fonksiyonundan
(29,44±40,77) aldıkları, en yüksek puanları ise
Mental Sağlık (64,34±19,34), Genel Sağlık Algısı
(57,21±18,18) ve Enerji, Canlılık (47,28±20,39)
alt boyutlarından aldıkları saptanmıştır (Tablo 2).

Yaşamayan
107 69,5
Aile yaşantısında değişiklik yaşama nedeni
(n=47)
Aile içi rol ve sorumluluklarını yerine
32 68,1
getirememe
Aileden uzak kalma
15 31,9
Aile içi ilişkilerde değişiklik yaşama durumu
(n=151)
Yaşayan
23 15,2

Tablo 2. Hastaların SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği
alt boyut puan ortalamaları (n=155), Ankara 2017
Alt Boyutlar
Fiziksel Fonksiyon
Fiziksel Rol Fonksiyonu
Emosyonel Rol Fonksiyonu
Enerji, Canlılık
Mental Sağlık
Sosyal Fonksiyon
Ağrı
Genel Sağlık Algısı

Yaşamayan
128 84,8
Aile içi rol ve sorumluluklarını yerine getirmekte
güçlük yaşama durumu (n=153)
Yaşayan
71 46,4
Yaşamayan
82 53,6
Sosyal destek kaynaklarına sahip olma durumu
(n=144)
Sahip olan
66 45,8
Sahip olmayan

9 50,0
9 50,0

Olmayan
İş yerin ilişkilerinde sorun yaşama
durumu (n=18)
Yaşayan

56 37,8

Etkilenmeyen
92 62,2
Psikolojik olarak etkilenme nedenleri (n=56)

Düşme korkusu

etkilenmesi

78 54,2

X̄ ±SS
35,29±32,07
20,87±36,73
29,44±40,77
47,28±20,39
64,34±19,34
44,17±31,05
37,86±27,64
57,21±18,18

X-±SS: Ortalama±standart sapma
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Hastaların
sosyo-demografik
özellikleri
ve psikososyal sorunları ile SF-36 Yaşam
Kalitesi Ölçeği alt boyut puan ortalamaları
karşılaştırılmıştır. Kadınların SF-36 Yaşam
Kalitesi Ölçeği Mental Sağlık alt boyutu dışında
puan ortalamalarının erkeklere göre daha düşük
olduğu belirlenmiştir. Hastaların cinsiyete göre
ölçeğin Fiziksel Fonksiyon (p=0,007), Sosyal
Fonksiyon (p=0,021) ve Ağrı (p=0,027) alt
boyutu puanları arasındaki fark istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (Tablo 3).

Ameliyat öncesi dönemde kaygı yaşadığını ifade
eden hastaların SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği
alt boyut puan ortalamalarının yaşamayanlara
göre daha düşük olduğu saptanmıştır. Ameliyat
öncesi dönemde kaygılı olduğunu ifade etme
durumlarına göre ölçeğin Mental Sağlık ve Genel
Sağlık Algısı dışında tüm alt puan ortalamaları
arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı
olduğu saptanmıştır (p<0,05) (Tablo 3).
Sahip oldukları ortopedik sorun ve cerrahi
süreçten psikolojik olarak etkilendiğini bildiren
hastaların ölçek alt boyut puan ortalamalarının
daha düşük olduğu görülmüştür. Hastaların
psikolojik olarak etkilenme durumları ile SF-36
Yaşam Kalitesi Ölçeği Mental Sağlık alt boyutu
dışında tüm alt boyut puan ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur
(p<0,05) (Tablo 3).

Çalışmayan hastaların SF-36 Yaşam Kalitesi
Ölçeği alt boyut puan ortalamalarının çalışanlara
göre daha düşük olduğu, ölçeğin tüm alt boyut
puan ortalamalarındaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05) (Tablo 3)
Hastaların ameliyat bölgesine göre SF-36 Yaşam
Kalitesi Ölçeği alt boyut puan ortalamaları
arasında fark olduğu ve kalça/femur ameliyatı
olanların puan ortalamalarının alt ve üst ekstremite
cerrahisi olanlara göre daha düşük olduğu
belirlenmiştir. Hastaların ameliyat bölgesine göre
ölçeğin Fiziksel Fonksiyon (p=0,001), Enerji,
Canlılık (p=0,042), Sosyal Fonksiyon (p=0,016)
ve Genel Sağlık Algısı (p=0,011) alt boyut puan
ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olduğu saptanmıştır (Tablo 3).

Mevcut durumları nedeniyle aile içi rol ve
sorumluluklarını yerine getirmede zorlandığını
ifade eden hastaların SF-36 Yaşam Kalitesi
Ölçeği alt boyut puan ortalamalarının zorlanma
yaşamayanlara göre düşük olduğu belirlenmiştir.
Hastaların SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği alt
boyutlarından Mental Sağlık dışında tüm alt boyut
puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel
olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05)
(Tablo 3).

Günlük yaşam aktivitelerinde bağımlı ve
başkalarının yardımı ile gerçekleştiren hastaların
SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği alt boyut puan
ortalamalarının bağımsız olanlara göre düşük
olduğu belirlenmiştir. Hastaların günlük yaşam
aktivitelerinde bağımlı olma durumlarına göre
ölçeğin Mental Sağlık ve Genel Sağlık Algısı dışında
tüm alt boyut puan ortalamaları arasındaki farkın
istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır
(p<0,05) (Tablo 3).

Aile yaşantısında değişiklik yaşadığını ifade eden
hastaların SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği alt boyut
puan ortalamalarının yaşamayanlara göre daha
düşük olduğu belirlenmiştir. Hastaların fiziksel
fonksiyon (p=0,004), emosyonel rol fonksiyon
(p=0,002), enerji canlılık (p=0,020), sosyal
fonksiyon (p=0,000) ve ağrı (p=0,001) ölçek
alt boyut puan ortalamaları arasındaki farkın
istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur
(Tablo 3).

Ameliyat sonrası güçlük/sorun yaşadığını ifade
eden hastaların SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği alt
boyut puan ortalamalarının yaşamayanlara göre
daha düşük olduğu belirlenmiştir. Hastaların
ameliyat
sonrası
güçlük/sorun
yaşama
durumlarına göre ölçeğin Mental Sağlık alt
boyutu dışında tüm alt boyut puan ortalamaları
arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı
olduğu belirlenmiştir (p<0,05) (Tablo 3).
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P=0,000

59,3±28,5
35,1±27,9
25,0±29,1
χ² =17,939

P=0,016

40,0±32,5
26,0±24,1
52,6±29,5
χ² =8,213

P=0,006

54,4±32,2
39,1±29,3
U =1583,5

P=0,021

38,1±28,1
52,2±33,1
U=1882,5

X̄±SS

Sosyal
fonksiyon

P=0,013

48,2±24,5
27,9±24,1
49,6±39,2
χ² =8,666

P=0,106

31,8±25,5
28,2±26,2
43,7±27,9
χ² =4,480

P=0,012

46,4±30,7
33,6±25,1
U =1619,5

P=0,027

32,1±25,1
45,5±29,1
U=1877,5

X̄ ±SS

Ağrı

P=0,128

61,2±13,0
56,5±19,1
46,2±29,7
χ² =4,117

P=0,011

59,0±14,6
42,8±18,3
63,6±15,7
χ² =9,010

P=0,041

60,1±14,5
56,5±19,7
U =1894

P=0,991

56,7±18,7
59,0±17,4
U=2269

X̄±SS

Genel sağlık
algısı

Tablo 3: Hastaların sosyodemografik özellikleri ve psikososyal sorunları ile SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği alt boyut puan ortalamalarının
karşılaştırılması (n=155), Ankara 2017
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TARTIŞMA
Kas-iskelet sisteminin yapısal durumunu ve
işleyişini etkileyen her bir anomali hareket
fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir
(15). Ortopedik cerrahiden beklenti, hareket
kabiliyetinin/fonksiyonel kabiliyetin iyileştirilmesi
olmasına rağmen, hastalar fiziksel kısıtlılık, ağrı,
enfeksiyon, deformite ve sakatlık gibi sorunlarla
karşı karşıyadır. Bu sorunların çoğu bireyin
günlük yaşam aktivitelerinin sınırlandırılmasına
ve aynı zamanda yaşam kalitesinde geçici de olsa
kesintiye sebep olmaktadır (35). Çalışmamızda
hastaların çoğunluğu ameliyat öncesi dönemde
sağlık sorunu ile ilişkili fiziksel işlevlerde kısıtlılık
ve günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmede
güçlük yaşadıklarını, fiziksel kısıtlılık nedeni
olarak ise sırasıyla; yürümede, merdiven çıkmada
zorlanma, ağrı ve ödem, nesneleri kavramada
zorluk ve güçsüzlük olarak belirtmişlerdir.
Djukanovic ve arkadaşlarının (2011) ortopedi
hastaları ile yaptıkları çalışmada hastalar
için ağrının büyük bir sorun olduğu, hareket
kısıtlılığına sebep olduğu ve yaşam kalitesini
olumsuz yönde etkilediği bildirilmiştir (13).
Ortopedik cerrahi girişim geçiren hastaların
hareket kısıtlılıklarının olması ve bu kısıtlılıkları
nedeni ile günlük yaşam aktivitelerini yerine
getirmekte zorlanmaları iyileşme süresine paralel
olarak uzun süreli deneyimlenebilmektedir.
Başkalarının yardımına gereksinim duyarak
günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmek
bireylerde öz değer ve otonomi kaybına ek olarak
düşük yaşam kalitesine neden olmaktadır (36,37).
Çalışmamızda hastaların yarısından fazlasının
günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı
ile bir kısmının ise tamamen bağımlı olarak
gerçekleştirebildikleri
belirlenmiştir.
Aynı
zamanda günlük yaşam aktivitelerinde bağımlı ve
başkalarının yardımı ile gerçekleştiren hastaların
bağımsız olanlara göre SF-36 Yaşam Kalitesi
Ölçeği alt boyut puan ortalamalarının daha
düşük olduğu, Mental Sağlık ve Genel Sağlık
Algısı alt boyut dışındaki puan ortalamaları
arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı
olduğu belirlenmiştir. Özelikle hastaların SF-36
Yaşam Kalitesi Ölçeği alt boyutlarından en düşük
puanı Fiziksel Fonksiyon, Fiziksel/Emosyonel
Rol Fonksiyonundan alması diğer bulgularımızı

da desteklemektedir. Turan ve arkadaşlarının
(2019) ortopedi hastaları ile yaptıkları çalışmada
hastaların bakım sürecinde tanımlanan hemşirelik
tanıları incelenmiş, hemşirelik tanılarının %71,7
oranında akut ağrı, %47,2 oranında fiziksel hareket
bozukluğu ve %24,5 oranında öz bakım eksikliği
sendromu olduğu görülmüştür (9). Ortopedik
cerrahi girişim geçiren hastaların ameliyat sonrası
bakımının önemli bir bölümünü hastaların fiziksel
kısıtlılıklarını ve günlük yaşam aktivitelerinde
bağımlılığı
azaltmaya
yönelik
girişimler
oluşturmaktadır.
Bu girişimlerin hastaların
evde de devam edecek şekilde planlanması ve
uygulanması uzun süreli rehabilitasyon gerektiren
ortopedik cerrahi girişim geçiren hastaların yaşam
kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacaktır. Çam
ve Salık Asar (2018) tarafından yapılan çalışmada,
total kalça protezi olan hastalara hemşireler
tarafından verilen kapsamlı taburculuk eğitimi
ile ameliyattan sonra birinci ve üçüncü aylarda
hastaların SF-36 yaşam kalitesi ölçek alt puan
ortalamalarının daha yüksek olduğu ve günlük
yaşam aktivitelerinde daha bağımsız oldukları
belirlenmiştir (15).
Ortopedi hastalarının fiziksel kısıtlılık düzeyleri
yapılan cerrahi girişimin bölgesi ile yakından
ilişkilidir. Lin ve arkadaşlarının (2013) ortopedik
cerrahi girişim geçiren hastaların ameliyat sonrası
fonksiyonel iyileşmesini etkileyen faktörleri
belirlemek amacı ile yaptıkları bir çalışmada
hastaların ameliyat tipinin taburculuk öncesi
fiziksel işlev düzeyi ile yakından ilişkili olduğunu,
diğer eklemlere yönelik cerrahi girişim geçiren
hastalara kıyasla diz artroplastisi, kalça protezi
ve kırık tespiti yapılan hastaların taburculuk
öncesi fiziksel işlevlerinin daha düşük olduğu
belirlenmiştir (11). Çalışmamızda özellikle femur/
kalça cerrahisi geçiren hastaların SF-36 Yaşam
Kalitesi Ölçeği alt boyut puan ortalamalarının
diğer cerrahi alanlara göre daha düşük olduğu
saptanmıştır. Alt ve üst ekstremite cerrahileri
sıklıkla tek taraflı olduğundan diğer ekstremite
ile bireyler bağımlılıklarını azaltabilir, sosyal
fonksiyonlarını yerine getirebilirler. Ancak
çalışma bulgularımızdan femur/kalça cerrahisinin
bireylerde daha fazla fiziksel kısıtlılık, başkalarına
bağlı kalmaya ve sosyal izolasyona sebep olduğu
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ve buna bağlı yaşam kalitelerinin daha düşük
olduğu düşünülebilir. Görülmektedir ki ortopedik
cerrahi girişim geçiren hastalarda özellikle fiziksel
kısıtlılıklara bağlı sorunlar daha fazla görülmekte,
günlük yaşam aktiviteleri bu sorunlardan
etkilenmekte, bağımlılıkları artmakta ve yaşam
kaliteleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Ayrıca
hastaların geçirdiği cerrahi girişim bölgesinin
de bu süreçte etkili olduğunu söyleyebiliriz.
Hemşirelerin ortopedik cerrahi girişim geçiren
hastaların bakımını sunarken bu bulguları göz
önünde bulundurarak bakımını planlaması,
uygulaması ve değerlendirmesi önerilmektedir.
Bu süreçte hemşireler ortopedi hastalarının
bakımlarına katılımını teşvik ederek günlük
yaşam aktivitelerini evde de sürdürebilecek düzeye
artırmayı sağlayacak, sosyal fonksiyonlarını
sürdürmeye yardımcı olacak, benlik saygısı ve
otonomilerini korumaya yönelik girişimlerde
bulunması faydalı olacaktır.

süreç bireylerde psikososyal sorunlara sebep
olmaktadır ve bulgularımız literatürle uyumludur
(9,38). Uzun süreli rehabilitasyona gereksinim
duyan ortopedik cerrahi girişim geçirmiş
hastaların psikososyal sorunlarının ve yaşam
kalitelerindeki değişimlerin bilinmesi bireye özgü
hemşirelik bakımının planlanmasında önemlidir.
Aynı zamanda hastanın yaşayacağı değişimlerin
dikkate alınması, destek kaynaklarının aktive
edilmesi ve iş birliği kurulacak diğer sağlık
profesyonelleri üyelerinin harekete geçirilmesine
yardımcı olacaktır. Hastaların ameliyat öncesi
dönemde kaygılarını azaltabilecek uygulamalarda
bulunmak ve buna yönelik bakım sağlamak,
bireylerin yaşam kalitesinde olumlu etkisi olacağı
düşünülebilir.
Bireyin aile yaşantısındaki gerekli rol ve
sorumluluklarını yerine getirmesi özgüvenini
ve özerklik duygusunu artırarak psikolojisini
olumlu yönde etkiler. Bu çalışmada bazı
hastaların aile içi rol ve sorumluluklarını yerine
getirememe ve aileden uzak kalmaları nedeni
ile aile yaşantılarında değişiklik yaşadıkları, aynı
zamanda hastaların yarıya yakınının aile içi rol
ve sorumluluklarını yerine getirmekte güçlük
çektikleri saptanmıştır. Ortopedik sağlık sorunu
yaşayan bireyler aile yaşantılarını da önemli
derecede etkileyebilecek ekonomik sorunlarla
karşı karşıyadır. Ortopedi hastalarında ameliyatla
ilgili tıbbi maliyetlerin yanı sıra ekonomik yük
büyük ölçüde işten ayrılmaya ve iş verimliliği
ve üretkenlik kaybı gibi dolaylı kayıplardan
oluşmaktadır (27). Çalışmamızda hastaların üçte
biri çalışmaktadır. Çalışan hastaların yarısından
fazlasının işine devam edemediği, yarısının
iş performansının etkilendiği, bir kısmının iş
yaşantısında değişiklik yaşadığı, bir kısmının ise
iş yeri ilişkilerinde sorun yaşadığı ve maddi kayba
uğradığı saptanmıştır. Obayemi ve arkadaşlarının
(2020) yaptıkları çalışmada ortopedi hastalarının
%75,3’ünün yaralanmaları nedeniyle 30 günden
fazla işlevselliğini kaybettiği ve hastaların
%40,6’sının işini kaybettiği belirlenmiş, bu
sonuçların hastalar ve aileleri için yıkıcı finansal
etkilere sahip olabileceği ve depresif belirtilerin
gelişmesine katkıda bulunabileceği ifade edilmiştir
(10). Hastalara kaliteli ve bireye özgü bir bakım

Cerrahi girişim yapılan hastalarda anksiyete;
bilinmeyene karşı duyulan korku, anestezi sonrası
uyanamama ya da ölüm korkusu, kontrol kaybı,
ağrı, sevdiklerinden ayrılma, izole edilme ve
sosyal yaşamdan uzaklaşma gibi farklı nedenlere
bağlı olarak gelişebilmektedir ve hastanın
hastalığa uyumunu bozarak iyileşme sürecini
uzatmaktadır (38). Yılmaz ve Aydın’ın (2013)
yaptıkları çalışmada ameliyat öncesi ve sonrası
anksiyetenin hastanın derlenmesine etkisi olduğu
belirlenmiştir (38). Cerrahi, bireylerde davranışsal,
fizyolojik ve psikolojik semptomlara ve sosyal
yaşamda kesintiye neden olarak psikososyal
sorunların gelişimine neden olmaktadır (29,38).
Bu çalışmada, hastaların yarısından fazlasının
ameliyat öncesi dönemde kaygı yaşadığı, bu
kaygının nedenlerinin ise eski haline dönememe
korkusu, ölüm korkusu, başkalarına bağımlı olma
korkusu ve iş kaybı korkusu olduğu belirlenmiştir.
Aynı zamanda kaygı yaşayan hastaların
yaşamayanlara göre SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği
alt boyut puan ortalamaları daha düşük bulunmuş,
Mental Sağlık ve Genel Sağlık Algısı dışında tüm
alt boyutları arasındaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olduğu saptanmıştır. Çalışmamızdaki
bulgulardan da görüldüğü gibi, ortopedi sorununa
ilişkin sağlık sorununun varlığı ve cerrahi
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sunulabilmesi için hasta verilerinin toplanması
aşamasında hastanın ve ailesinin psikososyal ve
kültürel bilgilerine ek olarak maddi ve manevi
ihtiyaçlarını içeren verilerin de irdelenmesi
gerekmektedir. Ortopedik cerrahi geçiren
hastalara yönelik ekonomik düzenlemelere ilişkin
politika ve prosedürlerin geliştirilmesi hastaların
hem psikososyal sorunlarının çözümüne hem de
yaşam kalitesinin artışına katkı sağlayacaktır.

yaşam kalitesinin artırılabileceği bilinmektedir.
Leach ve arkadaşlarının (2001) yaptıkları
çalışmada rehabilite edici bakım hizmeti sunulan
ortopedi hastalarının yaşam kalitesi ölçeği alt
boyutlarından genel olarak (canlılık, hareket,
vücut bakımı, toplam fiziksel boyut) daha yüksek
puan aldıkları bildirilmiştir (39).
Psikososyal sorunların bireyde yaratacağı olumsuz
etkilerini en aza indirmek ya da ortadan kaldırmak
için hastaların baş etmelerinin güçlendirilmesi
gerekir. Bu süreçte hastaların baş etmesine katkı
sağlayacak en önemli faktör, sahip oldukları
sosyal destek kaynaklarıdır. Sosyal destek, hem
bireylerin yaşamış oldukları bir sosyal sorunda
hem de yaşamlarındaki genel iyilik halinin
sürdürülmesinde sosyal çevrelerinden (sosyal
kaynaklarından) elde etmiş oldukları duygusal
destek, maddi ve araçsal yardımlar ve bilgi
desteği olarak tanımlanabilir. Bireylerin sosyal
desteğe en çok hastalık döneminde ve yaşadıkları
psikolojik ve sosyal sorunlarla baş etmede ihtiyaç
duydukları belirtilmektedir (40). Sosyal desteğin
fiziksel ve ruhsal hastalıklar üzerinde olumlu
etkileri vardır (30). Hlaing ve arkadaşlarının
(2020) yaptıkları çalışmada sosyal destek
kaynaklarına sahip olmanın yaşam kalitesinin
önemli belirleyici faktörleri arasında yer aldığı
belirtilmiştir (31). Çalışmamızda hastaların
yarıya yakınını sosyal destek kaynaklarına sahip
olduğu tespit edilmiştir. Hemşirelerin hastanın
sosyal destek kaynaklarını hastanın bakımına
katılımını sağlayacak uygulamalarda bulunması,
ortopedik cerrahi girişim geçirmiş hastaların
fizyolojik ve psikososyal iyi oluşluğunun ve aynı
zamanda yaşam kalitesinin artırılmasına katkı
sağlayacaktır.

Fiziksel sağlık, psikolojik durum, sosyal çevre ve bu
çevre ile ilişkiler bireyin yaşam kalitesini etkileyen
önemli faktörlerdendir (13,31). Sağlık hizmet
kalitesinin ölçülmesinde ise yaşam kalitesinin
değerlendirilmesi önemli bir unsurdur. Fiziksel
kısıtlılık ve bağımlı olma durumlarının daha sık ve
uzun süreli deneyimlendiği ortopedi hastalarında
yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ayrı bir
öneme sahiptir (13,27). Yapılan çalışmalarda
ortopedik cerrahi girişim geçiren hastalarda
bazı sosyo-demografik özelliklerin ve psikolojik
faktörlerin ameliyat sonrası yaşam kalitesini
etkilediği bildirilmektedir (31,39). Çalışmamızda
da hastaların SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği tüm
alt boyut puan ortalamaları oldukça düşük tespit
edilmiştir. Kadınların ve çalışmayanların ölçek
alt boyut puan ortalamaları daha düşük olup,
çalışma durumuna göre ölçek tüm alt boyutları
arasında farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu
belirlenmiştir. Çalışmamızda ayrıca ortopedik
cerrahi girişim sonrası hastaların güçlük
yaşama, psikolojik olarak etkilenme ve rol ve
sorumluluklarını yerine getirme durumları ile
SF36 Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Mental Sağlık alt
boyutu dışında tüm alt boyut puan ortalamaları
arasında fark olduğu ve bu farkın istatistiksel
olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Koç ve
arkadaşlarının (2012) yaptıkları çalışmada
ortopedi hastalarının depresif semptomlarının
olduğu ve fonksiyonel olarak ileri düzeyde
bağımlı oldukları belirlenmiştir (32). Hlaing
ve arkadaşlarının (2020) yaptıkları çalışmada
cinsiyet ve depresif belirtiler ile yaşam kalitesi
arasında güçlü bir ilişki olduğu saptanmıştır
(31). Bu sonuçlar ışığında hastaların psikososyal
sorunları ile yaşam kalitesi arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki vardır diyebiliriz. Kaliteli
ve bireyselleştirilmiş bir bakım ile hastaların

ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI
Bu araştırmanın sınırlılıkları; 7 hastanın okur
yazar olmaması nedeni ile veri toplama aracının
araştırmacılar tarafından okunarak doldurulması,
araştırmanın tek bir hastanede yapılması ve
küçük bir grupta gerçekleştirilmesi nedeni ile tüm
ortopedik cerrahi girişim geçirmiş hastaları temsil
edememesidir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma ile ortopedi ameliyatı olan hastaların
fiziksel işlevlerde kısıtlılığa sahip olma, günlük
yaşam aktivitelerini gerçekleştirememe, kaygı
yaşama, psikolojik olarak etkilenme, rol ve
sorumluluklarını yerine getirmede zorlanma,
aile ve iş yaşantısında değişiklik yaşama gibi
psikososyal sorunlar yaşadıkları ve SF-36 Yaşam
Kalitesi Ölçeği alt boyut puan ortalamalarının
düşük olduğu belirlenmiştir.
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Değerlendirilmesi. İ.Ü.F.N. Hem. Derg. 2012; 20(1): 35-42.
Özdemir, Ü., ve Taşçı, S. Kronik hastalıklarda psikososyal
sorunlar ve bakım. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dergisi. 2013; 1(1): 57-72.
26. Mamaril, M.E., Childs, S.G., & Sortman, S. Care of the

orthopaedic Trauma patient. Journal of PeriAnesthesia
Nursing.
2007;
22(3):
184-194.
doi:10.1016/j.
jopan.2007.03.008
27. Coenen, P., Hulsegge, G., Daams, J.G., Van Geenen,
R.C., Kerkhoffs, G.M., Van Tulder, M.W., Huirne, J.A.,
Anema, J.R., & Kuijer, P.P. Integrated care programmes
for sport and work participation, performance of physical
activities and quality of life among orthopaedic surgery
patients: a systematic review with meta-analysis. BMJ
Open Sport and Exercise Medicine. 2020; 6:e000664.
doi:10.1136/bmjsem-2019-000664
28. Martinez-Rico, S., Lizaur-Utrilla, A., Sebastia-Forcada,
E., Vizcaya-Moreno, M.F., & Juan-Herrero, J. The impact of
a phone assistance nursing program on adherence to home
exercises and final outcomes in patients who underwent
shoulder instability surgery: a randomized controlled
study. Orthop Nurs. 2018; 37: 372–8. doi:10.1097/
NOR.0000000000000501
29. Herbella, F.A.M., & Neto, R.M.L. Effects of psychological
problems on surgical outcomes. Revista da Associação
Médica Brasileira. 2019; 65(5): 586-588. doi: http://dx.doi.
org/10.1590/1806-9282.65.5.586
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ARAŞTIRMA / Research Articles

İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Sürekli Öfke ve
Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi*
Investigation of Trait Anger and Anger Expression Styles of First and
Emergency Aid Program Students
Yüksel DEMİREL
ÖZ

ABSTRACT

Temel duygularımızdan biri olan öfke, iyi yönetilemediğinde istenmeyen olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Acil servisler; acil
müdahale gerektiren vakaların, yaralanmaların ve hayati riski
yüksek hastaların bulunduğu yoğun stres ve gerilim nedeniyle öfke
duygusunun sıklıkla yaşandığı ortamlardır. Bu durum hasta ve yakınlarının yanı sıra sağlık çalışanlarının yaşadığı öfke duygusunu
şiddete yol açabilecek biçimde kontrolsüz ifade etmelerine neden
olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı, İlk ve Acil Yardım Programı
öğrencilerinin cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre öfke düzeylerini
ve öfke tarzlarını incelemektir. Tanımlayıcı türde olan bu araştırma 2019 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil
Yardım Programında öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 49’u birinci sınıf, 55’i ikinci sınıf olmak üzere toplam 104
öğrenci ile yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında ‘Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği (SÖÖTÖ)’ ve ‘Kısa Kişisel Bilgi Formu’
kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre sürekli öfke ve öfkeyi
ifade etme düzeyinin sınıf düzeylerine göre farklılaşmadığı, cinsiyete
göre orta düzeyde anlamlı olarak farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.

When anger is not managed well, it can have negative consequences.
Emergency services; Since there are environments in which anger
is frequently experienced, it can cause healthcare professionals to
express their anger emotion uncontrolled in a way that can lead to
violence. The purpose of this study is to examine the anger levels
and anger styles of the First and Emergency Aid Program students
according to gender and class variables. This descriptive study was
conducted in 2019 with a total of 104 students, 49 of which are first
grade and 55 are second grade, studying in the Health Services Vocational School Primary and Emergency Aid Program. “Trait Anger-Anger Style Scale (STAXI)” and “Short Personal Information
Form” were used to collect research data. Their findings concluded
that the level of trait anger and expressing anger did not differ according to grade levels, and that it varied significantly according
to gender.

Anahtar Kelimeler: Öfke, öfke tarzları, ilk ve acil yardım, öğrenci,
sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu

Keywords: Anger; Anger Styles, First and Emergency Aid, Student,
Vocational School of Health Program

GİRİŞ

faktörlerden biri de sürekli ve tekrarlayan
stres durumudur (4). Öfke, stresli durumlarda
bireyin kendini korumasını sağlayacak savunma
mekanizmalarını harekete geçiren doğal bir
duygudur. Bununla birlikte stres seviyesi aşırı
ise veya öfke ifadesinin yoğunluğu, sıklığı veya
süresi uygun şekilde kontrol edilmezse kişinin
fiziksel sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir
(5). Ayrıca düşük kaliteli yaşam, kişiler arası
problemler ve depresyon gibi duygusal sorunlar
da strese neden olabilir (6).

Öfke, temel insan duygularından biri olarak (1)
bireylerin sosyal ve kişisel yaşamlarında hayati
rol oynayan psikolojik bir fenomen olarak
kabul edilir (2). Genel olarak kötü muamele
gördüğümüzde, incindiğimizde, istediğimiz şeyi
elde edemediğimizde veya kişisel hedeflerimize
ulaşmamızı engelleyen sorunlarla karşı karşıya
kaldığımızda hissettiğimiz bir duygudur (3).
İnsanların öfkelenmesinde rol oynayan çeşitli

Arslan (2010), stresle başa çıkma ve kişilerarası
problem çözme becerileri ile öfke ve ifade
etme arasındaki ilişkiyi araştırmış ve stresle baş
etmede kaçınmanın öfke dışa vurma davranışını
açıkladığını tespit etmiştir (7). Kişilerarası

1-Dr.Öğr.Üyesi, Başkent Üniverstesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, E-posta: yukseldemirel06@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-2011-4481
*Bu çalışma 11-12 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ankara’da
düzenlenmiş olan 1. Uluslararası Ankara Multidsipliner Çalışmalar Kongresinde sunulmuştur.
Gönderim Tarihi:27.10.2020 - Kabul Tarihi: 02.09.2021
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problem çözme ve stresle başa çıkmada öfke
ifade tarzlarının yanı sıra sürekli öfkeye de dikkat
çekilmiştir

öfke ve sürekli öfkedir. Durumsal öfke, bireyin
engellendiği durumlarda veya bireyde haksızlık
algısı gelişmesi karşısında bireyin yaşadığı
gerginliğin, kızgınlığın, sinirlilik durumunun
hangi şiddette ortaya çıktığını gösteren bir duygu
durumudur. Sürekli öfke ise bireylerin sürekli
olarak öfkelenmeye hazır bir durumda olma
halini ifade etmektedir. Yıkıcı öfke olarak da
tanımlanabilen bu durumda öfke hızlı ve kolay
bir biçimde ortaya çıkar. Sürekli öfke olarak
tanımlanan duygu hali, oldukça fazla durum veya
ortamı hem engelleyici hem can sıkıcı olarak
görme ve bu doğrultuda da daha sıklıkla durumluk
öfke duygusunu yaşama potansiyeli biçiminde
tanımlanmaktadır (11).

Şiddet olaylarının sağlık alanında sıklıkla
karşılaşılmasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır.
Bunlar; muhatap olunan kişilerin hasta ve
hasta yakınlarından oluşması ve dolayısıyla bu
grubun karşı karşıya kaldığı sakatlıklar, hastalık
durumları veya ölüm nedeniyle huzursuz, kederli,
gergin ve isyankâr durumda olmalarıdır. Diğer
yandan sağlık çalışanları, çeşitli psikiyatrik
bozukluğu olan, alkol veya madde kullanan,
travmaya bağlı stres bozukluğu yaşayan kişilerle
de muhatap olmaktadırlar. Bu durum, acil birimde
görev yapan personelin acil hizmet bekleyen ve
bu nedenle daha fazla stres yaşayan hasta ve hasta
yakınları ile sıklıkla karşılaşmaları ve onlarla
etkili iletişim kurmada zorluklar yaşamaları
anlamına gelmektedir (8). Ayrıca içinde bulunulan
ortamın gürültülü olması, fiziki koşulların
yetersizliği, hasta psikolojisi, sağlık çalışanlarının
terminolojik dil kullanması, randevuların
zamanında gerçekleştirilememesi, hastaların
yatış ihtiyaçlarının karşılanamaması, hastalar
için gerekli zamanın ayrılamaması, personel
yetersizliği, alt yapıda ve fiziksel donanımda
bazı eksikliklerin olması gibi nedenler de şiddete
zemin hazırlayabilmektedir. Sağlık kurumlarına
ve sağlık personeline yönelik olumsuz tutumların
medyada ifade ediliş biçimi ve topluma hâkim
olan medya kültürünün de şiddeti tetikleyebileceği
ifade edilmektedir (9,10).

Öfke İfade Tarzları
Öfke deneyimi ve öfke ifadesi olmak üzere iki
farklı kavram vardır. Öfke deneyimi, kişinin
hissettiği duygu durumu anlamına gelir ve
fizyolojik bir tepki ile ilişkilidir. Öfke ifadesi
ise öfke ile başa çıkmanın bir yöntemi olarak
davranışsal bir tepki anlamındadır. Öfkenin
dışavurumuyla ilgili literatür üç ayırt edilebilir
öfke görünümü tipini ortaya koymaktadır: Bunlar;
bireyin içine yöneltilmiş öfke olarak ifade edilen
içe dönük öfke, dışarıya yöneltilen dışa dönük
öfke ile öfkenin denetlenebildiği öfke kontrolüdür
(2).
İçe dönük öfke, öfkenin kendine yönlendirilmesi
veya inkâr edilmesi olarak tanımlanır. Bu
ifade biçiminde öfkeyi tetikleyen durumla
ilgili düşünceler, anılar veya öfke duygusunun
kendisinin
reddedilmesi
söz
konusudur.
Öfkenin içe doğru yönlendirilmesi, öfkenin
içeride tutulması şeklinde gerçekleşir. Bu tür
bir davranışta kişi öfkesiyle başa çıkma çabası
sonucunda öfkesini baskı altına alır ve kendisine
doğru yönlendirmeye çalışır (12).

Yapılan çalışmalarda şiddetin en fazla görüldüğü
alanların başında sağlık sektörünün geldiği ifade
edilirken özellikle de acil servislerde öfke ve
şiddetin daha fazla yaşandığı belirtilmektedir.
Literatür taramalarında sağlık kurumlarında
şiddet kapsamında yapılan çalışmalar genel olarak
hemşireler ve hekimler üzerinde yoğunlaşmakta,
ancak ilk ve acil yardım alanında hasta ve
hasta yakınları ile ilk muhatap olan acil yardım
teknikerlerine yönelik çalışmaların yok denecek
kadar sınırlı kaldığı görülmektedir (9).

Dışa dönük öfke, fiziksel bir eylem, eleştiri,
hakaret veya sözlü taciz dâhil olmak üzere başka
bir kişiye veya nesneye öfkenin çeşitli şekillerde
ifade edilmesi olarak tanımlanır. Öfke kontrolü
ise sert ve saldırgan olmayan kelimelerle diğer
kişinin haklarına ve duygularına saygı duyarak
öfke hissini ifade etme ve yönetme çabası olarak
tanımlanmaktadır (2).

ÖFKE TÜRLERİ
Öfke duygusu Spielberger (2) tarafından iki
farklı boyutta açıklamıştır. Bunlar; durumsal
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Öfke, kişiler arası ilişki tarafından tetiklenir
ve öfke ifade tarzları kişiler arası ilişki için çok
önemli faktör olarak karşımıza çıkar (13). Öfkenin
uzamış hali sadece bireyin zihinsel ve fiziksel
sağlığını değil aynı zamanda kişiler arası ilişkisini
de engeller (14). Öfke kontrol edilemediğinde
saldırganlığa yol açabilir. Öfke ve saldırganlık ise
sosyal ilişkilerde genellikle olumsuz olarak kabul
edilen yıkıcı, zararlı duygusal ve davranışsal
ifadelerdir (15). Öfke ifadesi şiddet, kendine zarar
verme ve daha yaygın olarak fiziksel ve sözlü
saldırganlık gibi birçok şekilde olabilir (16).

önleyici tedbirler konusunda bir tartışma zemini
oluşturarak yararlı stratejiler ortaya koymaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın evreni, ‘Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Programı’
1.ve 2.sınıfına kayıtlı toplam 104 öğrenciden
oluşmaktadır.
Araştırma, üniversitenin ‘Sosyal ve Beşeri
Bilimler ve Sanatlar Araştırma Kurulu’nun
(05.01.2019 Tarih, 17162298.600-205 Sayı)
izni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma öncesinde
öğrencilere araştırma ile ilgili bilgi verilmiş ve
araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilere
araştırmada kullanılan Sürekli Öfke-Öfke Tarz
Ölçeği (SÖ-ÖTÖ ölçeği Mart-Nisan 2019 tarihleri
arasında uygulanmıştır.

Uygun öfke ifadesi, öfkenin neden olduğu fiziksel
ve psikolojik dengesizlikten sonra sakinleşmeye
yardımcı olabilir. Ancak uygunsuz öfke ifadesi
başkaları ile kişiler arası ilişkiler üzerinde
olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu nedenle öfkeyi
fiziksel ve psikolojik sağlığı korumak için uygun
bir şekilde kontrol etmek gerekir. Ayrıca uygun
öfke ifadesi, teknikler, sosyal uyum ve gelişimin
yanı sıra kişiler arası ilişki uyumlaştırması için de
gereklidir (17).

Araştırma ile ilgili belirlenen amaçlara
ulaşabilmek için gerekli olan veri toplama araçları
aşağıda verilmiştir.
Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği (SÖ-ÖTÖ):
Spielberger ve arkadaşları (1983) tarafından
geliştirilen ve 34 maddeden oluşan dörtlü likert
tipi ölçeğin ülkemiz için geçerlik ve güvenirlik
çalışması Özer (1994) tarafından yapılmıştır.
Ölçekte yer alan ilk on madde sürekli öfke düzeyini
ölçmektedir. Diğer yirmi dört madde ise öfke
ifade etme tarzlarını belirlemeye yönelik üç alt
boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; öfke içe vurumu,
öfke dışa vurumu ve öfke kontrolüdür. Ölçekte
yer alan maddeler düz olarak ifade edilmişlerdir.
Yanıtlar ve ölçek aralıklarına verilen puanlar; Hiç
(1 puan), Biraz (2 puan), Oldukça (3 puan) ve
Tümüyle (4 puan) olarak belirlenmiştir. Sürekli
öfke, kişinin genelde kendini nasıl hissettiğini, ne
derece öfke yaşadığını ifade etmektedir. Sürekli
öfke ölçeğinden alınabilecek en düşük puan 10,
en yüksek puan 40’tır. Sürekli öfke alt ölçeğinden
alınan yüksek puanlar öfke düzeyinin yüksek
olduğunu göstermektedir. Öfke içe vurumu alt
ölçeğindeki yüksek puanlar ise öfkenin bastırılmış
olduğunu, öfke dışa vurumu alt boyutundan
alınan yüksek puanlar öfkenin ifade edilebilme
kolaylığını, öfke kontrolü alt boyutundan alınan
yüksek puanlar ise öfkenin kontrol edilebildiğini
göstermektedir. Öfke içe vurumu, öfke dışa

Sağlık hizmetleri alanı hasta memnuniyetini
esas alır, dolayısıyla hasta ve yakınları ile sağlık
çalışanlarının sağlıklı bir iletişimi başlatıp
sürdürmelerini gerekli kılar. Sağlık çalışanlarının
hastalarla empati yapabilmeleri ve uyumlu ilişkiler
içinde olmaları hizmetin sağlıklı yürütülmesi için
büyük önem taşımaktadır.
İlk ve acil yardım programına kayıtlı olup
öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrencilerin
dönem uygulamaları ve yaz stajları sırasında 112
ve acil servislerde stresli hastalarla iletişimleri
zorlayıcı olabilmektedir. Ayrıca öğrenciler,
fiziksel ya da sözel şiddetin sıklıkla yaşandığı
gergin ortamlarda duygu kontrolü ile ilgili henüz
yeterli deneyime sahip olmadıkları için öfkeyi
ifade etmede de sorun yaşayabilmektedirler.
Bu bağlamda öfke duygusu ve bu duyguyla
baş etme konusunda öğrencilere uygun eğitim
programlarının düzenlenmesi önem taşımaktadır.
Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanı adayı olan
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun İlk ve
Acil Yardım programı öğrencilerinin sürekli öfke
ve öfke ifade tarzlarını ortaya koymak ve konuya
ilişkin olarak alınması gereken müdahale ve

96

İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi

vurumu ve öfke kontrolü alt ölçeklerinden
alınabilecek en düşük puan 8, en yüksek puan
32’dir. Ölçeğin ülkemizde geçerlik ve güvenirlik
çalışmasında Cronbach alfa katsayısı sürekli öfke
alt ölçeği için 0.79, öfke içe vurumu alt ölçeği için
0.62, öfke dışa vurumu alt ölçeği için 0.78, öfke
kontrolü alt ölçeği için 0,84 olarak bulunmuştur
(18).

Tablo 1 incelendiğinde ilk ve acil yardım programı
öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre sürekli
öfke, öfke içe vurumu, öfke dışa vurumu, öfke
kontrolü, sürekli öfke ve öfke ifade tarzı toplam
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark bulunmamıştır (p>0.05).
İlk ve acil yardım programı öğrencilerinin
cinsiyetlerine göre sürekli öfke, öfke içe vurumu,
öfke dışa vurumu, öfke kontrolü, sürekli öfke
ve öfke ifade tarzı toplam puanları Tablo 2’de
verilmiştir.

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmanın örneklemini
oluşturan ilk ve acil yardım programı
öğrencilerinin sınıf düzeyi ve cinsiyetlerinin
tanımlandığı iki sorudan oluşan bir bilgi formu
hazırlanmıştır.

Tablo 2 incelendiğinde ilk ve acil yardım
programı öğrencilerinin cinsiyetlerine göre
‘sürekli öfke’ boyutuna ait puan ortalamalarının
orta düzeyde anlamlı olarak farklılaştığı ve kadın
öğrencilerin sürekli öfke düzeyinin (24,93±6,28),
erkek öğrencilere (20,63 ±5,21) göre daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir (P=0,001).

Araştırma verileri SPSS 15.0 programında
değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirmesinde
tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (frekans,
ortalama, standart sapma), bağımsız t-testi
kullanılmıştır. Sonuçlar p<0.05 anlamlılık
düzeyinde ele alınmıştır.

İlk ve acil yardım programı öğrencilerinin
cinsiyete göre ‘öfke içe vurumu’ boyutuna ait puan
ortalamalarının cinsiyete göre farklılaşmadığı
sonucuna ulaşılırken (p<0.05), ‘öfke dışa vurumu’
boyutuna ait puan ortalamalarının cinsiyete göre
orta düzeyde anlamlı olarak farklılaştığı sonucuna
ulaşılmıştır (p=0,009). Kadın öğrencilerin öfke
dışa vurum düzeyi (19,31±5,24), erkek öğrencilere
(16,57±4,62) göre daha yüksek bulunmuştur
(P=0,009).

BULGULAR
Araştırmaya katılan ilk ve acil yardım programı
öğrencilerinin 49’u (%47) 1. sınıf, 55’i (%52,9)
2.sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin 66’sı (%63,5)
kadın, 38’i (%36,5) erkektir. Toplam olarak 104
öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır.
İlk ve acil yardım programı öğrencilerinin sınıf
düzeylerine göre sürekli öfke, öfke içe vurumu,
öfke dışa vurumu, öfke kontrolü, sürekli öfke
ve öfke ifade tarzı toplam puanları Tablo 1’de
verilmiştir.

Tablo1. İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Sınıf Düzeylerine Göre Sürekli Öfke, Öfke İçe
Vurumu, Öfke Dışa Vurumu, Öfke Kontrolü, Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Toplam Puanları
(Ankara,2019)

Sürekli Öfke
Öfke İçe Vurumu
Öfke Dışa Vurumu
Öfke Kontrolü
Sürekli Öfke ve Öfke Tarzı Toplam Puanı

1. Sınıf

2. Sınıf

(n = 49)

(n = 55 )

X
23,02
17,81
18,18
20,57
79,59
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Ss
6,48
4,79
5,48
4,84
12,42

X
23,67
17,00
18,43
20,52
79,63

Ss
6,07
3,06
4,93
4,05
10,85

t

p

0,530
1,020
0,247
0,051
0,020

0,597
0,311
0,805
0,960
0,984
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Tablo 2. İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre Sürekli Öfke, Öfke İçe
Vurumu, Öfke Dışa Vurumu, Öfke Kontrolü, Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Toplam Puanları
(Ankara,2019)

Sürekli Öfke
Öfke İçe Vurumu
Öfke Dışa Vurumu
Öfke Kontrolü
Sürekli Öfke ve Öfke Tarzı Toplam Puanı

Kadın

Erkek

(n = 66)

(n = 38 )

X
24,93
17,48
19,31
20,09
81,83

Ss
6,28
3,97
5,24
4,27
11,44

X
20,63
17,21
16,57
21,34
75,76

Ss
5,21
4,02
4,62
4,62
10,86

t

p

3,574
0,337
2,675
1,395
2,652

0,001**
0,737
0,009**
0,166
0,009**

öfkeyi kontrol etme düzeyi açısından erkeklerin
kadınlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek
puanlar aldığını göstermiştir (23). Birçok çalışma
öfke ve öfke ifade tarzları açısından kadın ve
erkek öğrenciler arasında istatistiksel açıdan
anlamlı olabilecek bir farklılaşmanın olmadığını
(24, 25) ortaya koymuştur.

Acil yardım programı öğrencilerinin cinsiyete göre
‘öfke kontrolü’ boyutuna ait puan ortalamaları
arasındaki farkın anlamlı olmadığı, ancak sürekli
öfke ve öfke tarzı toplam puan ortalamaları
arasındaki farkın orta düzeyde anlamlı olarak
farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır (p=0,009).
Kadın öğrencilerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzı
toplam puanları (81,83±11,44), erkek öğrencilere
(75,76±10,86) göre daha yüksek bulunmuştur.

Çalışmada elde edilen bulgulara göre öğrencilerin
sürekli öfke ile öfkeyi ifade etme düzeylerinin sınıf
düzeylerine göre farklılaşmadığı belirlenmiştir.
Bu durum, iki yıllık bir eğitim süreci içinde 1. ve
2. sınıf öğrencilerinin hastane ortamı ve hastalarla
temaslarının benzer koşullar içinde gerçekleşmesi
ile ilgili olabileceği gibi sınıf düzeyi farklılığının
yaş farklılığına yol açmayacak kadar yakın
olmasıyla da ilgili olabilir.

TARTIŞMA
Yapılan çalışmada kadın öğrencilerin sürekli öfke
ve öfkeyi ifade etme düzeyi, erkek öğrencilere
göre daha yüksek olarak bulunmuştur. Öfke
duygusunu ortaya çıkaran eğilim her iki cinsiyette
benzer görünmesine rağmen erkekler ve kadınlar
muhtemelen güçlü cinsiyete özgü sosyalleşme
süreçleri nedeniyle öfke ve öfkeyi ifade etme
ve öfke ile başa çıkma şekillerinde farklılık
gösterebilmektedirler. Erkeklerde öfke ifadesi
daha kabul edilebilir ve hatta bazı durumlarda
teşvik dahi edilebilirken, kadınlar için bu durum
uygun bulunmamaktadır. Diğer yandan kadınlar
olumsuz duygularını erkeklerden daha yoğun ve
daha uzun süre hissettiklerini bildirmektedirler
(19). Kızgın duyguları yönetmek için kadınların
öfkeleri hakkında konuşma olasılığı daha yüksek
olabilmekte ve öfke yönetimi stratejilerinin daha
geniş bir repertuarını kullanabilmektedirler (20).
Yapılan çalışmalar genel olarak öfke ve saldırgan
davranışların kadınlardan daha çok erkeklerde
yaygın olarak görüldüğünü göstermektedir
(21,22). Yapılan çalışmalardan biri ise erkek
ve kadın arasında sürekli öfke ile öfkeyi içte
tutma, öfkeyi dışa vurma düzeyleri açısından
bir farklılığın olmadığını gösteirken ayrıca,

Öğretmen adayları ile yapılan bir çalışmada sınıf
düzeyi ile öfke alt boyutlarında anlamlı bir farkın
olmadığı ortaya konulmuştur (26).
Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda öğrenim gören
408 öğrenci ile yapılan bir başka çalışmada da
öğrencilerin sınıf düzeyleri ile sürekli öfke ile
öfke ifade tarzları arasında istatistiksel açıdan
anlamlı olabilecek bir ilişki bulunmamıştır (27).
Sınıf değişkenini dikkate alan bir başka çalışmada
667 hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin okuldaki
sınıf düzeylerine bakıldığında, sürekli öfke, öfke
kontrolü ve dışa vurulmuş öfke düzeyleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur.
Buna göre 1. ve 2. Sınıfta öğrenim gören
öğrencilerin puanları 3. sınıf öğrencilerinin sürekli
öfke puanlarından daha düşük bulunmuştur. 3.
sınıf öğrencilerinin puanları yüksek çıkmıştır.
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1. sınıf öğrencilerinin öfke kontrolü puanları
ise 3. ve 4. Sınıfta öğrenim gören öğrenciler
daha yüksek bulunmuştur. Öfkenin dışa vurumu
puanları ise 1. sınıf öğrencilerinde, 3. ve 4. Sınıfta
öğrenim görmekte olan öğrencilerden daha düşük
olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar, öğrencilerin
sınıf düzeyleri yükseldikçe yaşlarının artması
ve dolayısıyla kendi sorumluluklarının artması
yanında öğrenciliğin sona erecek olmasıyla
birlikte mesleklerini icra edebilecek bir
konuma yaklaşmalarının yol açtığı kaygıyla
ilişkilendirilmiştir
(28).
Benzer
biçimde
McKinnie-Burney’in (29) araştırmasında öğrenim
görülen sınıfın düzeyi yükseldikçe öfkeyi kontrol
etmede öğrencilerin daha başarılı oldukları ve
öfke kontrol puanlarının daha yüksek olduğu
gözlenmiştir.

hizmetlerinin sunumu sırasında, öfke ve
öfkenin yol açtığı şiddet davranışlarının sıklıkla
yaşandığını gösterdiğinden bu durum konuya
ilişkin önlem alınmasını gerektirmektedir.
Bu önlemlerin sağlık çalışanları ile ilgili olan
tarafı, hem yaşanan şiddet davranışlarına karşı
duyulan öfkenin kontrolü, hem de şiddet ve
öfke tepkilerinden olumsuz etkilenmemeleri için
yapılması gerekenlere ilişkindir.
Hasta ve yakınlarının sağlık çalışanlarından
beklentilerinin yanı sıra toplumsal olarak da
sağlık çalışanlarının hizmet verdikleri kişilere
yönelik olarak pek çok olumlu davranış içinde
olmaları beklenmektedir. Bu davranışlardan biri
de öfke duygusunu karşı tarafa yansıtmamaları
ve öfkeleri ile uygun bir şekilde baş etmeleridir.
Uygun öfke ifadesi, öfkenin yol açtığı fiziksel
ve psikolojik dengesizlikten sonra sakinleşmeye
yardımcı olabilirken uygunsuz öfke ifadesi
kişiler arası ilişkiler üzerinde olumsuz etkilere
yol açmaktadır. Bu nedenle öfkeyi fiziksel ve
psikolojik sağlığı korumak için uygun bir şekilde
kontrol etmek gerekir. Ayrıca uygun öfke ifade
teknikleri, kişiler arası ilişki uyumunun yanı sıra
sosyal uyum ve gelişim için de önemlidir (18).

İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, mesleği
icra etmeye başladıklarında stresli, gergin,
beklentileri yüksek hasta ve yakınlarıyla iletişim
içinde olacaklardır. Sağlık hizmetleri sunumu
sırasında, hasta ve yakınlarının şiddetine maruz
kalan sağlık çalışanlarının öfke duygusu içinde
olmaları ve bu duyguyu çeşitli biçimlerde
göstermeleri olasıdır. Özellikle acil sağlık
hizmetlerinde yaşanan şiddetle ilgili olarak
çok sayıda araştırma mevcuttur. Gaziantep 112
Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan 271 kişi
ile yapılan araştırmada çalışanların yarısından
fazlasının sözel şiddete maruz kaldığı ve şiddet
sonrasında öfke duyduğu belirlenmiştir (30).

Diğer yandan öfkenin ifade ediliş biçimi kişiler
arası problemlerle yakından ilgili olduğu için
sağlık hizmetleri alanında çalışanların kişiler
arası ilişkileri iş performansına yansımakta
ve bu ilişkiler sağlık hizmetinin kalitesini
doğrudan etkilemektedir. Yapılan bir çalışmada
sağlık çalışanlarının öfkelendikleri durumlarda
konsantrasyon ve iletişim sorunları yaşadıkları,
iş ortamı ilişkilerinin olumsuz etkilendiği, ekip
içi iş birliğinin yeterli olmadığı ve hasta ile ilgili
bilgi alışverişinde aksamalar olduğu saptanmıştır.
Çalışmada ayrıca hastalara yönelik kaliteli ve
güvenli bakımla ilgili sorunların yaşandığı, tıbbi
hatalarda artış olduğu, hasta ölümlerinin arttığı ve
hasta memnuniyetinin de azaldığı belirlenmiştir
(32-34).

Sağlık çalışanlarında öfke ve mizaç özelliklerini
ele alan bir çalışmada sağlık çalışanlarının
öfkelerini sağlıklı bir biçimde ifade etmede
yetersiz oldukları ve sürekli öfke düzeylerinin
de yüksek olduğu ortaya konulmuştur (31).
Belirtilen bu nedenler doğrultusunda acil sağlık
hizmetleri alanında görev yapacak olan ilk ve acil
yardım programı öğrencilerinin hasta ve yakınları
ile olan iletişimlerinde öfke düzeylerinin ve öfke
ifade biçimlerinin değerlendirilmesi ve konuya
yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi
gerekmektedir.

Şiddet, saldırgan ve öfkeli davranışlar, sağlık
hizmetleri alanında önemli bir sorun haline
gelmiştir. Oysa sağlık hizmeti alanı, hasta ve hasta
yakınları için işin doğası gereği oldukça hassas
bir yapıdadır ve sağlık hizmeti esnasında hasta

SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan çalışmalar genel olarak sağlık
hizmetlerinde, özel olarak da ilk ve acil yardım
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ve yakınları ile sağlık çalışanları arasında sıklıkla
iletişim sorunları yaşanmaktadır. Özellikle acil
hizmet bekleyen ve bu nedenle yoğun stres altında
olan hasta ve yakınları ile sağlıklı bir iletişim
kurması gereken ilk ve acil yardım teknikerlerinin
öfke ve öfkeyi ifade tarzlarının tespit edilerek
konuya yönelik eğitimsel çalışmaların eğitim
süreci içerisinde başlatılabilmesi büyük önem
taşımaktadır.

10, Winter 2010. 25-43.
8. Öztürk, H, Babacan, E. (2014). Hastanede çalışan sağlık
personeline hasta/yakınları tarafından uygulanan şiddet:
nedenleri ve ilgili faktörler. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi
Dergisi, Sayı / Number: 2 Cilt / Volume: 1.
9. Sarcan, E. (2013). Toplumun Sağlık Çalışanlarına
Uygulanan Şiddete Bakış Açısı. Gaziantep Üniversitesi Tıp
Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Gaziantep,
(Danışman: Doç. Dr. Behçet Al).
10. Coşkun Us, N., Erdem, R. (2016). Şiddet ve Sağlık.
10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (1-3 Aralık 2016),
Ankara.
11. Spielberger, C.D. (1991). State-Trait Anger Expression
Inventory (pp.67-80). Orlando, FL: Psychological
Assessment Resources
12. Samrai, S.P. (2012). Relationships between attachment
styles, self-silencing, anger expression, and relationship
satisfaction in women (Order No. 3493869). Available from
ProQuest Central, ProQuest Dissertations & Theses Global.
(920319334). 2012.
13. Ko, Y.K. (2007). Anger expression attitude and
interpersonal problem: the mediating effect of anger
expression style. Gwangju, Korea: Chonnam National
University.
14. Choi, J.Y., Lee, Y.S. (2014). The influence of convert
narcissism, anger expression styles and empathic ability on
interpersonal problems of middle school students. KJRP,
21(1), 77-95.
15. Lok, M.H, Bond, A.J.., Tse, W.S. (2009). Contrasting
effects of a hot and a cool system in anger regulation on
cooperative behaviors. International Journal of Psychology,
44(5), 333-341.
16. Blake, C.S.., Hamrin, V. (2007). Current approaches to
the assessment and management of anger and aggression in
youth: a review. Journal of Child and Adolescent Psychiatric
Nursing, 20(4), 209-221.
17. Song, J.E., Hwang, S.T., Jeon, M.J. (2009). Relationship
between anger level and anger-expression mode: age group
comparison. KJSP, 6(2), 213-227.
18. Özer, K. (1994). Sürekli öfke (SL-ÖFKE) ve öfke ifade
tarzı (ÖFKE-TARZ) ölçekleri ön çalışması. Türk Psikoloji
Dergisi 1994;9:26-35.
19. Fischer, A.H.., Manstead, A.S.R (2000). The relation
between gender and emotions in different cultures. In A. H.
Fischer (Ed.). Gender and emotion: Social psychological
perspectives. Paris: Cambridge University Press, 71–94.
20. Thomas, S.P. (2006). Cultural and gender considerations
in the assessment and treatment of anger-related disorders.

Literatürde ilk ve acil yardım servislerinde
yaşanan şiddete yönelik çok sayıda araştırma yer
almaktadır. Özellikle hemşirelere ve hekimlere
yönelik olarak yapılan bu araştırmalar, öfke
ve öfke ifade tarzları da olmak üzere şiddetle
ilgili pek çok konuyu dikkate alırken ilk ve acil
yardım teknikerlerine ya da öğrencilerine yönelik
araştırmaların çok sınırlı olduğu görülmüştür.
Araştırmanın bu yönüyle özgün bir çalışma olarak
değerlendirilebileceği ve benzer çalışmalara
temel olacağı düşünülmektedir.
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Manisa İlinde 2 İlçede Çalışan Birinci Basamak Sağlık Hizmet
Sunucularının Hizmet Sunumunda Yaşadıkları İletişim
Sorunları ve İletişim - Empati Beceri Düzeyleri İlişkisi
Communication Problems Experienced and Associations Between
Communication and Empathy Skill Levels by Primary Health Care Service
Providers Working in 2 Districts in Manisa Province
1

Denizsu PAMUKCU , Saliha ÖZPINAR

2
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ABSTRACT

Amaç: Araştırmanın amacı, birinci basamak sağlık hizmet sunucularının hizmet sunumunda iletişim sorunu yaşama durumları ve iletişim – empati beceri düzeyleri ilişkisinin belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışma kesitsel tipte bir araştırmadır. Manisa
ili Yunusemre ve Turgutlu ilçelerindeki birinci basamak sağlık çalışanlarıyla yürütüldü (N=349). Verilerin toplanmasında üç form
kullanıldı; Sosyodemografik anket formu, İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği, Empatik Eğilim Ölçeği. Verilerin değerlendirilmesinde ki kare ve student t test gibi tekli analizler ve lojistik regresyon analizi kullanıldı.
Bulgular: Çalışmada son bir ayda üç çalışandan birinin hastalar,
üç çalışandan ikisinin hasta yakınları ile iletişim sorunu yaşadıkları
belirlenmiştir. Çalışmada daha önce iletişim konusunda eğitim alanlar, iletişim beceri puanı ve empati eğilim puanı iyi olanlar son bir
ayda hasta ve hasta yakınları ile daha az iletişim sorunu yaşadıkları
belirlenmiştir (p<0.05).
Sonuçlar: Çalışmada birinci basamak sağlık çalışanlarının 3/4 ü
iletişim sorunu yaşamaktadır. Katılımcıların iletişim becerileri ve
empatik eğilimleri arttıkça iletişim sorunları azalmaktadır.

Aim: This study aimed to determine the communication problems of
primary health care providers and the association between communication and empathy skill levels.
Method: This study is a Cross sectional type of research. It was
carried out with primary health care professionals in the provinces
of Yunusemre and Turgutlu, Manisa. (N=349). The data were collected by using three forms; Sociodemographic questionnaire, Communication Skills Assessment Scale, Empathic Tendency Scale. In the
evaluation of data, single analyzes such as chi-square and student t
test and logistic regression analysis were used.
Findings: In the study, it was determined that one out of three employees had communication problems with patients and two of three
employees had communication problems with their relatives in the
last month. In the study, it was determined that those who had previously received training in communication and had good communication skills and empathy tendency scores had less communication
problems with the patients and their relatives in the last month (p
<0.05).
Results: 3/4 of primary health care workers have communication
problems. The most common communication problem is the verbal
communication / language problem. As communication skills increase, communication problem decreases and communication ability
increases as empathic tendency increases.
Keywords: Empathy, Empathic Tendency, Communication, Communication Problem.

Anahtar Kelimeler: Empati, Empatik Eğilim, İletişim, İletişim
Sorunu.

GİRİŞ:

İletişim, herhangi bir kaynaktan çıkan mesajın
bir kanal boyunca taşınarak alıcıya iletilmesi ve
bu iletim sonucunda alıcıya dönen geribildirimi
içeren döngüsel bir süreçten meydana gelmekte ve
bu sürece “iletişim süreci” adı verilmektedir (1,2).
Dolayısıyla iletişim; kaynak, mesaj, alıcı, kanal
ve geribildirim adı verilen beş temel öğenin bir
araya gelmesiyle oluşmakta, bunlara bağlı çeşitli
faktörlerden etkilenmekte ve ortaya çeşitli iletişim
sorunları çıkmaktadır (3).

Birinci basamak tedavi hizmetleri sağlık hizmetleri
içerisindeki ilk basamak sağlık hizmetlerini
oluşturmaktadır. Hastaların ilk başvuru yaptıkları
merkezler olan birinci basamak sağlık kuruluşları
Türkiye’de; aile sağlığı birimleri, merkezleri, ana
çocuk sağlığı ve aile planlama merkezleri, verem
savaş dispanserleri, toplum sağlığı merkezleri
ve kanser erken teşhis, tarama ve eğitim
merkezlerinden (KETEM) meydana gelmektedir.

İletişim becerisi literatürde, “kişinin aldığı
mesajları hatasız şekilde anlamlandırmasını ve
gönderdiği mesajları doğru bir biçimde kodlaması

1-MsC, Manisa Şehir Hastanesi, ORCID: 000-0001-9625-4539
2-Doç. Dr. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp
Fakültesi Halk Sağlığı AD. E-posta: salihaozpinar@gmail.com,
ORCID: 000-0002-9860-996X
Gönderim Tarihi:09.05.2020 - Kabul Tarihi: 02.09.2021
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iletişim sorunları ve iletişim- empati beceri
düzeylerinin yaşanan iletişim sorunları üzerine
etkisinin belirlenmesidir. Araştırma verilerinin
birinci basamak sağlık hizmet sunucularının
hizmet sunumunda yaşanan iletişim sorunlarının
azaltılması ve toplum ile sağlıklı iletişim
kurabilmelerinin güçlendirilmesi için veri kaynağı
oluşturabileceği düşünülmektedir.

ve iletmesini sağlayan etkili becerilerin tamamı”
olarak tanımlanmaktadır (4). Empatik beceri ise
hem bilişsel hem de duygusal becerileri kapsayan
ve bireyin diğer insanların algılarını, düşüncelerini,
duygularını ve tutumlarını doğru olarak anlaması
ve geribildirim verebilmesini içeren bir kavramdır
(5)
Sağlık iletişimi, iletişim ve sağlık arasındaki ara
yüzü temsil etmektedir. Bu anlamda sağlık iletişimi;
bireyin bilgi birikimini, farkındalığını, tutumunu,
davranış şekillerini değiştirmedeki yeteneklerini
ve kendi kendine yeterliliğini etkileyebilmektedir
(6). Hastanın gereksinimlerinin etkili ve iyi bir
iletişim süreci ile karşılanması aynı zamanda
psikolojik ve fizyolojik iyilik halini artırma,
hastanede kalma süresini kısaltma ve iyileşmeyi
hızlandırma gibi olumlu etkilerde bulunmaktadır.
İletişimden memnun olmayan hasta ve yakınlarının
ise sağlık personelinin bilgi ve yeteneklerinden
kuşku duydukları, tedaviye uyumda güçlük
çıkardıkları ve iyileşmenin uzun sürebildiği
yapılan çeşitli çalışmalarda ortaya konulmuştur
(7). Diğer taraftan, sağlık iletişiminin en geniş
hedef kitlesini toplum oluşturmaktadır. Toplumsal
düzeyde amaçlara sahip sağlık iletişim programları
bireysel tutum ve davranışları değiştirip böylelikle
sosyal normlarda değişimler yaratabilmektedir.
Dolayısıyla sağlık hizmetlerinde etkin bir iletişim
kurulması toplumsal sağlık açısından da büyük
önem taşımaktadır (6).

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırma Gurubu:
Araştırma kesitsel tiptedir. Araştırma verileri
9 Ocak - 1 Temmuz 2017 tarihleri arasında
toplanmıştır. Araştırmanın evrenini, Manisa ili
Yunusemre ve Turgutlu ilçelerinde görev yapmakta
olan toplam 349 birinci basamak sağlık çalışanı
oluşturmaktadır. Çalışmada herhangi bir örneklem
yöntemi kullanılmayıp, tüm çalışanlara ulaşılmak
hedeflenmiştir (N=349). Araştırma grubunun
%86’sına (N=300) ulaşılmıştır.
Verilerin toplanması:
Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından,
mesai saatleri içerisinde, kurumlar ziyaret edilerek
toplanmıştır. Sağlık çalışanlarına araştırmanın
amacı hakkında bilgi verildikten sonra, araştırmaya
katılmak isteyenlerden yazılı izinleri alınmıştır.
Veriler gözlem altında görüşme tekniğiyle
toplanmıştır. Bir anketi doldurma süresi yaklaşık
olarak 20-25 dakika sürmüştür.
Ölçüm araçları:
Çalışmada dört form kullanıldı; Sosyo-demografik
anket formu, Sağlık Hizmet Sunumunda Yaşanılan
İletişim Sorunları anket formu, İletişim Becerileri
Değerlendirme Ölçeği, Empatik Eğilim Ölçeği.

Sağlık
çalışanlarının
sağlık
hizmetlerine
başvuranlar ile etkili ve kaliteli bir iletişim
sağlamaları ve empatik beceriye sahip olmaları;
sağlık hizmetlerinin koruma, tedavi etme
veya rehabilite etme gibi temel amaçlarının
gerçekleştirilmesi adına büyük önem taşımaktadır
(8). Hastanın gereksinimlerinin etkili ve iyi bir
iletişim süreci ile karşılanması aynı zamanda
psikolojik ve fizyolojik iyilik halini artırma,
hastanede kalma süresini kısaltma ve iyileşmeyi
hızlandırma gibi olumlu etkilerde bulunmaktadır
(7). Bu nedenle daha etkili bir sağlık hizmet sunumu
için, sağlık hizmet sunucularında yaşanılan iletişim
sorunlarının belirlenmesi önemlidir.

Kişisel Tantıım anket formu: Bu bölümde
katılımcılara temel özelliklerini (15 soru),
genel sağlık durumlarını (3 soru), iletişim ile
ilgili bilgi deneyimlerini (4 soru) ve yaşadıkları
iletişim sorunlarını (7 soru) tespit etmeye yönelik
çoktan seçmeli veya açık uçlu toplam 29 soru
yöneltilmiştir.
Sağlık Hizmet Sunumunda Yaşanılan İletişim
Sorunları anket formu: Araştırmacılar tarafından
uzmanlara danışılarak ve 20 kişide ön deneme
yapılarak hazırlanan form dört sorudan

Araştırmanın amacı, birinci basamak sağlık hizmet
sunucularının hizmet sunumunda yaşadıkları
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(n=188) üniversite mezunları, %14’ünü (n=42) lise
mezunları, %11,67’sini (n=35) ön lisans mezunları
oluşturmaktadır. Bu üç grubun toplam içindeki payı
ise %88,34’tür. Çalışma gurubunun %36,7’sini ebe
(n=110), 31,7’si aile hekimi (n=95), %17,7’sini
hemşire (n=53), %7,6’sını uzman hekim (n=7,6)ve
%6,3’ünü (n=19) diğer çalışanlar oluşturmaktadır
(Tablo 1)

oluşmaktadır;
“Siz şimdiye kadar hasta/
hasta yakını ile herhangi bir iletişim sorunu
yaşadınız mı?”, “Yaşadığınız iletişim sorununu
nasıl tanımlarsınız?”, “Sizce yaşanılan iletişim
sorununun nedeni nedir?”, “En çok iletişim sorunu
yaşadığınız sağlık hizmet alanı nedir?”
İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği
(İBDÖ): İletişim Becerilerini Değerlendirme
Ölçeği, Korkut (1996) tarafından geliştirilmiştir.
Kendini değerlendirme (self-rated) türünde olan ve
toplam 25 maddeden meydana gelen ölçeğe 0=hiçbir
zaman, 1=nadiren, 2=bazen, 3=sıklıkla, 4=her
zaman seçeneklerinden oluşan beşli likert tipinde
cevaplar verilmektedir. Dolayısıyla ölçekten 0-100
arasında puan alınabilmektedir. Ölçekten alınan
puan arttıkça kişinin kendi değerlendirmesine göre
iletişim becerisi artmaktadır (9).

Tablo 1. Araştırma Grubunun Bazı Özellikleri,
Manisa, 2017
Değişken

n

%

Kadın
212
70,7
Erkek
88
29,3
22 – 29 Yaş
29
9,6
30 – 39 Yaş
113
37,7
Yaş
40 – 49 Yaş
113
37,7
50 – 60 Yaş
45
15,0
Lise
42
14,0
Ön Lisans
35
11,7
Eğitim Durumu Üniversite
188
62,6
Yüksek Lisans
14
4,7
Uzmanlık
21
7,0
Evli
207
69,0
Medeni Durum
Bekar
93
31,0
Ebe
110
36,7
Aile Hekimi
95
31,7
Meslek
Hemşire
53
17,7
Uzman Hekim
23
7,6
Diğer
19
6,3
ASM
218
72,7
TSM
51
17,0
Çalıştığı Kurum
AÇS-AP
15
5,0
Diğer
16
5,3
Yönetici
30
10,0
Kurumdaki
Statü
Diğer
270
90,0
Meslekte
Çalışma Süresi
2 – 36 (15,83 ± 6,38)
Dağılımı (Yıl)
Manisa’da
Çalışma Süresi
1 – 34(10,12 ± 4,99)
Dağılımı (Yıl)
Bulunduğu
Kurumda
1 – 14(7,37 ± 2,40)
Çalışma Süresi
Dağılımı (Yıl)
Toplam
300 100,0
Cinsiyet

Etik:
Araştırma için Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi Etik Kurulu onayı (Etik Kurul Onay
No: 20478486.181) alınmıştır. Ayrıca Manisa
Halk Sağlığı Müdürlüğü il araştırma taleplerini
değerlendirme komisyonu onayı ve araştırma
kapsamına alınan sağlık çalışanlarının sözel ve
yazılı izinleri alınmıştır.
Araştırmanın Sınırlılıkları:
Araştırmanın verileri Manisa ili Yunusemre ve
Turgutlu ilçelerinde görev yapmakta olan birinci
basamak sağlık çalışanları ile sınırlıdır. Bu
nedenle tüm birinci basamak sağlık çalışanları için
genellenemez.
İstatistiksel Analiz:
Verilerin analizi için SPSS 25.00 paket programı
kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde
tekli analizlerde tanımlayıcı istatistikler, ki-kare
ve student t test kullanılmıştır. Tekli analizlerde
anlamlı bulunan değişkenler lojistik regresyon
analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmada
p
değerinin <0.05olması anlamlı olarak kabul
edilmiştir.
BULGULAR
Araştırma gurubunun %70,67’si (n=212) kadındır.
Yaş dağılımı 41,36 ± 7,79’dur (22-55). Eğitim
durumuna göre ise katılımcıların %62,67’sini
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Tablo 2. Katılımcıların İletişim İle İlgili Bilgi Deneyimleri, Manisa, 2017
Deneyim
Evet
İletişim ile ilgili daha önce
herhangi bir eğitim aldınız mı?
Hayır
Evet
İletişim ile ilgili daha önce
herhangi bir kitap okudunuz mu? Hayır
İletişim ile ilgili daha önce
Evet
herhangi bir program izlediniz
Hayır
mi?
İletişim ile ilgili daha önce
Evet
herhangi bir bilimsel çalışmanız
Hayır
oldu mu?

Uzman
Hekim
n %
14 60,9
9 39,1
12 52,2
11 47,8
19 82,6
4
0

Aile
Hekimi
n
%
63 66,3
32 33,7
61 64,2
34 35,8
73 76,8

Hemşire

Diğer

Toplam

%
47,2
52,8
62,3
37,7
58,5

n
50
60
62
48
67

% n %
n
%
45,5 13 68,4 165 55,0
54,6 6 31,6 135 45,0
56,4 14 73,7 182 60,7
43,6 5 26,3 118 39,3
60,9 10 52,6 200 66,7

17,4 22 23,2 22 41,5

43

39,1

9

1

0,91

0

0

23 100

n
25
28
33
20
31

Ebe

0

0

0

0

95

100

53

100

47,4 100 33,3
0

109 99,1 19 100

1

0,3

299 99,7

* Yüzdeler meslek grubu içerisindeki cevap yüzdesini belirtmektedir.
Tablo 3. Sağlık Çalışanlarının Yaşadıkları İletişim Sorunları, Manisa, 2017
Uzman
Hekim
%
Sorun Yaşama Durumu
Yaşam boyu hasta/hasta yakını ile iletişim sorunu
yaşadınız mı?
Son bir ayda hastalar ile iletişim sorunu yaşadınız mı?
Son bir ayda hasta yakınları ile iletişim sorunu yaşadınız
mı?
Yaşadığım iletişim sorunu
Sözlü iletişim ile ilgili sorunlar olarak tanımlıyorum.
Dil sorunu olarak tanımlıyorum.
Tıbbi açıklamaları anlatmakta güçlük olarak
tanımlıyorum.
Sözsüz iletişim ile ilgili sorunlar olarak tanımlıyorum.
Diğer sorunlar olarak tanımlıyorum.
Yaşadığım iletişim sorununun nedeni
Bireylerin yaşadığı sağlık sorunu olabilir.
Dil nedeniyle birbirimizin ne dediğini anlamamamız
olabilir.
Hizmet sunduğumuz birey sayısının fazla olması ve kişi
başı ayırdığımız zamanın yetersiz olması olabilir.
Hizmet sunduğumuz birey sayısının fazla olması ve
bunun bize getirdiği psikolojik yük olabilir.
Hizmet sunduğumuz birey sayısının fazla olması ve
bunun bize getirdiği fiziksel yük olabilir.
Tıbbi bilgileri anlatırken onların düzeyine inememem
olabilir.
Farklı bir neden olabilir.

Aile
Hemşire
Hekimi
%
%

%

%

%

78,3

64,2

67,9

80,9

89,5

73,7

30,4

40

23,8

36,7

75

36,8

69,6

57,6

64,6

68,3

78,6

64,9

52,2
34,8

47,4
42,1

47,2
32,1

64,5
34,5

73,7
47,4

55,7
37,3

13,0

24,2

13,2

14,5

0,0

16,3

8,7
0,0

11,6
0,0

13,2
3,8

16,4
3,6

10,5
5,3

13,3
2,3

47,8

35,8

26,4

43,6

21,1

37,0

34,8

42,1

32,1

32,7

31,6

35,7

17,4

27,4

37,7

27,3

73,7

31,3

13,0

24,2

28,3

37,3

31,6

29,3

13,0

21,1

30,2

29,1

42,1

26,3

13,0

23,2

1,9

14,5

0,0

14,0

4,3

0,0

5,7

3,6

0,0

2,7

* Yüzdeler meslek grubu içerisinde bu cevabı verenlerin yüzdesini belirtmektedir.
** Katılımcılara birden fazla seçeneği işaretleme hakkı verilmiştir.
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Tablo 4. Son Bir Ayda İletişim Sorunu Yaşama Durumunun Demografik Değişkenlere Göre
Karşılaştırılması, Manisa, 2017
Sorun
Yaşamayan

Son bir ayda hasta/hasta yakını ile iletişim
sorunu yaşadınız mı?
Yaş
Cinsiyet
Eğitim Durumu
Medeni Durum
Meslek
Çalıştığı Kurum
Kurumdaki Statü
Meslekte Çalışma Süresi
Çocuğunuz var mı?
Genel olarak sağlık
durumunuz nasıldır?
İletişim Bilgi / Deneyimi
İletişim Beceri Düzeyi
Ölçeği
Empati eğilim ölçeği
TOPLAM

30 Yaş Altı
30 Yaş ve Üzeri
Kadın
Erkek
Lise / Ön Lisans
Lisans ve üz.
Evli
Bekar
Uzman / AH
Hemşire / Ebe
ASM / AÇS
TSM / Diğer
Yönetici
Diğer
0-15 Yıl
15 üzeri
Evet
Hayır
Kötü / Orta
İyi / Çok İyi
Yok
Var
Ortalama altı
Ortalama ve üzeri
Ortalama altı
Ortalama ve üzeri

N
12
174
136
50
50
136
126
60
68
118
147
39
23
163
91
95
144
42
55
131
12
174
69
117
83
103
186

%
54,5
62,6
64,2
56,8
64,9
61
60,9
64,5
57,6
64,8
63,1
58,2
76,7
60,4
61,9
62,1
62,3
60,9
52,4
67,2
44,4
63,7
47,9
75,0
54,6
69,6
62,0

Sorun
Yaşayan
N
10
104
76
38
27
87
81
33
50
64
86
28
7
107
56
58
87
27
50
64
15
99
75
39
69
45
114

%
45,5
37,4
35,8
43,2
35,1
39
39,1
35,5
42,4
35,2
36,9
41,8
23,3
39,6
38,1
37,9
37,7
39,1
47,6
32,8
55,6
36,3
52,1
25,0
45,4
30,4
38,0

TOPLAM
N
22
278
212
88
77
223
207
93
118
182
233
67
30
270
147
153
231
69
105
195
27
273
144
156
152
148
300

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

İSTATİSTİKSEL
ANALİZ
X2=0,56
P=0,454
X2=1,419
P=0,234
X2=0,379
P=0,538
X2=0,362
P=0,547
X2=1,579
P=0,209
X2=0,526
P=0,468
X2=3,043
P=0,081
X2=0,001
P=0,973
X2=0,049
P=0,826
X2=6,344
P=0,012
X2=3,881
P=0,049
X2=23,313
P=0,000
X2=7,151
P=0,009

Tablo 5. İletişim Sorunu Yaşama Durumu ve Etkileyen Etmenler, Manisa, 2017
Değişken

Meslek
İletişim Beceri
Düzeyi

Referans
Uzm. Hekim/aile
sağlığı doktoru
Ort. Puan ve Üzeri
Ort. Altı

EXP(B) için 95%
Güven Aralığı
(CI)
Alt
Üst Sınır
sınır

B

S.E.

Sd

p

Exp (B)
(OR)

-0,124

0,056

1

0,027

-0,12

-0,233

-0,292

0,055

1

-0,30

-0,399

0,000

-0,014
-0,184

Modelde alınan değişkenler: Yaş (ref:30 yaş altı),cinsiyet (ref:kadın),eğitim durumu (ref:üniversite ve üstü),medeni durum (ref:evli), meslek
(ref: uzman hekim/Aile hekimi ), çalıştığı kurum (ref: TSM) ,kurumdaki statü (ref:yönetici),meslekte çalışma süresi (ref:8 yıl ve üzeri),
çocuk sahibi olma (ref:evet), sahip olunan çocuk sayısı (ref:1-2), ailenin ekonomik durumu (ref:gelir- gidere denk veya fazla),12 yaşına
kadar yaşadığı en uzun yer (ref:il), genel sağlık durumu (ref:iyi-çok iyi),iletişim bilgi-deneyim (ref:bilgi/deneyim sahibi olması)iletişim
beceri düzeyi ölçeği(ref:ortama puan ve üzeri-ortalama altı), empatik eğilim düzeyi ölçeği (ref: ortama puan ve üzeri-ortalama altı).
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durumunun azaldığı ve hekimlerin diğer meslek
gruplarına göre daha az iletişim sorunu yaşadıkları
belirlenmiştir (Tablo 5).

Tablo 2’da verilen sonuçlar genel olarak
incelendiğinde katılımcılar arasında iletişim ile
ilgili daha önce bir eğitim almış olma oranının
%55; kitap okuma oranının %60,7; program izleme
oranının %66,7 ve bilimsel çalışmada bulunma
oranının %0,3 olduğu görülmektedir.
Diğer
taraftan, iletişim ile ilgili eğitim alma oranının en
düşük olduğu grup %45,5 ile ebelerdir. Bu konuda
kitap okuma oranının en az olduğu grup %52,2
ile uzman hekimlerdir. Program izleme oranının
en düşük olduğu grup ise %52,6 ile diğer meslek
gruplarında yer alan katılımcılardır.

TARTIŞMA
Sağlık
çalışanlarının
sağlık
hizmetlerine
başvuranlar ile etkili ve kaliteli bir iletişim
sağlamaları ve empatik beceriye sahip olmaları;
sağlık hizmetlerinin koruma, tedavi etme
veya rehabilite etme gibi temel amaçlarının
gerçekleştirilmesi adına büyük önem taşımaktadır.
Kişilerarası
iletişim
becerileri,
insanlarla
iletişim içinde sürdürülmesi gereken sağlık
mesleği üyelerinin sahip olması gereken önemli
yeterliliklerdendir.

Tablo 3’da sağlık çalışanlarının yaşadıkları iletişim
hasta ve hasta yakınları ile iletişim sorunları
verilmiştir. Buna göre, sağlık çalışanlarının
%73,7’si şimdiye kadar hasta veya hasta yakınları
ile iletişim sorunu yaşamışlardır. Son bir ayda
ise hastalar ile iletişim sorunu yaşayanların oranı
%36,8’dür. Sağlık çalışanlarının en sık yaşadıkları
iletişim sorunu (%55,7) sözlü iletişim ile ilgili
sorunlar olarak tanımlamaktadırlar. Bunu %37,3 ile
dil sorunu, %16,3 ile tıbbi açıklamaları anlatmakta
güçlük, %13,3 ile sözsüz iletişim ile ilgili sorunlar
takip etmiştir. Sağlık çalışanları yaşanılan iletişim
sorunlarının nedenleri arasında ilk üç sırayı bireyin
sağlık sorunları şiddeti (%37), dil nedeni ile
anlaşılamama (%35.7), hastaya ayrılan zamanın
yetersizliğini (%31.3) almaktadır ( tablo 3).

Çalışmada birinci basamak sağlık çalışanlarının
yaşam boyu yaklaşık dörtte üçünün, son bir ayda
ise yaklaşık üçte birinin hasta veya hasta yakınları
ile iletişim sorunu yaşadığı belirlenmiştir.
Çalışmada aile sağlığı doktorları ve ebeler hastalar
ile daha fazla sorun yaşarken, uzman hekimler
ve diğer sağlık çalışanları ise iletişim sorununu
daha çok hasta yakınları ile yaşamaktadırlar. Elde
edilen bu bulgular genel olarak sağlık sektörünün
iletişim sorunlarına açık olduğunu vurgulayan
Kıvanç (2016), Güldane (2014), Kızılnal (2017)
ve Barut’u (2015) doğrulamıştır (10-13).
Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarına göre
yaşanan iletişim sorunu %56 oranında sözlü
iletişim sorunu olarak tanımlanmaktadır. Buna
ek olarak konuşulan dilin anlaşılamaması sorunu
olarak tanımlayanların oranı %37’dir. Tıbbi
açıklamaları anlatmaktaki güçlük ve sözsüz
iletişim sorunu olarak tanımlayanların oranı
görece daha az olmuş ve %16 ve %13’te kalmıştır.
Dolayısıyla, sağlık sektöründeki iletişim sorununu
%93 oranında sözlü iletişim ve dil sorunu olarak
tanımlamak yerinde olacaktır. Bu bulgular
Kızılnal’ın (2017) aile hekimleri arasında yaptığı
araştırmanın sonuçlarını doğrulamıştır. Kızılnal’da
aile hekimlerinin yaşadığı en önemli iletişim
sorunlarını sözlü iletişim ve tıbbi dil kullanımının
ortaya çıkardığı sorunlar olarak belirtmiştir (12).

Sağlık çalışanlarının en çok iletişim sorunu
yaşadıkları sağlık hizmet alanları, sırasıyla sağlık
eğitimi ve danışmanlık (%46,3), girişimsel sağlık
hizmetleri (%34,3), hasta muayenesi (%17) ve
diğer alanlardır (%1,3).
Son bir ayda iletişim sorunu yaşama durumunun
bağımsız
değişkenlere
göre
incelenmesi
sonucunda ulaşılan sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir.
Buna göre daha önce iletişim konusunda bilgi/
eğitim deneyimi olanlar, iletişim beceri düzeyi iyi
olanlar, empati eğilim düzeyi iyi olanlar ve sağlık
algısı düzeyi iyi olanlar son bir ayda hasta ve
hasta yakınları ile diğerlerine göre daha az iletişim
sorunu yaşamışlardır (p<0.05) (Tablo 4).
Tablo 5’de son bir ayda iletişim sorunu yaşama
ve bağımsız değişkenler ilişkisi lojistik analiz
ile değerlendirilmiştir. Buna göre iletişim beceri
düzeyi yükseldikçe iletişim sorunu yaşama

Çalışmada sağlık çalışanlarının en fazla sorun
yaşadıkları hastalar %52 oranı ile eğitim düzeyi
düşük olan hastalardır. Eğitim düzeyi düşük
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tedaviye karar verme ve bakım süreci gibi sağlık
hizmetlerinin etkinliği ve başarısı üzerinde
iletişim becerilerinin önemli olumlu yönde
katkısı olmaktadır. Özellikle tedavide etkin bakım
araçlarından birisi sağlık çalışanlarının hasta ile
kurdukları iletişimdir (17,18).

hastaları ise sırasıyla anadili farklı olanlar (%36)
ve sosyoekonomik düzeyi düşük olanlar (%34)
takip etmiştir. Dolayısıyla hastaların eğitim düzeyi,
aynı dili konuşup konuşmadığı ve sosyoekonomik
refahının iletişim sorunu açısından en önemli
faktöreler olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar da
Kızılnal’ın (2017) bulguları ile oldukça benzerlik
göstermiştir. Kızılnal, çalışmasında en çok
iletişim sorunu yaşanan hastaları sosyokültürel
ve sosyoekonomik bakımdan alt seviyelerdeki
hastalar ile eğitim düzeyi düşük olanlar olarak
sıralamıştır (12).

Sonuç ve Öneriler
Ortaya çıkan bu bulgular, özellikle hasta
yakınları ile olmak üzere birinci basamak sağlık
sunucularında iletişim sorununun oldukça yaygın
bir problem olduğunu göstermektedir. Çalışmada
birinci basamak sağlık çalışanlarının yaşam boyu
yaklaşık dörtte üçünün, son bir ayda ise yaklaşık
üçte birinin hasta veya hasta yakınları ile iletişim
sorunu yaşadığı belirlenmiştir. Çalışmada aile
sağlığı doktorları ve ebeler hastalar ile daha fazla
sorun yaşarken, uzman hekimler ve diğer sağlık
çalışanları ise iletişim sorununu daha çok hasta
yakınları ile yaşamaktadırlar. Hizmet sunucularının
en fazla sorun yaşadıkları hastalar eğitim düzeyi
ve sosyoekonomik düzeyi düşük olan hastalar ve
anadili farklı olanlardır. İletişim beceri ve empati
düzeyi yükseldikçe iletişim sorunu yaşama durumu
azalmaktadır.

Çalışmada birinci basamak sağlık hizmeti veren
çalışanlara göre hastalar ile yaşanan iletişim
sorununun en önemli nedenleri sırasıyla bireylerin
yaşadıkları sağlık sorununu şiddeti
(%37),
karşılıklı olarak anlatılanların anlaşılmaması
(%36) ve hastalara ayrılan zamanın yetersiz
olmasıdır (%31). Bu sonuç zaman kısıtlığı ve
buna bağlı ağır iş yükünü iletişim sorunlarının
önde gelen nedenleri olarak nitelendiren Kızılnal’ı
(2017) doğrulamıştır (12). Burada hastanın
sağlık sorunu yaşıyor olması veya sözlü iletişim
sorunu daha çok hasta kaynaklı problemlerdir.
Ancak hastalara ayrılan zamanın yetersiz olması,
bunun getirdiği psikolojik ve fiziksel yük sağlık
sisteminin sorunları olarak dikkat çekmektedir.

Elde edilen sonuçlardan aşağıdaki önerilerde
bulunulabilir:
• Birinci basamak sağlık hizmet sunucularının
iletişim ile ilgili bilgi deneyimlerinin, iletişim
becerilerinin ve empatik eğilimlerinin arttırılması
için seminer vb. faaliyetler yapılmalıdır.
• Oldukça yaygın olduğu görülen hasta ve
hasta yakınları ile yaşanan iletişim sorunlarının
azaltılması için çalışmalar yürütülmelidir. Bu
çalışmalarda özellikle sözlü iletişim ve dil
sorunları üzerinde durulmalı ve eğitim düzeyi ve
sosyoekonomik düzeyi düşük veya anadili farklı
olan hastalarla iletişim ele alınmalıdır.
• Hastalara ayrılan zaman arttırılmalı ve sağlık
çalışanlarının psikolojik ve fiziksel yükünün
azaltılması için çalışmalar yapılmalıdır.
• Empatik eğilim ve iletişim becerisinin birbiri
ile anlamlı ilişki içerisinde olduğu göz önünde
bulundurularak yapılan çalışmaların empatik
eğilim ve iletişim konularını birlikte ele alınması
sağlanmalıdır.

Çalışmada iletişim beceri düzeyi ve empati
düzeyi yükseldikçe iletişim sorunu yaşama
durumunun azaldığı belirlenmiştir. Empati,
kişilerin birbirlerine yakınlaşmalarını ve iletişim
kurmalarını kolaylaştıran, kişiler arasında
karşılıklı anlama, anlaşılma ve güven duygularının
yansıtılmasına önemli katkılar sağlayan ve etkili
bir iletişim kurulmasını meydana getiren bir
etkendir (14). Empati ile, kişiler arasında kendini
açma, güven duyma gibi iletişim için çok önemli
özellikler kazanılabilmektedir. Böylece, iletişim
sürecine olumlu bir katkı sağlanabilmektedir
(15). Dolayısıyla empatik iletişim, kişiler arasında
sağlıklı bir iletişim kurulmasında önemli bir
role sahiptir (16). Yapılan çeşitli araştırmalarda
sağlık hizmetlerinde etkili ve kaliteli bir iletişim
kurulmasının alınan hizmetlerden memnuniyet
düzeyini, tedaviye uyumu ve bununla bağlantılı
olarak klinik sonuçları etkilediği tespit edilmiştir.
Hasta ile tanışma, öykü alma, tanı koyma,
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Öğrencilerin Klinik Motivasyonu Artırmak İçin Hastaneden
Beklentileri*
Expectations of Students From Hospital to Increase Their Clinical
Motivation
Pınar BEKAR1,Duygu ARIKAN2
ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Öğrencilerin klinik motivasyonlarının artması için hastaneden beklentilerinin belirlenmesidir.
Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini, Atatürk üniversitenin hemşirelik fakültesi’nde öğrenim gören birinci, ikinci,
üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini
ise 1. 2. 3. ve 4. sınıftan iki şube rastgele seçilerek ulaşılan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 429 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma
verileri 15 Mayıs-31 Mayıs 2019 tarihlerinde toplanmıştır. Araştırma için “Soru Formu” kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin %78,1’in cinsiyeti kız, %31,7’si 1. sınıf,
%20,3’ü ise 4. sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin %49’u hastanede çalışmak istemektedir.
Klinik uygulamadaki öğretmenlere yönelik öğrencilerin çoğunun
(%85,3) beklentisi “anlayışlı davranma” yönündedir. Birinci sınıf
öğrencilerinin çoğunun beklentisi (%85,3) klinik uygulamadaki öğretmenlere yönelik “anlayışlı davranma” iken, son sınıf öğrencilerinin ise (%87,3) klinik hemşirelere yönelik “meslektaşı gibi davranılması” olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin klinik hemşirelerden
meslektaşı gibi davranma beklentisi ile cinsiyet arasında anlamlı
fark bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç: Öğrencilerin hepsinin kliniğe yönelik beklentileri olduğu
saptanmıştır. Bu konuda iyileştirme çalışmaları yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Hastane, Motivasyon

Objective: The study aims to determine the expectations of students
from the hospital in order to increase their clinical motivation.
Method: The universe of this descriptive study consisted of the first,
second, third, and fourth grade students who were educating at the
Faculty of Nursing of Atatürk University. The study sample consisted
of 429 junior and senior students, who were randomly selected from
two branches of all grades and agreed to participate in the research.
The study data were collected between May 15 and May 31, 2019. A
questionnaire was used for the research.
Results: Of the students, 78,1% was female, 31,7% was junior, and
20,3% was senior student. Of students, 49% wants to work at a hospital.
The expectation of the most students (85,3%), regarding the lecturers in clinical practice was “to be insightful”. It was found that the
expectation of most of the junior students (85,3%) was “having insightful lecturers” regarding the lecturers in clinical practice, whereas the expectations of the senior students towards clinical nurses
was “to be treated like colleagues” (87,3%). A significant difference
was found between gender and the expectation of students to be behaved like colleagues by clinical nurses (p<0,05).
Conclusion: All the students were found to have expectations towards the clinic. Improvements can be made in this regard.
Keywords: Student, Hospital, Motivation

GİRİŞ

etkileyen önemli unsurlardan biridir (5)

Hemşirelik, uygulamaya dayalı bir meslektir.
Bu nedenle klinik eğitim, lisans hemşireliği
programlarının önemli bir parçasıdır. Klinik
eğitim; eğitmen, motivasyon gibi pek çok faktörden
etkilenmektedir (1). Yapılan çalışmalarda; klinik
eğitimde öğrencilerin bazı sorunlarla karşılaştığı
bulunmuştur (2-4). Güdülenme, öğrenmeyi

Türk Dil Kurumuna (TDK) göre motivasyon;
isteklendirme, güdülemedir (6). Motivasyon
bizi harekete geçirir, hareketimizde süreklilik
sağlar (7). Motivasyon, öğrencilerin akademik
başarılarında en önemli faktördür (8). Eğitim
alanında başarı ve etkili öğretimin en önemli
bileşenidir (7).

1- Dr. Öğr.Üy., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak
Sağlık Yüksekokulu, E-posta: pinar_24xx@hotmail.com,
ORCID ID: 0000-0002-5430-7185
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ORCID ID: 0000-0001-9451-8799.
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Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi’nde sözel bildiri
olarak sunulmuştur.
Gönderim Tarihi:24.06.2020 - Kabul Tarihi: 02.09.2021

Hemşirelik eğitimi alan öğrencilerin güdü
kaynaklarının ve sorunlarının belirlenmesi,
hemşirelik eğitiminde kaliteyi artırmak ve ortaya
çıkan problemlere çözüm getirmek için önemlidir
(5). Öğrencilerin güdülenme düzeyi ile bağlantılı
olarak klinik uygulama beklentileri değişir ve
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farklılaşır (9). Yapılan bir çalışmada; öğrencilerin
beklenti ile motivasyon düzeyi arasında güçlü bir
ilişki olduğu sonucu ortaya çıkmıştır (10).

4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 2018-2019
eğitim-öğretim yılı verilerine göre evren sayısı
1200 olarak bulunmuştur. Her bir sınıfta 3 şube
bulunmaktadır. Örneklemini ise 1. 2. 3. ve 4.
sınıftan iki şube rastgele seçilerek ulaşılan ve
araştırmaya katılmayı kabul eden 429 öğrenci
oluşturmuştur. Örneklem seçiminde; evreni
bilinen örneklem hesaplama formülü (%95 güven
aralığı, %5 hata payı, %50 görülme sıklığı)
kullanılarak yapılan hesaplama sonucuna göre
örnekleme 291 öğrencinin dahil edilmesi gerektiği
bulunmuştur. Çalışmada olası örnek kayıpları göz
önüne alınarak toplam 429 öğrenciye ulaşılmıştır.

Yapılan bir çalışmada; hemşirelik mesleğine
yönelik öğrencilerin %84,3’ü “çalışma koşullarının
kötü ve zor” olduğunu belirtmişlerdir (11). Yapılan
bir diğer çalışmada; öğrencilerin %92,91’i “teorik
bilgilerini uygulama fırsatı bulamadıklarını”
belirtmişlerdir (12). Yapılan başka bir çalışmada;
öğrenciler, etkili klinik danışmanların önyargısız
iletişim kurabilmeleri, olumlu geribildirim
verebilmeleri,
empati
gösterebilmeleri,
öğrencilerin kendi araştırmalarını yapmalarını
istemeleri ve öğrencilere bilgi sunabilmeleri
gerektiğini belirtmiştir (13).

Araştırmaya dâhil edilme kriterleri:
✓ Araştırmaya katılmaya gönüllü olmak
✓ Uygulama dersi almak ve uygulamaya en az 2
aydır çıkıyor olmak

Ülkemizde
ve
bazı
ülkelerde
yapılan
çalışmalarda; hemşirelik öğrencilerin klinik
uygulamaya
yönelik
beklentileri
olduğu
görülmüştür (1,2,11,12,14). Sağlık hizmetlerinde
en önemli unsur sağlık personelidir (15). Sağlık
personeli olacak öğrencilerin motivasyonlarının
artması için beklentilerinin bilinmesi gerektiği
düşünüldüğünden önceden yapılan çalışmalara
ek olarak öğrencilerin motivasyonlarına da
vurgu yapmak için bu tür bir çalışma yapılması
planlanmıştır. Ayrıca hemşirelik öğrencilerinin,
mezun olup çalıştıklarında teorik bilgilerini
uygulamaya doğru şekilde aktarabilmesi için
hemşirelik eğitiminde yer alan uygulama
dersini etkili bir şekilde geçirmesi gerektiği, bu
nedenle de klinik uygulamadaki beklentileri
belirlenerek soruna yönelik girişim yapılabileceği
düşünülmektedir. Bu çalışmada öğrencilerin
klinik motivasyonlarının artması için hastaneden
beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Veri Toplama Aracı: Araştırma için literatür
taraması sonucu oluşturulan “Soru Formu”
kullanılmıştır. Bu formda, öğrencilerin sosyodemografik özellikleri, çalışmak istediği kurum,
hastanede klinik hemşirelere, klinik uygulamadaki
hocalara ve idareye yönelik beklentilerini
içeren sorular bulunmaktadır. Toplam 5 soru
bulunmaktadır (11,12,14,16,17).
Verilerin Toplanması: Araştırmanın verileri,
etik kurul onayı ve araştırmanın yapılacağı
kurumdan yazılı izin alındıktan sonra literatür
ve
benzer
çalışmalardan
yararlanılarak
araştırmacı tarafından hazırlanan ‘’Soru Formu’’
uygulanmıştır. Gerekli yasal izinler alındıktan
sonra, araştırma kapsamındaki okulda, araştırma
için çalışma saatleri belirlenmiştir. Veri toplama
aracı, öğrencilere araştırma hakkında ön bilgi
verilip öğrencilerin yazılı ve sözlü izni alındıktan
sonra 15 Mayıs-31 Mayıs 2019 tarihlerinde
araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemi
kullanılarak öğrencilere ders arasında sınıfta
uygulanmıştır. Verilerin toplanmasından önce
araştırmanın amacı öğrencilere anlatılmıştır
ve onlardan yazılı ve sözel onam alınmıştır.
Anketlerin doldurulma süresi yaklaşık 10 dakika
sürmüştür.

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Tipi: Araştırma tanımlayıcı bir
araştırmadır.
Araştırmanın Yeri ve Süresi: Bu araştırma
Atatürk Üniversitenin Hemşirelik Fakültesinde
2018-2019 eğitim-öğretim yılında yapılmıştır.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi:Araştırmanın
evrenini Erzurum il merkezinde bulunan Atatürk
Üniversitesi’nin Hemşirelik Fakültesi 1. 2. 3. ve

Verilerin Analizi: Elde edilen veriler SPSS 17.0
paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin
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sayı, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma,
minimum ve maksimum değerleri hesaplanmıştır.
Ki-kare testi analizi yapılmıştır. İstatistiksel
analizlerde önemlilik seviyesi p<0.05 değeri
kabul edilmiştir.

%41,5’i “akademik kadronun güçlenmesi”,
%54,1’i “hastanedeki malzemelerden (eldiven,
maske, antibakteriyel jel, vb.) yeterince ve
kolaylıkla faydalanabilmek”, %8,9’u “staj
yapmanın karşılığında ücret almak ve hastanede
yemek yiyebilmek” beklentileri olduğunu
belirtmektedir (Tablo 2).

Araştırmanın Etik Yönü: Araştırma Helsinki
Deklerasyon ilkeleri doğrultusunda yürütülmüştür.

Klinik uygulamadaki öğretmenlere yönelik
öğrencilerin %76’sı “öğrenciyi savunma”, %67,6’sı
“uygulama alanlarında hocalarımızın bakım ve
tedaviler konusunda bize model olması”, %85,3’ü
“anlayışlı davranma”, %58’i “uygulamaları
birlikte yapma”, %66’sı “meslek üyesi olarak
görme”, %80,2’si “öğrencileri değerlendirmede
objektif olma”, %59,7’si “beklentileri açıkça
ifade etme”, %71,1’i “danışmanlık” beklentileri
olduğunu belirtmektedir (Tablo 2).

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Etik
Kurul izni (Tarih: 19.04.2019, Sayı: 2019-2/4)
alınmıştır. Çalışmanın yürütüldüğü kurumdan
yazılı izin alınmıştır.
Araştırmanın
Sınırlılıkları:
Araştırma,
araştırmanın yapıldığı zaman aralığı, örnekleme
dahil edilen öğrenciler ve kullanılan veri toplama
aracı ile sınırlıdır. Bu yönüyle araştırma sonuçları
tüm üniversite öğrencilerine genellenemez.
Araştırmada, hemşirelik fakültesinin 1. 2. 3. ve
4. sınıfından iki şube rastgele seçilerek ulaşılan
öğrenci sayısı, araştırmanın örneklem sayısını
yeterli olarak karşıladığı için tabakalı örneklem
yöntemi kullanılmadı bu da çalışmanın sınırlılığını
oluşturmaktadır.

Son sınıf öğrencilerin %87,3’ünün klinik
hemşirelere yönelik beklentileri “meslektaşı
gibi davranılması”dır. Son sınıf öğrencilerin
%73,6’sının idareye yönelik beklentisi “giyinme
odasının olması” şeklindedir. Son sınıf
öğrencilerin %86,2’sinin klinik uygulamadaki
öğretmenlere yönelik beklentisi “öğrenciyi
savunma” olarak belirtilmiştir (Tablo 3).

BULGULAR
Öğrencilerin yaşları ortalama 20,74 ±1,72
bulunmuştur. Öğrencilerin %78,1’in cinsiyeti
kız, %31,7’si 1. sınıftadır ve %49’u hastanede
çalışmak istemektedir (Tablo 1).

Tablo 1. Araştırma Grubundaki Öğrencilerin
Tanıtım Özellikleri (s= 429) (Erzurum-2019)
Cinsiyet
Kız
Erkek
Sınıfı
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
İstenilen Çalışma Ortamı
Hastane
Aile Sağlığı Merkezi
Üniversite
Öğrencilerin Yaşı
Yaş

Klinik hemşirelere yönelik öğrencilerin %47,1’i
“sağlık personellerinden destek almak”, %72,5’i
“ayak işi yapmamak”, %78,1’i “meslektaşı
gibi davranılması”, %77,6’sı “olumlu iletişim
kurması”, %47,3’ü “klinik ve uygulama ortamını
tanıtmaları”, %55’i “iş yükünü azaltan personel
olarak görmemesi”, %57,3’ünün “rol modeli
olması” beklentileri bulunmaktadır (Tablo 2).
İdareye yönelik öğrencilerin %68,1’i “uygulamada
öğrencilerin görev ve sorumluluklarının daha iyi
belirlenmesi”, %69,5’i “çalışma koşullarının
iyi olması”, %36,8’i “hastanın tüm bilgilerine
ulaşmak”, %71,8’i “giyinme odasının olması”,
%56,9’u “okul yönetiminin sıkıntılarımıza çözüm
bulması”, %62,9’u “teorik derslerimizde aldığımız
bilgileri uygulama fırsatı bulmak”, %37,3’ü
“mezuniyet sonrası eğitimlerin gerçekleşmesi”,

S

%

335
94

78,1
21,9

136
93
113
87

31,7
21,7
26,3
20,3

210
110
109
Min
15

49
25,6
25,4
Max X±SS
32 20,74
±1,72

X±SS= ortalama ve standart sapma
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Tablo 2. Araştırma Grubundaki Öğrencilerin Klinik Hemşire, Klinik Uygulamadaki Öğretmen ve
İdareye Yönelik Beklentileri (s= 429) (Erzurum-2019)
Beklentiler
Klinik Hemşirelerden Beklenti
Sağlık personellerinden destek almak
Ayak işi yapmamak
Meslektaşı gibi davranma
Olumlu iletişim kurma
Klinik ve uygulama ortamını tanıtma
İş yükünü azaltan personel olarak görmeme
Rol modeli olma
İdareye Yönelik Beklenti
Uygulamada öğrencilerin görev ve sorumluluklarının daha iyi belirlenmesi
Çalışma koşullarının iyi olması
Hastanın tüm bilgilerine ulaşmak
Giyinme odasının olması
Okul yönetiminin sıkıntılarınıza çözüm bulması
Teorik derslerinizde aldığınız bilgileri uygulama fırsatı bulmak
Mezuniyet sonrası eğitimlerin gerçekleşmesi
Akademik kadronun güçlenmesi
Hastanedeki malzemelerden (eldiven, maske, antibakteriyel jel vb.) yeterince ve
kolaylıkla faydalanabilmek
Staj yapmanın karşılığında ücret almak ve hastanede yemek yiyebilmek
Klinik Uygulamadaki Öğretmenlerden Beklenti
Öğrenciyi savunma
Uygulama alanlarındaki hocalarımızın bakım ve tedaviler konusunda bize model
olması
Anlayışlı davranma
Uygulamaları birlikte yapma
Meslek üyesi olarak görme
Öğrencileri değerlendirmede objektif olma
Beklentileri açıkça ifade etme
Danışmanlık

S
202
311
335
333
203
236
246

%
47,1
72,5
78,1
77,6
47,3
55
57,3

292
298
158
308
244
270
160
178
232

68,1
69,5
36,8
71,8
56,9
62,9
37,3
41,5
54,1

38

8,9

326
290

76
67,6

366
249
283
344
256
305

85,3
58
66
80,2
59,7
71,1

* Öğrenciler birden çok seçenek işaretlediği için yüzdeler “s” üzerinden alınmıştır.
Birinci sınıf öğrencilerin %75’inin klinik
öğrencilerin cinsiyeti ile klinik hemşirelerden
hemşirelere yönelik beklentileri “meslektaşı
meslektaşı gibi davranma beklentisi, iş yükünü
gibi davranılması”dır. Birinci sınıf öğrencilerin
azaltan personel olarak görmeme beklentisi, rol
%68,4’ünün idareye yönelik beklentisi “giyinme
modeli olma beklentisi arasındaki fark istatistiksel
odasının olması” şeklindedir. Birinci sınıf
olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05, Tablo 5).
öğrencilerin %85,3’ünün klinik uygulamadaki
Öğrencilerin cinsiyete göre idareye yönelik
öğretmenlere yönelik beklentisi “anlayışlı
beklentilerinin karşılaştırmasında; öğrencilerin
davranma” olarak belirtilmiştir (Tablo 4).
cinsiyeti ile idareye yönelik uygulamada
Öğrencilerin cinsiyete göre klinik hemşirelere
öğrencilerin
görev
ve
sorumluluklarının
yönelik
beklentilerinin
karşılaştırmasında;
daha iyi belirlenmesi beklentisi, hastanedeki
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malzemelerden (eldiven, maske, antibakteriyel
jel vb.) yeterince ve kolaylıkla faydalanabilmek
beklentisi arasındaki fark istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (p<0,05, Tablo 6).

uygulamadaki öğretmenlere yönelik öğrenciyi
savunma beklentisi, uygulama alanlarındaki
hocaların bakım ve tedaviler konusunda
kendilerine model olması beklentisi, meslek üyesi
olarak görme beklentisi, danışmanlık beklentisi
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (p<0,05, Tablo 7).

Öğrencilerin cinsiyete göre klinik uygulamadaki
öğretmenlere
yönelik
beklentilerinin
karşılaştırmasında; öğrencilerin cinsiyeti ile klinik

Tablo 3. Araştırma Grubundaki Son Sınıf Öğrencilerinin Klinik Hemşire, Klinik Uygulamadaki
Öğretmen ve İdareye Yönelik Beklentileri (s= 87) (Erzurum-2019)
Beklentiler
Klinik Hemşirelerden Beklenti

S

%

Sağlık personellerinden destek almak

49

56,3

Ayak işi yapmamak

67

77

Meslektaşı gibi davranma

76

87,3

Olumlu iletişim kurma

72

82,7

Klinik ve uygulama ortamını tanıtma

45

51,7

İş yükünü azaltan personel olarak görmeme

52

59,8

Rol modeli olma

55

63,2

Uygulamada öğrencilerin görev ve sorumluluklarının daha iyi belirlenmesi

62

71,3

Çalışma koşullarının iyi olması

61

70,1

Hastanın tüm bilgilerine ulaşmak

27

31

Giyinme odasının olması

64

73,6

Okul yönetiminin sıkıntılarınıza çözüm bulması

56

64,4

Teorik derslerinizde aldığınız bilgileri uygulama fırsatı bulmak

48

55,2

Mezuniyet sonrası eğitimlerin gerçekleşmesi

36

41,4

Akademik kadronun güçlenmesi

32

36,8

Hastanedeki malzemelerden (eldiven, maske, antibakteriyel jel vb.) yeterince ve kolaylıkla
faydalanabilmek
Staj yapmanın karşılığında ücret almak ve hastanede yemek yiyebilmek

42

48,3

6

6,9

Öğrenciyi savunma

75

86,2

Uygulama alanlarındaki hocalarımızın bakım ve tedaviler konusunda bize model olması

58

66,7

Anlayışlı davranma

74

85

Uygulamaları birlikte yapma

46

52,9

Meslek üyesi olarak görme

64

73,6

Öğrencileri değerlendirmede objektif olma

66

75,9

Beklentileri açıkça ifade etme

51

58,6

Danışmanlık

61

70,1

İdareye Yönelik Beklenti

Klinik Uygulamadaki Öğretmenlerden Beklenti

* Öğrenciler birden çok seçenek işaretlediği için yüzdeler “s” üzerinden alınmıştır.
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Tablo 4. Araştırma Grubundaki Birinci Sınıf Öğrencilerinin Klinik Hemşire, Klinik Uygulamadaki
Öğretmen ve İdareye Yönelik Beklentileri (s= 136) (Erzurum-2019)
Beklentiler
Klinik Hemşirelerden Beklenti
Sağlık personellerinden destek almak
Ayak işi yapmamak
Meslektaşı gibi davranma
Olumlu iletişim kurma
Klinik ve uygulama ortamını tanıtma
İş yükünü azaltan personel olarak görmeme
Rol modeli olma
İdareye Yönelik Beklenti
Uygulamada öğrencilerin görev ve sorumluluklarının daha iyi belirlenmesi
Çalışma koşullarının iyi olması
Hastanın tüm bilgilerine ulaşmak
Giyinme odasının olması
Okul yönetiminin sıkıntılarınıza çözüm bulması
Teorik derslerinizde aldığınız bilgileri uygulama fırsatı bulmak
Mezuniyet sonrası eğitimlerin gerçekleşmesi
Akademik kadronun güçlenmesi
Hastanedeki malzemelerden (eldiven, maske, antibakteriyel jel vb.) yeterince ve kolaylıkla
faydalanabilmek
Staj yapmanın karşılığında ücret almak ve hastanede yemek yiyebilmek
Klinik Uygulamadaki Öğretmenlerden Beklenti
Öğrenciyi savunma
Uygulama alanlarındaki hocalarımızın bakım ve tedaviler konusunda bize model olması
Anlayışlı davranma
Uygulamaları birlikte yapma
Meslek üyesi olarak görme
Öğrencileri değerlendirmede objektif olma
Beklentileri açıkça ifade etme
Danışmanlık

* Öğrenciler birden çok seçenek işaretlediği için yüzdeler “s” üzerinden alınmıştır.

S

%

58
93
102
95
64
70
62

42,6
68,4
75
69,8
47
51,5
45,6

79
92
53
93
67
80
43
52
84

58,1
67,6
39
68,4
49,3
58,8
31,6
38,2
61,8

25

18,4

89
94
116
93
90
107
80
91

65,4
69,1
85,3
68,4
66,2
78,7
58,8
66,9

Tablo 5. Araştırma Grubundaki Öğrencilerin Klinik Hemşirelere Yönelik Beklentilerinin
Cinsiyetlerine Göre Karşılaştırılması (Erzurum-2019)
Beklentiler
Klinik Hemşirelerden Beklenti
Sağlık personellerinden destek alma beklentisi
Evet
Hayır
Ayak işi yapmamak beklentisi
Evet
Hayır
Meslektaşı gibi davranma beklentisi
Evet
Hayır
Olumlu iletişim kurma beklentisi

S
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Kız

%

Cinsiyet
Erkek
S
%

Toplam
S
%

X2

P

168 83,2
167 73,6

34
60

16,8 202
26,4 227

100
100

5,757 0,019

252 81
83 70,3

59
35

19 311
29,7 118

100
100

5,713 0,019

276 82,4
59 62,8

59
35

17,6 335
37,2 94

100 16,518 0,000
100
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Evet
Hayır
Klinik ve uygulama ortamını tanıtma beklentisi
Evet
Hayır
İş yükünü azaltan personel olarak görmeme beklentisi
Evet
Hayır
Rol modeli olma beklentisi
Evet
Hayır

263
72

79
75

70
24

21
25

333
96

100
100

0,690 0,404
1,097 0,350

163 80,3
172 76,1

40
54

19,7 203
23,9 226

100
100

200 84,7
135 69,9

36
58

15,3 236
30,1 193

100 13,587 0,000
100

204 82,9
131 71,6

42
52

17,1 246
28,4 183

100
100

7,890 0,006

*Satır yüzdeleri verilmiştir. p<0,05 olan değerler kalın yazılarak belirtilmiştir.
Tablo 6. Araştırma Grubundaki Öğrencilerin İdareye Yönelik Beklentilerinin Cinsiyetlerine Göre
Karşılaştırılması (Erzurum-2019)
Beklentiler
İdareye Yönelik Beklenti
Uygulamada öğrencilerin görev ve sorumluluklarının
daha iyi belirlenmesi beklentisi
Evet
Hayır
Çalışma koşullarının iyi olması beklentisi
Evet
Hayır
Hastanın tüm bilgilerine ulaşmak beklentisi
Evet
Hayır
Giyinme odasının olması beklentisi
Evet
Hayır
Okul yönetiminin sıkıntılarınıza çözüm bulması
beklentisi
Evet
Hayır
Teorik derslerinizde aldığınız bilgileri uygulama fırsatı
bulmak beklentisi
Evet
Hayır
Mezuniyet sonrası eğitimlerin gerçekleşmesi beklentisi
Evet
Hayır
Akademik kadronun güçlenmesi beklentisi
Evet
Hayır
Hastanedeki
malzemelerden
(eldiven,
maske,
antibakteriyel jel vb.) yeterince ve kolaylıkla
faydalanabilmek beklentisi

116

S

Kız

%

Cinsiyet
Erkek
S
%

Toplam
S
%

X2

P

241 82,5
94 68,6

51
43

17,5 292
31,4 137

100 10,562 0,002
100

234 78,5
101 77,1

64
30

21,5 298
22,9 131

100 0,108
100

0,800

124 78,5
211 77,9

34
60

21,5 158
22,1 271

100 0,023
100

0,904

243 78,9
92
76

65
29

21,1 308
24 121

100 0,416
100

0,519

192 78,7
143 77,3

52
42

21,3 244
22,7 185

100 0,119
100

0,726

221 81,9
114 71,7

49
45

18,1 270
28,3 159

100 6,030
100

0,016

130 81,2
205 76,2

30
64

18,8 160
23,8 269

100 1,490
100

0,230

146 82
189 75,3

32
62

18 178
24,7 251

100 2,752
100

0,123
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Evet
193
Hayır
142
Staj yapmanın karşılığında ücret almak ve hastanede
yemek yiyebilmek beklentisi
Evet
28
Hayır
307

83,2
72,1

39
55

16,8 232
27,9 197

100 7,683
100

0,007

73,7
78,5

10
84

26,3 38
21,5 391

100 0,473
100

0,538

*Satır yüzdeleri verilmiştir. p<0,05 olan değerler kalın yazılarak belirtilmiştir.
Tablo 7. Araştırma Grubundaki Öğrencilerin Klinik Uygulamadaki Öğretmenlere Yönelik
Beklentilerinin Cinsiyetlerine Göre Karşılaştırılması (Erzurum-2019)
Cinsiyet

Beklentiler

Kız

Klinik Uygulamadaki Öğretmenlerden Beklenti
Öğrenciyi savunma beklentisi
Evet
Hayır
Uygulama alanlarındaki hocalarımızın bakım ve
tedaviler konusunda bize model olması beklentisi
Evet
Hayır
Anlayışlı davranma beklentisi
Evet
Hayır
Uygulamaları birlikte yapma beklentisi
Evet
Hayır
Meslek üyesi olarak görme beklentisi
Evet
Hayır
Öğrencileri değerlendirmede objektif olma beklentisi
Evet
Hayır
Beklentileri açıkça ifade etme beklentisi
Evet
Hayır
Danışmanlık beklentisi
Evet
Hayır

S

%

Erkek

Toplam

S

S

%

%

X2

P

267 81,9
68
66

59
35

18,1 326
34 103

100 11,539 0,001
100

238 82,1
97 69,8

52
42

17,9 290
30,2 139

100
100

8,288

0,006

290 79,2
45 71,4

76
18

20,8 366
28,6 63

100
100

1,914

0,187

202 81,1
133 73,9

47
47

18,9 249
26,1 180

100
100

3,197

0,077

232 82
103 70,5

51
43

18 283
29,5 146

100
100

7,355

0,009

277 80,5
58 68,2

67
27

19,5 344
31,8 85

100
100

6,015

0,019

209 81,6
126 72,8

47
47

18,4 256
27,2 173

100
100

4,681

0,033

251 82,3
84 67,7

54
40

17,7 305
32,3 124

100 10,912 0,001
100

*Satır yüzdeleri verilmiştir. p<0,05 olan değerler kalın yazılarak belirtilmiştir.
TARTIŞMA
Çalışmada öğrencilerin klinik hemşire, klinik
uygulamadaki öğretmen ve idareye yönelik
beklentilerinin olduğu görülmektedir. Hemşirelik
öğrencilerin uygulamada karşılaştığı sorunlara

yönelik
beklentileri
olduğu
düşünülürse
hemşirelik eğitiminde önemli olan hemşirelik
uygulamasında pek çok öğrencinin sorunla
karşılaştığı söylenebilir.
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Çalışmada öğrencilerin çoğunluğunun klinik
hemşirelere yönelik ifade ettikleri beklentileri
“meslektaşı gibi davranılması” (%78,1) daha
sonra “olumlu iletişim kurması” (%77,6) ve “ayak
işi yapmamak” (%72,5) şeklindedir (Tablo 2).
Biçer ve ark. (2015) çalışmasında; öğrencilerin
%70,2’si hemşireler öğrencileri sağlık ekibin
içinde görmediklerini, %45,2’si hemşirelerin
kendileri ile nasihat, öğüt veya azarlama şeklinde
konuşulduğunu bu nedenle kendileri ile uyumlu
bir iletişim kurulmadığını ifade etmişlerdir
(18). Tokur Kesgin ve ark. (2018) çalışmasında;
öğrencilerin genel uygulama dersi öncesi ve
sonrası sağlık personelinden en fazla beklentisi
kendilerine “meslek üyesi olarak davranması”
yönündedir (17). Tambağ ve ark. (2017)
çalışmasında; klinik uygulama alanlarına yönelik
öğrencilerin %74,8’inin “sağlık ekibi üyelerinin
iyi yaklaşımı beklentisi” bulunmaktadır (19).
Bölükbaş ve Uzunsoy (2018) çalışmasında;
öğrencilerin %70,5’i hemşirelerin öğrenci
ile iletişimini orta, klinikte öğrencilere karşı
tutumlarını %48,2’si kısmen olumlu olduğunu
belirttikleri bulunmuştur (20). Aydın ve Argun
(2010) çalışmasında; öğrencilerin % 36,88’i
görev dışı sorumluluklar aldığını belirtmişlerdir
(12). Taştekin ve ark. (2016) çalışmasında;
öğrencilerin %71,1’i klinik uygulamalarda en
fazla karşılaştıkları sorunlar olarak “görevim
dışında sorumluluk almak” şeklinde belirtmiştir
(21). Hemşirelerin öğrencilerle iletişim sorunu
olması ve öğrencilere görev dışı sorumluluklar
vermesini, hemşirelerin yoğun çalışması ve iş
yükünün fazla olmasından kaynaklı olabileceği
düşünülmektedir.

genel uygulama dersi öncesi ve sonrası sağlık
personellerinden beklentileri arasında “iş yükünü
azaltan personel olarak görmeme” ve “rol model
olma” bulunmaktadır (17). Sağlık personellerinin
öğrencilere rol modeli olması ve onları iş yükünü
azaltan personel olarak görmemesi, öğrencilerin
kliniğe yönelik motivasyonlarının artmasında
gerekli olduğu düşünülmektedir.
Öğrencilerin klinik hemşirelere yönelik daha az
ifade ettikleri beklentileri “sağlık personellerinden
destek almak” (%47,1) ve “klinik ve uygulama
ortamını tanıtmaları” (%47,3)’dır (Tablo 2). Polat
ve ark. (2018) çalışmasında; öğrencilerin %77,8’i
“staja gelen öğrencilere servis tanıtılmaktadır
(servis işleyişi, yatan hasta profili, vb.).” ifadesine
katılmaktadır (4). Baysan Arabacı ve ark. (2015)
çalışmasında; öğrenci hemşirelerin anksiyete
düzeylerini azaltmak için ilk klinik deneyim
öncesi kliniğe oryantasyon programlarının
düzenlenmesi önerilmektedir (23). Bu sonuçlara
göre; öğrencilerin sağlık personellerinden
destek alma beklentisi azaldığında onların klinik
uygulamaları daha fazla bağımsız yapabildikleri
düşünülebilir. Ayrıca öğrenci hemşirelere klinik
ve uygulama ortamı çoğunlukla tanıtıldığı için
öğrencilerin kliniğe adapte olmasında daha az
sorunla karşılaşılabileceği söylenebilir.
Öğrencilerin çoğunluğunun idareye yönelik ifade
ettikleri beklentileri “giyinme odasının olması”
(%71,8) daha sonra “çalışma koşullarının iyi
olması” (%69,5) ve “uygulamada öğrencilerin
görev ve sorumluluklarının daha iyi belirlenmesi”
(%68,1) şeklinde belirtilmiştir (Tablo 2). Nazik
ve Arslan (2014) çalışmasında; öğrencilerin
%86,4’ü uygulamalarda öğrencilerin görev
ve sorumluluklarının daha iyi belirleneceği
beklentileri olduğunu belirtmektedir (11). Tambağ
ve ark. (2017) çalışmasında; klinik uygulama
alanlarına yönelik öğrencilerin %74,2’sinin
“hastane fiziki koşullarının iyi olması” beklentisi
bulunmaktadır (19). Taştekin ve ark. (2016)
çalışmasında; öğrencilerin % 34,2’si klinik
uygulamalarda en fazla karşılaştıkları sorunlar
olarak “soyunma odası gibi imkânların kısıtlı
olması”, öğrencilerin %71,6’sı mesleği ile ilgili
kendisini en fazla tedirgin eden konunun “çalışma
şartlarının zor” olması şeklinde belirtmiştir

Çalışmada yarıdan biraz fazla öğrencinin ifade
ettikleri klinik hemşirelere yönelik beklentileri
“rol modeli olması” (%57,3) ve “iş yükünü
azaltan personel olarak görmemesi” (%55)
şeklindedir (Tablo 2). Dönmez ve Karaöz
Weller (2019) çalışmasında; klasik eğitim
sisteminde okuyan öğrencilerin %74’ü, intörnlük
eğitim sisteminde okuyan öğrencilerin %73’ü
klinik alanlardaki yetersizlik olarak “öğrenci
hemşirenin iş yükünü azaltan eleman olarak
görülmesi”ni ifade etmişlerdir (22). Tokur
Kesgin ve ark. (2018) çalışmasında; öğrencilerin
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(21). Atasoy ve Sütütemiz (2014) çalışmasında;
hemşirelik öğrencilerinin en önemli sorun olarak
gördükleri durumlar arasında “hastanelerde
öğrencilere ait giyinme odasının olmaması
(%12,63)” bulunmaktadır (16). Cheraghi ve
ark. (2008) çalışmasında; klinik öğrenme
ortamının öğrenciler için klinik öğrenmeye
elverişli ve verimli olmadığı bulunmuştur (24).
Hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamaları
mesleği açısından önemli olduğu için öncelikle
öğrencilere iyi bir çalışma ortamı sağlamak,
rahat giyinebilecekleri bir oda sağlamanın gerekli
olduğu düşünülmektedir.

ve öğrencilerden en az katılımı olan beklenti
ise “staj yapmanın karşılığında ücret almak ve
hastanede yemek yiyebilmek” (%8,9) şeklinde
belirtilmiştir (Tablo 2). Nazik ve Arslan (2014)
çalışmasında; öğrencilerin %23,6’sı “akademik
kadronun güçleneceği”, %43’ü “mezuniyet
sonrası eğitimlerin gerçekleşeceği” beklentisinin
olduğunu belirtmektedir (11). Taştekin ve ark.
(2016) çalışmasında; öğrencilerin %28’i klinik
uygulamalarda en fazla karşılaştıkları sorunlar
olarak “hastanın bilgilerine ulaşamamak” şeklinde
belirtmiştir (21). Kayacan Keser ve ark. (2008)
çalışmasında; öğrencilerin %6,6’sının stajların
ücretlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir (27).
Çalışma sonuçları, literatür bulgularıyla benzer
oranlarda olduğu görülmektedir.

Öğrencilerin yarısından biraz fazlasının idareye
yönelik ifade ettikleri beklentileri “teorik
derslerimizde aldığımız bilgileri uygulama
fırsatı bulmak” (%62,9), “okul yönetiminin
sıkıntılarımıza çözüm bulması” (%56,9),
“hastanedeki malzemelerden (eldiven, maske,
antibakteriyel jel, vb.) yeterince ve kolaylıkla
faydalanabilmek” (%54,1) şeklindedir (Tablo 2).
Bayar ve ark. (2009) çalışmasında; öğrencilerin
%51,6’sı staj için teorik bilgilerinin yeterli
olmadığını belirtmiştir (25). Çelikkalp ve ark.
(2010) çalışmasında; öğrencilerin %47,1’ünün
teorik
derslerin
uygulanabilir
olduğunu
düşündüğü belirtilmiştir (26). Tambağ ve ark.
(2017) çalışmasında; öğrencilerin %89’u klinik
uygulamanın amacını “teorik olarak öğrendiği
bilgileri, klinik alanda uygulama” olarak
belirtmişlerdir, ayrıca klinik uygulama alanlarına
yönelik olarak öğrencilerin %66,9’unun “yeterli
araç gereç ve malzemenin olması” beklentisi
bulunmaktadır (19). Taştekin ve ark. (2016)
çalışmasında; öğrencilerin %13,3’ü klinik
uygulamalarda en fazla karşılaştıkları sorunlar
olarak “eldiven, maske gibi malzemelerden
yeterince faydalanamamak” şeklinde belirtmiştir
(21). Bu beklentilerin, kliniklerde öğrenci
sayılarının giderek artması, öğretmenlerin daha
fazla öğrenciden sorumlu olmasından kaynaklı
olabileceği düşünülebilir.

Klinik uygulamadaki öğretmenlere yönelik en
fazla öğrencinin ifade ettiği (%85,3) beklenti
“anlayışlı davranma” olarak belirlenmiştir. Daha
sonra “öğrencileri değerlendirmede objektif
olma” (%80,2), “öğrenciyi savunma” (%76),
“danışmanlık” (%71,1) beklentileri bulunmuştur
(Tablo 2).Atasoy ve Sütütemiz (2014) çalışmasında;
öğrencilerin öğretim elemanlarından beklentileri
değerlendiğinde, “öğretim elemanlarının yeri
geldiğinde öğrencisini savunması” en yüksek
ortalamaya sahip beklentiler olarak bulundu
(16). Tokur Kesgin ve ark. (2018) çalışmasında;
öğrencilerin genel uygulama dersi öncesi
ve sonrası eğitimcilerden en fazla beklentisi
kendilerine “danışmanlık yapması” yönündedir
(17). Tambağ ve ark. (2017) çalışmasında;
klinik uygulama alanlarına yönelik öğrencilerin
%78,5’inin “öğretim elemanlarının anlayışlı ve
destekleyici olması” beklentisi bulunmaktadır
(19). Akman ve ark. (2019) çalışmasında; klinikte
eğiticilerin iletişimini yeterli gören öğrencilerin
klinik öğrenme çevresi algılarının daha olumlu
olduğu saptanmıştır (28). Aydın ve Argun (2010)
çalışmasında; öğrencilerin % 34,75’i bakım ve
tedavilerde ortaya çıkan eksiklik, aksaklık, yanlış
tedavi ve bakım gibi durumlarda suçlandığını,
% 40,43’ü uygulama performanslarının hocalar
tarafından
yeterince
değerlendirilmediğini
ifade etmişlerdir (12). Bu sonuçlara göre;
klinik eğitmenin öğrencilere yönelik iletişim
şeklinin önemli olduğu ve öğrenciler,

Çalışmada yarıdan daha az öğrencinin idareye
yönelik ifade ettikleri beklentileri “akademik
kadronun güçlenmesi” (%41,5), “mezuniyet
sonrası eğitimlerin gerçekleşmesi” (%37,3),
“hastanın tüm bilgilerine ulaşmak” (%36,8),
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öğretmenlerin kendilerine beklentilerini açıkça
ifade etmediklerini düşündüklerinden dolayı
kendilerinin objektif olarak değerlendirilmediğini
ifade ettikleri söylenebilir.

değişmediği söylenebilir.
Öğrencilerin cinsiyeti ile klinik hemşirelerden
meslektaşı gibi davranma beklentisi, iş yükünü
azaltan personel olarak görmeme beklentisi, rol
modeli olma beklentisi arasında anlamlı fark
bulunmuştur (p<0,05, Tablo 5). Öğrencilerin
cinsiyeti ile idareye yönelik uygulamada
öğrencilerin
görev
ve
sorumluluklarının
daha iyi belirlenmesi beklentisi, hastanedeki
malzemelerden (eldiven, maske, antibakteriyel
jel vb.) yeterince ve kolaylıkla faydalanabilmek
beklentisi arasında anlamlı fark bulunmuştur
(p<0,05, Tablo 6). Öğrencilerin cinsiyeti ile klinik
uygulamadaki öğretmenlere yönelik öğrenciyi
savunma beklentisi, uygulama alanlarındaki
hocaların bakım ve tedaviler konusunda
kendilerine model olması beklentisi, meslek üyesi
olarak görme beklentisi, danışmanlık beklentisi
arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05, Tablo
7). Ayrıca kız öğrenciler erkek öğrencilere göre
bu beklentilere daha fazla oranda katıldıkları
saptanmıştır. Bölükbaş ve Uzunsoy (2018)
çalışmasında; hemşirelik öğrencilerin cinsiyeti ile
klinik uygulamalarda sorun yaşama, hemşirelerin
öğrencilere karşı tutumları, hemşirelerin
öğrencilerle iletişimi arasında anlamlı fark
bulunmuştur ve erkeklerin kızlara göre bu
sorunları daha az oranda belirttikleri saptanmıştır
(20). Tokur Kesgin ve ark. (2018) çalışmasında;
genel uygulama dersi sonrası uygulamadan en
fazla erkeklerin yarar gördüğü, kadınların yararlı
bulma oranının düşük olduğu belirlenmiştir
(17). Bu sonuçlara göre; erkek öğrencilerin bazı
uygulamayla ilişkin konularda kız öğrencilere
göre daha az sorun yaşadığı ya da yaşadığı bu
sorunları daha az önemsediği düşünülebilir.

Klinik uygulamadaki öğretmenlere yönelik
öğrencilerin diğer beklentileri sırayla “uygulama
alanlarında hocalarımızın bakım ve tedaviler
konusunda bize model olması” (%67,6), “meslek
üyesi olarak görme” (%66), “beklentileri
açıkça ifade etme” (%59,7), “uygulamaları
birlikte yapma” (%58) şeklinde bulunmuştur
(Tablo 2). Aydın ve Argun (2010) çalışmasında;
öğrencilerin % 41,14’ü uygulama alanlarında
hocaların bakım ve tedaviler konusunda model
olmadıklarını belirtmişlerdir (12). Karadağ ve
ark. (2013) çalışmasında; öğrencilerin %33,8’inin
uygulamada yaşanan sorunların temel nedeni
“uygulama alanlarında öğretim elemanlarının
model olmaması” olarak belirtmişlerdir (3).
Tokur Kesgin ve ark. (2018) çalışmasında;
öğrencilerin genel uygulama dersi öncesi ve
sonrası eğitmenlerden beklentileri arasında,
“meslek üyesi olarak görme”, “beklentileri açıkça
ifade etme” ve “uygulamaları birlikte yapma”
bulunmaktadır (17). Allari ve Farag (2017)
çalışmasında; öğrenciler, klinik eğitmenlerinin
öğrencileri motive etme yeterliliği ile etkinliğini
ortaya çıkardığını ifade etmişlerdir (1). Çalışmanın
sonuçları literatürle uyumludur.
Birinci sınıf ve son sınıf öğrencilerin beklentilerden
hangisi çoğunlukta olduğunu karşılaştırırsak;
son sınıf öğrencilerin %87,3’ü, birinci sınıf
öğrencilerin %75’inin klinik hemşirelere yönelik
beklentisi “meslektaşı gibi davranılması”dır.
Son sınıf öğrencilerin %73,6’sının, birinci
sınıf öğrencilerin %68,4’ünün
idareye
yönelik beklentisi “giyinme odasının olması”
şeklindedir. Son sınıf öğrencilerin %86,2’sinin
klinik uygulamadaki öğretmenlere yönelik
beklentisi “öğrenciyi savunma” iken birinci sınıf
öğrencilerin %85,3’ünün ise beklentisi “anlayışlı
davranma” olarak belirtilmiştir (Tablo 3, Tablo
4). Bu çalışmada, birinci ve son sınıfın klinik
uygulamaya yönelik beklentilerinin benzer olduğu
görülmektedir. Bu sonuçlara göre; öğrencilerin
daha fazla aldıkları hemşirelik eğitimi ve klinik
deneyimi ile kliniğe yönelik beklentilerinin

SONUÇ VE ÖNERİLER
Klinik hemşirelere yönelik öğrencilerin çoğunun
(%78,1) beklentisi “meslektaşı gibi davranılması”
iken klinik uygulamadaki öğretmenlere yönelik
(%85,3) “anlayışlı davranma”, idareye yönelik ise
(%71,8 ) “giyinme odasının olması” yönündedir.
Klinik uygulama öncesinde öğrencilerin klinikteki
sorunları, beklentileri ve bunları etkileyebileceği
düşünülen klinik öğretmen, öğrenci sayısı ve
nitelikleri, klinikteki hemşire sayısı ve nitelikleri,

120

Öğrencilerin Klinik Motivasyonu Artırmak İçin Hastaneden Beklentileri*

hemşirelerin öğrencilere yönelik beklentileri,
kliniğin çalışma koşulları, hastanenin fiziki
durumu değerlendirildikten sonra klinik uygulama
planının yapılması, öğrencileri değerlendirmek
için kullanılan formların öğrencilerin beklentileri
de dikkate alınarak güncellenmesi önerilebilir.
Çıkar çatışması
Çalışmada herhangi
bulunmamaktadır.
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ARAŞTIRMA / Research Articles

Loss of Appetite May Be The First Sign of the Vitamin D
Deficiency in Healthy Children;
May The Clinician’s Perception Be Wrong?
Sağlıklı Çocuklarda Vitamin D Eksikliğinin İlk Bulgusu İştahsızlık
Olabilir: Klinisyenin Yanlış Algısı Olabilir mi?
Nazmi Mutlu KARAKAŞ
ABSTRACT

ÖZ

Background: Loss of appetite in children is a cause of complaint or
concern for many parents. In this study, we aimed to investigate the
status of vitamin D in children admitted with a complaint of loss of
appetite.
Methods: The study included 40 children aged between 1 and 5
years with loss of appetite between January and September 2016.
Control group included 96 healthy children.
Results: There was no significant difference in the sex, age and laboratory results, except vitamin D level, of the both groups. Vitamin D
levels were significantly lower in the poor appetite group
Conclusion: In conclusion, it should be kept in mind that seemingly
healthy children with family concern of poor appetite may have vitamin D deficiency. Loss of appetite may be the first sign of the vitamin
D deficiency. Yet, high costs can be prevented only by regular use of
vitamin D prophylaxis.

Giriş: İştahsızlık, birçok ebeveyn için şikayet ve kaygı sebebidir. Bu
çalışmada, iştahsızlık şikayeti ile başvuran çocuklarda D vitamini
durumunu araştırmayı amaçladık.
Metod: Çalışmaya Ocak-Eylül 2016 tarihleri arasında iştahsızlığı
olan 1-5 yaş arası 40 çocuk dahil edildi. Kontrol grubu olarak 96
sağlıklı çocuk alındı.
Bulgular: Her iki grup arasında cinsiyet, yaş ve D vitamini harici
diğer testlerde istatistiksel anlamlı fark bulunmadı. İştahsız grupta,
d vitamini düzeyi anlamlı olarak düşüktü.
Sonuç: Sonuç olarak, iştahsızlık kaygısı olan ailelerin sağlıklı görülen çocuklarında vitamin D eksikliği akılda tutulmalıdır. İştahsızlık
vitamin d eksikliğinin ilk bulgularından biri olabilir. Fakat, yüksek
maliyetler sadece düzenli olarak D vitamini profilaksisi kullanılmasıyla da önlenebilir .

Anahtar Kelimeler: Vitamin D, Loss of appetite, Healty children

Keywords: Vitamin D; İştahsızlık; Sağlıklı Çocuk

Introduction

(3). There are many organ systems and endocrineparacrine systems affecting appetite. Short-term
control of food intake is regulated mainly by
gastrointestinal system as well as central nervous
system, adrenal glands, and pancreas, while longterm control of food intake is regulated by fat
tissue through release of paracrine and endocrine
factors such as leptin, adiponectin, resistin, and
tumor necrosis factor alpha (4).

Loss of appetite in children is a cause of
complaint or concern for many parents. Although
loss of appetite can be physiological in some
patients, poor appetite can be a symptom of
malnutrition and other diseases (1). Appetite is
a conscious desire to eat that is felt as hunger
and it regulates energy intake necessary for
the supply of metabolic requirements. The
development of eating behavior is regulated by
the child’s development, mother-child interaction,
social factors, and neural mechanisms (2).
Approximately 20 to 35% of healthy children
present to the physicians due to eating problems
and loss of appetite, while this rate is even up to
33 to 90% in children with developmental delay

Vitamin deficiencies and anemia are more
common among other causes of poor appetite
in children (5). The studies recommend vitamin
supplementation upon diagnosis of vitamin
deficiency. However, no studies, to date,
have demonstrated increased appetite with
multivitamin supplementation (6). Iron deficiency
anemia has been reported to be associated with
loss of appetite, in patients with reduced ghrelin
levels (7). On the other hand, previous studies
have not shown a strong relationship between the
loss of appetite and vitamin deficiency.
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of Pediatrics, Ankara, Turkey
E-posta: drmutlukarakas@hotmail.com
Orcid No: 0000 0003 4286 7086
Gönderim Tarihi:12.06.2020 - Kabul Tarihi: 02.09.2021

123

Loss of Appetite May Be The First Sign of the Vitamin D Deficiency in Healthy Children;
May The Clinician’s Perception Be Wrong?

Vitamin D plays an important role for the health
of neuromuscular and skeletal systems due to
its role in calcium and phosphor homeostasis.
Recent studies have shown a relationship of
vitamin D deficiency with diabetes mellitus,
cancer, frequent infections, and urticaria (8-10)
In the practice of pediatrics, patients presenting
with loss of appetite are common, although they
are deemed healthy and to have normal weight for
height. During well child examinations, patients
with poor appetite are often overlooked due to
normal height and weight measurements.

included. The visits at three and six months in the
poor appetite group were performed by a same
pediatrician who was kept blind to the group
information of the patients.
The chronological age, weight, height and percent
of ideal weight for height were evaluated in all
patients. All blood samples were withdrawn in the
morning at the same time.
In the present study, we accepted the vitamin D
levels defined by Misra et al, for healthy children
and adolescents. Levels of vitamin D at or below
15 ng/mL were defined as vitamin D deficiency
and a level of 15-20 ng/mL (37.5-50 nmol/L)
as insufficiency, and a level of 20-100 ng/mL
(50-250 nmol/L) as normal (sufficient). Vitamin
D replacement therapy: Children followed by
maintenance dosing of 600 to 1000 int. U/day
(11).

In this study, we aimed to investigate the effect
of vitamin D in children admitted to the general
pediatrics outpatient clinics with a complaint of
loss of appetite.
Materials and Methods
This study was planned retrospectively. The study
included 40 children aged between 1 and 5 years
with loss of appetite who were admitted to General
Pediatrics and Well Child Outpatient Clinics
complaining of poor appetite between January
2016 and September 2016 and who did not have
neurological, metabolic, cardiac, psychological or
chronic disease. The children with malnutrition,
malabsorption, and obese children were excluded.
The children with concomitant infections or any
other disease were also excluded.

Statistical Analysis
Statistical analysis was performed using IBM
SPSS Statistics for Windows, version 20.0.
(Armonk, NY: IBM Corp). During data analysis,
independent groups were compared using the t
test (Student’s t test) or Mann-Whitney U test, two
dependent groups were compared with the t test
(paired sample t test) or Wilcoxon test statistics.
The relationship between two continuous
variables was tested with Pearson’s Correlation
Coefficient, and Spearman’s Correlation
Coefficient The categorical variables were tested
using the Fisher’s exact test and chi-square test.

Patient’s files were examined in the hospital data
system. The study population was divided into
two groups: study group who was healthy and
had loss of appetite (n=40) and control group
(n=96). Hemoglobin, leukocyte count, C-reactive
protein (CRP), ferritin, calcium, phosphorus,
magnesium, alkaline phosphatase (ALP), vitamin
B12, vitamin D, free T4, and thyroid-stimulating
hormone (TSH) levels were obtained in the
two groups. The children with deficiency and
administered necessary treatment and for whom
information was provided to the parents were
re-assessed at three and six months for their
complaints. The control group was composed of
96 healthy children who were admitted to General
Outpatient clinics with non-specific complaints.
Patients who were found to be healthy according
to the examination and laboratory results were

Results
There was no significant difference in the sex
of the both groups. No statistically significant
difference in in age, ferritin, hemoglobin,
leukocyte count, platelets, vitamin B12, fT4,
and TSH levels between the children with poor
appetite and healthy children. Vitamin D levels
were significantly lower in the poor appetite
group (Table 1).
In the poor appetite group, vitamin D levels were
found to be significantly higher at three months
after oral vitamin D supplementation, compared
to baseline values. The difference with the
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control group at three months was not statistically
significant (mean vitamin D: 32.25 versus 33.001
p > 0.05).

anemia should be also taken into consideration
(5). The present study found no statistically
significant difference between the two groups in
TSH, free T4, ferritin, and hemoglobin levels.
These factors were discussed during interview
with the parents and the families were informed
in this regard. The parents in the two groups
had sufficient level of knowledge. Children with
chronic disease were already excluded and the
effect of hypothyroidism was also evaluated;
there was no significant difference in the thyroid
function tests between the two groups.

Also, there was a weight gain at three- and sixmonth visits and the complaints decreased. There
was no report of poor appetite during interview
with the parents.
The history of colic, duration of breastfeeding
and age at onset of supplementary food did not
significantly differ.
In the present study, weight gain stopped before
the study in children complaining of poor appetite
who received vitamin D supplementation and
these children put on weight at three- and sixmonth visits.

Furthermore, vitamin deficiency and anemia
are defined as the causes of poor appetite (5).
Although the relationship between iron deficiency
anemia and poor appetite has been wellestablished, the studies to date have not clearly
described a relationship between poor appetite
and vitamin deficiency (6,7). The present study
evaluated children who presented to the well child
outpatient clinics with a single complaint of poor
appetite and who did not have chronic disease or
a known vitamin deficiency or supplementation
therapy in the medical history and who had nor
height for weight and normal height and weight
for age. There was no significant difference in the
age, ferritin, hemoglobin, and serum vitamin B12
levels between the two groups. Serum vitamin D
level was significantly lower in the poor appetite
group (p<0.05).

Discussion
In this study, it was aimed to evaluate the anxiety
concerns about the children of the families who
applied to the outpatient clinic. While there was
no statistical difference in these children in terms
of sociodemographic and laboratory, there was a
statistically significant difference only at vitamin
D level.
The patients presented with poor appetite and
eating problems represent 25 to 30% of all
admissions to the pediatric outpatient clinics
(3). The studies have reported that children that
were reported to have eating problems by their
parents were shorter and thinner and below 5
percentile until two years of age (12). Francis
et al. reported that children in the 3 to 5 years
age group have not yet developed sufficient
autonomy to eat simultaneously while watching
television, and they explained loss of eating
control by environmental factors due to forcing
the child to eat by the caregiver (13). Wright
et al. reported that reduced appetite was a risk
factor for growth and forcing the child to eat by
the mother was reported as a familial risk factor
negatively affecting weight gain (14). Kutluk et
al. also discussed other causes of poor appetite
in their manuscript and suggested that defecation
problems, psychological problems, lack of family
training, chronic diseases, hypothyroidism, and

Vitamin D deficiency results in systemic
complications such as bone deformity,
osteoporosis and fractures, and it was also
associated with cardiovascular diseases, diabetes
mellitus, cancer, infections, autoimmune
diseases, and schizophrenia (8-9,15-16). Gordon
et al. reported a prevalence rate for vitamin D
deficiency ranging between 12% and 24% (17).
Only 39% of the subjects were found to have
sufficient vitamin D levels , while the rest had
poor vitamin D status in Amasya, Turkey (18).
In particular, vitamin D deficiency is through
to be more frequent in breastfed infants (19).
Thus, dietary vitamin D supplementation is
recommended for infants. The history of colic,
duration of breastfeeding and age at onset of
supplementary food did not significantly differ
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between the two groups in the present study. There
was also no statistically significant difference in
the frequency of infections sustained during the
follow-up period between the two groups. Unlike
to the present study, Ozdemir et al. reported a
relationship between frequent infections and
vitamin D deficiency (9). Yıldız et al showed a
relationship between recurrent tonsillopharyngitis
and vitamin D deficiency (20). In addition, there
was a relationship between urticaria and vitamin
D deficiency in another study by Ozdemir et
al., while there was no urticaria or history of
atopy in vitamin D-deficient group (8). Uysalol
et al showed that children who had asthma, had
hypovitaminosis D (21). Park et al. also reported
a relationship between vitamin D deficiency and
growing pain, although there was no growing
pain in children with vitamin D deficiency in the
poor appetite group (16). In addition, Moore et al.
reported a relationship between increased adipose
tissue and vitamin D insufficiency (22). In this
study, there was no obese children, and children
with poor appetite and vitamin D deficiency had
normal weight gain at three- and six-month visits
and their appetite improved as reported by their
parents.

This study’s limitations were number of study
group. Although we corrected statistically
significant between two groups, large population
study may be required to show association.
Conclusion
It should be kept in mind that seemingly healthy
children with family concern of poor appetite
may have vitamin D deficiency. However, further
large-scale studies are required to confirm these
findings. Loss of appetite may be the first sign of the
vitamin D deficiency. However, in children who
do not have any problem in physical examination,
if close monitoring can be performed, they can be
monitored without any laboratory test. Families’
loss of appetite concerns should be taken into
consideration, but high costs can be prevented
only by regular use of vitamin D prophylaxis.
Table 1: Poor Appetite and the Control group
(Ankara-2016)

Age (year)
Hemoglobin
g/dl
Leukocyte

Moreover, the mothers perceived their child slim,
although 26% of the children were at 90 to 110%
evaluated according to the weight for height (23).
In the study by Laraway et al., 24% of mothers of
6-27 month-old children perceived their child as
low-weight, and 29% of the mothers considered
90 percentile as healthy (24). The parents
perceive children with normal weight for height
and normal weight and height for age as slim and
having poor appetite and use inadvertent vitamin
supplements and appetite enhancers, while health
care professionals sometimes overlook medical
problems considering these children as healthy.
The parents in the present study did not have a
perception of slimness for their children. Vierucci
et al. showed hypovitaminosis D in healthy
adolescent in Italy (25). Our study was about
younger children and we didn’t show Vitamin
D deficiency in healthy group. Our loss of
appetite group had hypovitaminosis D. Vitamin D
supplement is important among childhood.

MCV
fl
Ferritin
ng/ml
Vitamin B12
pg/ml
TSH
µIU/ml
fT4
ng/dl
Vitamin D
ng/ml

**p<0.01
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Poor Appetite
Group

Control
Group

P value

3.87
n=41
12.72
n=41
8582
n=41
76.8
n=41
39.41
n=41
596.43
n=21
1.82
n=11
1.13
n=10
17.08
n=41

3.61
n=96
12.61
n=96
9630
n=96
77.7
n=96
41.77
n=96
584.55
n=67
1.65
n=68
1.1
n=48
33.001
n=96

p>0.05
p>0.05
p>0.05
p>0.05
p>0.05
p>0.05
p>0.05
p>0.05
p<0.05
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Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ile Sağlık Algısı
Arasındaki İlişki
Relationship Between Profession Choices and Health Perception of
Nursing Students
Sevil ÇİÇEK ÖZDEMİR1, Havva YEŞİLDERE SAĞLAM2, Deniz YİĞİT3, Recep Serkan ARIK4
ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Araştırma hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ile sağlık
algısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır.
Materyal ve Metot: Tanımlayıcı korelasyonel türde yapılan araştırmaya hemşirelik bölümünde okuyan 411 öğrenci alınmıştır. Verilerin
toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği (HMSÖ) ve Sağlık Algısı Ölçeği (SAÖ) kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %31,6’sı 4.sınıf, %79,8’i
kızdır. Öğrencilerin SAÖ toplam puan ortalaması 48,89±5,16;
HMSÖ toplam puan ortalaması 54,27±7,17’dir. Öğrencilerin SAÖ
toplam puan ortalamaları ile öğrencilerin sınıf ve öğrenim gördüğü bölümden memnun olma durumu arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark vardır (p<0,05). HMSÖ toplam puan ortalamaları ile
öğrencilerin öğrenim gördüğü bölümden memnun olma durumu,
mesleği tercih etme nedeni ve mesleğin toplumda algılanmasına
yönelik düşünceleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0,05). SAÖ ve HMSÖ-Yaşamsal Nedenler alt boyutu arasında güçlü ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir
(r=0,814; p<0,05).
Sonuç: Hemşirelik bölümünden memnun olan öğrencilerin sağlık
algılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Aim: The research was carried out to determine the relationship
between nursing students’ choice of profession and their perception
of health.
Materials and Methods: In the descriptive correlation study, 411
students studying in the nursing department were included. The Personal Information Form, the Vocational Choices in Entering Nursing Scale (VCENS) and the Health Perception Scale (HPS) were
used to collect the data.
Results: 31,6% of the students participating in the research are 4th
grade, 79,8% are girls. The students’ total HPS score average was
48,89±5,16; VCENS score was 54,27±7,17. There is a significant
difference between the total HPS score averages and the students’
level of satisfaction with their class and department (p<0,05). There
is a statistically significant difference between the total score averages of VCENS and the students’ satisfaction with the department
they study, the reason for choosing the profession, and their thoughts
on the perception of the profession in society (p<0,05). A strong and
positive significant relationship was determined between HPS and
VCENS-Survival Motivation sub-dimension (r=0,814; p<0,05).
Conclusion: Students who are satisfied with the nursing department
have higher health perceptions.
Keywords: Health, perception of health, profession choice, nursing
students

Anahtar Kelimeler: Sağlık, sağlık algısı, meslek seçimi, hemşirelik
öğrencileri.

GİRİŞ

geliştirmesi ve sürdürülmesinden sorumlu
bilim ve sanattan oluşan profesyonel bir meslek
grubudur. Hemşirelik mesleğini bilinçli ve
isteyerek tercih etmek, mesleğe yönelik olumlu
algıların olması ve meslekte devamlılığın
sağlanması açısından oldukça önemlidir (1,2).
Hemşirelik mesleğinin tercih edilmesini etkileyen
birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler içsel,
dışsal, sosyo-demografik ve kişilerarası olmak
üzere dört başlık altında toplanabilir (3). İçsel
faktörler arasında başkalarına yardım etme
arzusu, bakım verme isteği, kişisel ilgi ve istek,
hemşireliğin erdemli bir meslek olması sayılabilir
(2-6). Dışsal faktörler arasında; finansal ücret,
iş bulma kolaylığı yer almaktadır (6,7). Cinsiyet

Meslek seçimi, bireyin hayatındaki önemli
kararlardan biridir. Hemşirelik mesleği ise
bireylerin ve toplumun sağlığının korunması,
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ve sosyo-ekonomik durum sosyo-demografik
faktörlerden; ailenin ve diğer bireylerin etkisi
ise kişilerarası faktörlerdendir (3,6,8). Yine
literatürde (6,9) hemşirelik öğrencilerinin
konaklama desteğinin olması, kabul şartlarının
kolay olması ve yurtdışında çalışma isteği gibi
nedenlerle hemşirelik mesleğini tercih ettikleri
belirtilmektedir.
Öğrencilerin
hemşirelik
mesleğini tercih nedenleri kadar sağlık algıları da
hemşirelik mesleğini etkileyebilecek önemli bir
faktördür (1,2).

3.Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ile
sağlık algıları arasındaki ilişki nedir?
MATERYAL VE METOT
Araştırmanın Tipi, Evreni ve Örneklemi
Araştırma tanımlayıcı ve korelasyonel tiptedir.
Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinin
hemşirelik bölümünde öğrenim gören 427
öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem
hesaplamasına gidilmemiş; evrene ulaşılması
hedeflenmiştir. Veri toplama sırasında okulda
bulunan, uygulamaya katılmaya gönüllü olan ve
anket formunu eksiksiz dolduran 411 öğrenci
(Evreninin yaklaşık %96’sını oluşturmaktadır)
araştırma kapsamına alınmıştır.

Sağlık
algısı
kişinin
kendi
sağlığını
değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır (10).
Sağlık algısı, bireyin sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarının kazandırılması ve bu davranışların
sürdürülmesini amaçlayan sağlığın geliştirilmesi
süreci ile doğrudan ilişkilidir (11). Bu kapsamda
sağlık algısı bireylerin sağlık davranışlarını
etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza
çıkmaktadır (10). Hemşirelik öğrencilerinin
sağlık algılarının iyi olması sağlık durumlarını
kontrol edebilmelerini ve sağlıklı yaşam biçimi
davranışları geliştirmelerini sağlamaktadır. (11).
Yapılan bir çalışmada sağlık algısı yüksek olan
bireylerin özgüvenlerinin daha yüksek olduğu
bildirilmektedir (10). Özgüven gibi kişisel
faktörler de meslek seçiminde önemli yere sahiptir
(12). Bu bağlamda sağlık algısı aslında meslek
seçimini etkileyen dolaylı faktörler arasında
sayılabilmektedir (13,14). Bilim ve sanattan
oluşan hemşirelik mesleğinin sağlığı koruma
ve geliştirmenin önemini kavramış öğrenciler
tarafından seçilmesi, mesleğin geleceği açısından
önem arz etmektedir (15). Literatürde hemşirelik
öğrencilerinin sağlık algıları ile meslek seçimleri
arasındaki ilişkiyi direkt inceleyen herhangi bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle araştırma,
hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ile sağlık
algıları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile
yapılmıştır. Bu amaç doğrultuda geliştirilen
araştırma soruları şunlardır:

Veri Toplama Araçları
Araştırma verileri araştırmacılar tarafından
literatür taraması sonucu hazırlanan Kişisel
Bilgi Formu (1,6,16-18), Sağlık Algısı Ölçeği ve
Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği kullanılarak
toplanmıştır.
Kişisel Bilgi Formu: Kişisel Bilgi Formu’nda
öğrencilerin sosyo-demografık özelliklerini,
hemşirelik mesleğine ilişkin algı ve düşüncelerini
belirlemeye yönelik 14 soru yer almaktadır.
Sağlık Algısı Ölçeği: Sağlık Algısı Ölçeği (SAÖ)
2007 yılında Diamond ve arkadaşları tarafından
geliştirilmiştir (19). SAÖ 15 madde ve dört alt
faktörden (Kontrol Merkezi, Öz Farkındalık,
Kesinlik ve Sağlığın Önemi) oluşan beşli likert
tipi bir ölçektir. Ölçeğin geçerlilik güvenilirlik
çalışması Kadıoğlu ve Yıldız (2012) tarafından
yapılmıştır. Ölçekte 1., 5., 9.- 11. ve 14. maddeler
olumlu; 2.- 4., 6.- 8., 12., 13. ve 15. maddeler
olumsuz ifadelerdir. Olumlu ifadeler “çok
katılıyorum=5”, “katılıyorum= 4”, “kararsızım=
3”, “katılmıyorum= 2”, “hiç katılmıyorum= 1”
şeklinde puanlanmıştır. Olumsuz ifadeler ise ters
puanlanmıştır. Ölçekten alınabilecek en az puan
15, en yüksek puan 75’dir (19). Araştırmada
ölçeğin Cronbach’s alfa iç tutarlık kat sayısı 0,71
olarak hesaplanmıştır.

1.Hemşirelik öğrencilerinin sağlık algıları nasıldır
ve sağlık algılarını etkileyen faktörler nelerdir?
2.Hemşirelik öğrencilerinin mesleği seçme
nedenleri ve meslek seçimlerini etkileyen
faktörler nelerdir?

Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği: Zysberg ve
Berry (2005) tarafından geliştirilen Hemşirelikte
Meslek Seçimi Ölçeği’nin (HMSÖ) geçerlilik
ve güvenilirlik çalışması Önler ve Saraçoğlu
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BULGULAR
Araştırmaya katılan öğrencilerin %21,7’si 1.
sınıf, %27’si 2. sınıf, %19,7’si 3. sınıf, %31,6’sı
4. sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin yaş ortalaması
21,03±1,71 olup; %79,8’i kızdır. Öğrencilerin
%87,3’ünün annesi ev hanımı, %94,9’unun
babası gelir getiren bir işte çalışmaktadır.
Öğrencilerin %52,6’sının aylık geliri 1500 TL
ve üzerinde, %88,8’i ek işte çalışmamaktadır.
Öğrencilerin %74,2’si hemşirelik bölümünden
memnundur. Öğrencilerin hemşirelik mesleğini
seçme nedenleri olarak ilk üç sırada sağlık alanına
ilgi duyma (%29,7), atamasının kolay olması
(%29,7), insanları ve yardım etmeyi sevme
durumu (%20,9) yer almaktadır. Öğrencilerin
%54,2’sinin ailesinde/akrabalarında hemşire
olarak çalışan yakını vardır. Öğrencilerin
%37,5’i hemşirelik mesleğinin toplumda doktor
yardımcısı olarak algılandığını ifade etmiştir.
Öğrencilerin %41,9’u karşılaştıkları hemşirelerin
yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadıklarını ve
%75,4’ü topluma hemşirelik mesleği ile ilgili
yeterli bilgilendirmenin yapılmadığını ifade
etmiştir (Tablo 1).

(2010) tarafından yapılmıştır. Ölçek hemşirelik
öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen nedenleri
belirlemek amacıyla geliştirilmiştir (20). Ölçek
Mesleki Uygunluk (Ölçek maddeleri: 1-5, 7, 9, 1417) ve Yaşamsal Nedenler (Ölçek maddeleri: 6, 8,
10-13) olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır.
Toplam ölçek ve alt boyut puanları katılımcıların
ölçeğe verdikleri puan toplamının ölçekteki soru
sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir. Likert
tipli ölçek 0 ile 100 puan arası olacak şekilde
derecelendirilmektedir. Ölçek tanılama amaçlı bir
ölçek olduğu için puan aralıklarının ifade ettiği
bir anlam yoktur. Ölçek puanları, hemşirelik
mesleğini seçmelerini etkileyen nedenler ile
karşılaştırılarak anlamlandırılmaktadır (20).
Araştırmada ölçeğin Cronbach’s alfa iç tutarlık
kat sayısı 0,67 olarak hesaplanmıştır.
Verilerin Toplanması
Araştırma, bir devlet üniversitesinde Ocak-Mart
2017 tarihleri arasında öğrenim gören hemşirelik
bölümü öğrencileri ile yapılmıştır. Veri toplama
formları, araştırmayı kabul eden öğrenciler
tarafından yüzyüze görüşme yöntemiyle
doldurulmuş olup, formların doldurulması
yaklaşık 10-15 dakika sürmüştür.

Tablo 1. Öğrencilerin bazı tanıtıcı özelliklerinin
dağılımı (n=411) (Kütahya, 2017)

Verilerin Analizi
Örneklem grubundan elde edilen veriler SPSS 21
paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.
Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde
frekans (n), yüzde dağılımları (%), t-testi, tek
yönlü ANOVA, Ki-Kare ve Pearson Korelasyon
analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık
düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.

Özellikler

Sayı Yüzde
(n)
(%)

Cinsiyet
Kız
328
79,8
Erkek
83
20,2
Sınıf
1
89
21,7
2
111
27
3
81
19,7
4
130
31,6
Yaş (Ort ± SS)
21,03±1,71
Annenin gelir getiren bir işte çalışma durumu
Çalışmıyor
359
87,3
Çalışıyor
52
12,7

Araştırmanın Etik Boyutu
Araştırmanın uygulanabilmesi için kurumdan
izin alınmıştır. Uygulamaya başlamadan
önce
öğrencilere
araştırmanın
amacı,
araştırmaya katılmanın gönüllük esasına
dayandığı, katılımlarını herhangi bir noktada
sonlandırabilecekleri,
verdikleri
bilgilerin
araştırma dışında kullanılmayacağı açıklanarak
sözel ve yazılı onamları alınmıştır. Araştırma
süresince
Helsinki
İlkeler
Deklerasyonu
prensiplerine uygun hareket edilmiştir. Ayrıca
ölçeklerin araştırmada kullanılabilmesi için ölçek
sahiplerinden izin alınmıştır.

Babanın gelir getiren bir işte çalışma durumu
Çalışmıyor
21
5,1
Çalışıyor
390
94,9
Ailenin aylık geliri
1000 tl ve altı
60
14,6
1000-1500 tl
135
32,8
1500 tl üzeri
216
52,6
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ortalamaları incelendiğinde Kontrol Merkezi
(KM) 15,85±3,28; Kesinlik (K) 11,72±2,67;
Sağlığın Önemi (SÖ) 10,66±2,10; Öz
Farkındalık (ÖF) 10,64±1,87 olarak bulunmuştur.
Öğrencilerin HMSÖ toplam puan ortalaması
54,27±7,17’dir. HMSÖ alt boyutlarının puan
ortalamaları incelendiğinde Mesleki Uygunluk
(MU) 35,97±6,06; Yaşamsal Nedenler (YN)
20,23±2,83 olarak bulunmuştur (Tablo 2).

Ek işte çalışma durumu
Evet
46
11,2
Hayır
365
88,8
Hemşirelik bölümden memnun olma durumu
Evet
305
74,2
Hayır
106
25,8
Hemşirelik bölümünü tercih etme nedeni
Sağlık alanına ilgi duyduğum için
122
29,7
Ataması kolay olduğu için
122
29,7
İnsanları ve yardım etmeyi sevdiğim 86
20,9
için
Ailem istediği için
54
13,1
Geliri iyi olduğu için
27
6,6
Ailesinde/akrabalarında hemşire olarak çalışan
yakını olan
Evet
223
54,2
Hayır
188
45,8
Mesleğin toplumda algılanmasına yönelik
düşünceler
Doktor yardımcısıdır.
154
37,5
Bakım veren ve sağlık hizmeti
124
30,2
sunan bir meslektir.
Kadın mesleğidir.
105
25,5
Fikrim yok
28
6,8
Karşılaştıkları hemşirelerin bilgi ve donanım
durumları
Yeterli
49
11,9
Yetersiz
172
41,9
Kararsızım
190
46,2
Topluma hemşirelik mesleği ile ilgili yeterli
bilgilendirme
Yapılıyor
44
10,7
Yapılmıyor
310
75,4
Kararsızım
57
13,9

Öğrencilerin SAÖ toplam puan ortalamaları ile
sınıf ve öğrenim gördüğü bölümden memnun
olma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark vardır (p<0,05). Dördüncü sınıf öğrencilerin,
ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilere göre SAÖ
toplam puan ortalaması daha düşüktür. SAÖ
toplam puan ortalaması ikinci sınıf öğrencilerde
en yüksek iken; dördüncü sınıf öğrencilerde
en düşüktür. Hemşirelik bölümünden memnun
olduğunu ifade eden öğrencilerin, olmayanlara
göre SAÖ toplum puan ortalaması daha yüksektir
(Tablo 3). Öğrencilerin HMSÖ toplam puan
ortalamaları ile öğrenim gördüğü bölümden
memnun olma durumu, mesleği tercih etme nedeni
ve mesleğin toplumda algılanmasına yönelik
düşünceleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark vardır (p<0,05). Hemşirelik bölümünden
memnun olduğunu ifade eden öğrencilerin,
olmayanlara göre HMSÖ toplum puan ortalaması
daha yüksektir. Sağlık alanına ilgi duyduğu için
mesleği tercih eden öğrencilerin ataması kolay
olduğu ve ailesi istediği için tercih edenlere göre
HMSÖ toplam puan ortalamaları daha yüksektir.
Hemşirelik mesleğinin toplumda bakım veren ve
sağlık hizmeti sunan bir meslek olduğunu ifade
eden öğrencilerin toplumda doktor yardımcısı
olduğunu ifade eden öğrencilere göre HMSÖ
toplam puan ortalaması daha yüksektir (Tablo 3).

Tablo 2. Öğrencilerin SAÖ, HMSÖ ve
ölçeklerin alt boyut toplam puan ortalamaları
(Kütahya, 2017)
Ölçekler ve alt
boyutları
SAÖ
KM
K
SÖ
ÖF
HMSÖ
MU
YN

Min

Max

ORT±SS

35
5
4
4
5
35
20
12

62
25
20
15
15
72
51
29

48,89±5,16
15,85±3,28
11,72±2,67
10,66±2,10
10,64±1,87
54,27±7,17
35,97±6,06
20,23±2,83

Öğrencilerin HMSÖ ile SAÖ’nin tüm alt boyut
puan ortalamaları arasında anlamlı ilişki vardır
(p<0,05). Öğrencilerin HMSÖ MU alt boyutu
ile SAÖ KM, SÖ ve ÖF alt boyutları arasında
anlamlı ilişki vardır (p<0,05). HMSÖ YN alt
boyutu ile SAÖ tüm alt boyutları arasında pozitif
yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0,05).
Ayrıca SAÖ ve HMSÖ YN alt boyutu arasında
güçlü ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu
görülmüştür (r=0,814; p<0,05) (Tablo 4).

Öğrencilerin SAÖ toplam puan ortalaması
48,89±5,16’dır. SAÖ alt boyutlarının puan
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Tablo 3. Öğrencilerin bazı tanıtıcı özellikleri ile SAÖ ve HMSÖ toplam puan ortalamalarının
karşılaştırılması (Kütahya, 2017)
SAÖ

ORT±SS

Sınıf

1a
48,98±4,77
2b
49,97±5,71
c
3
49,28±4,83
4d
47,66±4,91
Hemşirelik bölümden memnun olma durumu
Evet
Hayır

49,22±5,04
47,94±5,39

Hemşirelik bölümünü tercih etme nedeni
Sağlık alanına ilgi duyduğum içina
49,83±5,18
b
Ataması kolay olduğu için
48,56±5,17
c
İnsanları ve yardım etmeyi sevdiğim için
48,93±5
Ailem istediği içind
48,07±4,76
Geliri iyi olduğu içine
47,66±5,87
Mesleğin toplumda algılanmasına yönelik düşünceler
Doktor yardımcısıdıra
49,11±5,12
Bakım veren ve sağlık hizmeti sunan bir
49,16±5,31
meslektirb
Kadın mesleğidirc
48,58±5,36
Fikrim yokd
47,67±3,66

HMSÖ
ORT±SS
İstatistik

İstatistik
F=4,32
p<0,05
Post hoc
b-d;c-d

55,31±7,02
54,72±7,79
53,65±7,06
53,56±7,17

t=2,21
p<0,05

55,47±6,73
50,82±7,30

p<0,05

F=1,87
p>0,05

55,23±6,78
53,40±7,47
55,89±6,32
51,74±7,51
53,77±7,81

F=3,92
p<0,05
Post hoc
a-b;a-d;
c-b;c-d

F=0,85
p>0,05

53,40±7,16
55,75±6,61
54,60±7,55
51,28±6,84

F=1,39
p>0,05

t=5,99

F=4,28
p<0,05
Post hoc
a-b

Tablo 4. Öğrencilerin SAÖ, HMSÖ ve ölçeklerin alt boyut puan ortalamaları arasındaki ilişki
(Kütahya, 2017)
SAÖ

SAÖ
KM
K
SÖ
ÖF
HMSÖ
MU
YN

r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p

KM

K

SÖ

ÖF

1
1
1
1
1
-0,031
>0,05
0,053
>0,05
0,814
<0,05

-0,207
<0,05
-0,139
<0,05
0,508
<0,05

-0,111
<0,05
-0,059
>0,05
0,544
<0,05

0,235
<0,05
0,235
<0,05
0,237
<0,05

r=Pearson korelasyon katsayısı
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0,171
<0,05
0,209
<0,05
0,308
<0,05

HMSÖ

MU

YN

-0,031
>0,05
-0,207
<0,05
-0,111
<0,05
0,235
<0,05
0,171
<0,05
1

0,053
>0,05
-0,139
<0,05
-0,059
>0,05
0,235
<0,05
0,209
<0,05

0,814
<0,05
0,508
<0,05
0,544
<0,05
0,237
<0,05
0,308
<0,05

1
1
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TARTIŞMA
Hemşirelik öğrencilerinin mesleki rol ve
sorumluluklarının bilincinde, hem kendi hem
de bakım verdikleri bireylerin sağlığını koruma
ve geliştirmenin önemini kavramış birer meslek
üyesi olarak mezun olmaları esastır (15). Bu
nedenle hemşirelik öğrencilerinin sağlık algılarını,
meslek seçimlerinin nedenlerini, bu durumları
etkileyen faktörleri ve sağlık algıları ile meslek
seçimleri arasındaki ilişkiyi belirlemek önemlidir.
Bu amaçla araştırma bulguları üç başlık altında
tartışılmıştır.

toplumun hemşirelik mesleği hakkında yeterli bilgi
sahibi olmamasının hemşirelik mesleğine karşı
olumsuz bir algının oluşmasına neden olduğu,
hemşirelik mesleğinin toplumda saygınlığının
yeterli ölçüde olmadığı ve küçümsenen bir
meslek olduğu belirtilmiştir (23). Bunun aksine
yapılan bir çalışmada hemşirelerin hastalara
yardımcı olmasının, bakımlarında aktif olarak rol
oynamasının toplumda hemşireliğe karşı olumlu
algının gelişmesine yardımcı olmada etkili
olduğu saptanmıştır (1). Araştırma sonucumuz ile
paralel olarak öğrencilerin hemşirelik mesleğinin
toplumda olumlu algılandığını bildiren çalışmalar
(1,23,24) olmakla birlikte olumsuz algılandığını
ve mesleğe yönelik önyargılı davranıldığını
bildiren çalışmalar da (25,26) mevcuttur.

1. Hemşirelik öğrencilerinin mesleği seçme
nedenleri ve meslek seçimlerini etkileyen
faktörlerin tartışılması
Araştırmada
öğrencilerinin
çoğunluğu
hemşirelik bölümünden memnun olduğunu
ifade etmiştir. Olğun ve Adıbelli’nin (2020)
hemşirelik öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada
öğrencilerin çoğunluğunun (%74,3) hemşirelik
bölümünden memnun olduğu (21), Temel ve
arkadaşlarının yaptığı çalışmada (2018) da
öğrencilerin %70,7’sinin hemşire olmaktan mutlu
olduğu saptanmıştır (17). Bu sonuçlar, araştırma
bulgumuz ile benzerlik göstermektedir.

Araştırmada HMSÖ MU alt boyut puan
ortalamasının YN alt boyut puan ortalamasına
göre daha yüksek olması (Tablo 2), öğrencilerin
hemşirelik mesleğini seçmelerinde yaşamsal
nedenlere göre, kendileri için uygun bulmalarının
daha öncelikli olduğunu göstermektedir.
Literatürde araştırma sonucumuzu destekler
bulgular olmakla birlikte (1,17); yaşamsal
nedenlerin ve mesleki uygunluğun meslek
seçiminde benzer oranda etkili olduğunu gösteren
çalışmalar da mevcuttur (29,30). Araştırma
sonucumuzdan farklı olarak iki ülkede (Amerika ve
Türkiye) yapılan çalışmada hemşirelik tercihinde
Amerikalı öğrencilerde mesleki uygunluğun,
Türk öğrencilerde ise yaşam koşullarının öncelikli
olduğu belirtilmiştir (31). Bu durumun ilgili
çalışmada örnekleme alınan Türk öğrencilerinin
%43’ünün birinci sınıf olmasından kaynaklanmış
olabileceği düşünülmektedir.

Farklı meslek gruplarında olduğu gibi hemşirelik
mesleğinde de mesleği tercih etme durumu birçok
faktörden etkilenmektedir (17,21). Araştırmada
öğrencilerin hemşirelik mesleğini seçme nedenleri
olarak ilk üç sırada sağlık alanına ilgi duyma,
atamasının kolay olması, insanları ve yardım
etmeyi sevme durumu yer almaktadır. Araştırma
sonucumuz ile paralel olarak literatürde yapılan
çalışmalarda da öğrenciler istihdam (6,7,16,22),
yardım etme arzusu, kişisel ilgi ve istek (3-6)
gibi nedenlerle hemşirelik mesleğini seçtiklerini
belirtmişlerdir.

Araştırmada hemşirelik bölümünden memnun
olan, sağlık alanına ilgi duyduğu ve insanlara
yardım etmeyi sevdiği için hemşirelik mesleğini
seçtiğini belirten öğrencilerin HMSÖ toplam puan
ortalaması daha yüksektir. Hemşirelik öğrencileri
ile yapılan bir çalışmada (2018), öğrencilerin
hemşirelik mesleğini isteyerek seçme durumunun
ve mesleği seçme nedenlerinin HMSÖ toplam
puan ortalamalarını etkilediği saptanmıştır (17).
Bu sonuçlar hemşirelik öğrencilerinin mesleği
sevmelerinin ve isteyerek tercih etmelerinin,
ileride çalışma hayatlarında başarılı ve mesleki

Araştırmada öğrenciler toplumda hemşirelik
mesleğinin doktor yardımcısı, kadın mesleği,
bakım veren ve sağlık hizmeti sunan bir meslek
olarak algılandığını ifade etmektedir. Araştırmada
öğrencilerin çoğunluğu toplumda hemşirelik
mesleğine yönelik olumsuz algıların olduğunu
ifade etse de; olumlu algıların olduğunu düşünen
öğrenciler de vardır. Yapılan bir çalışmada
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memnuniyeti yüksek bireyler
göstermesi bakımından önemlidir.

olacaklarını

ilişkin bilgilerle donatılan öğrencilerin ikinci
sınıfta hastalık olgusu ile yoğun olarak
karşılaşmalarından kaynaklanmış olabilir. Bir
sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören 400
hemşirelik öğrencisi ile yapılan çalışmada da
(2017) ikinci sınıf öğrencilerin daha yüksek
sağlık algısına sahip oldukları belirtilmiştir (28).

Araştırmada hemşireliğin toplumda bakım
veren ve sağlık hizmeti sunan bir meslek olarak
algılandığını belirten öğrencilerin HMSÖ
toplam puan ortalamaları daha yüksektir. Bu
durum hemşirelik mesleğinin toplumdaki
algısının, öğrencilerin mesleği seçmelerinde
etkili bir faktör olduğunu göstermektedir. Wu
ve arkaşlarının 2015 yılında 29 makaleyi dâhil
ederek yaptıkları sistematik derlemede diğer
sağlık alanları ile karşılaştırıldığında hemşirelik
mesleğinin toplumda düşük statüde bir meslek
olarak algılanması, öğrencilerin mesleklerine
devam etmelerinde önemli bir engel olarak
belirlenmiştir (3). Hemşirelik mesleği odağında
insan olan, başkalarına yardım etme ve onların
ihtiyaçlarını karşılamayı prensip edinen bir
meslektir (8,14). Toplumda hemşirelik mesleğine
yönelik olumlu algıların olmasının, öğrencilerin
de mesleğe ilişkin algılarını olumlu etkileyeceği
düşünülmektedir. Meslek seçiminin tüm alanlarda
olduğu gibi hemşirelik mesleğinde de raslantısal
olarak değil mesleki rol ve sorumluluklarının
bilincinde yapılması önemlidir (16). Meslek
grubunun üyelerinin farkındalıklarının yüksek
olması ile meslek gelişebilir ve statü yükselebilir.

3.Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ile
sağlık algıları arasındaki ilişkinin tartışılması
Araştırmada hemşirelik mesleğini isteyerek seçen
ve mesleğinden memnun olan öğrencilerin sağlık
algılarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Tosunöz ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada
(2019) sağlık alanına ilgili olmanın, meslek
seçiminde önemli payı olduğu belirtilmiştir
(1). Öğrencilerin sağlık algıları arttıkça da
kendini gerçekleştirmeye ilişkin davranışlarda
ve farkındalık düzeylerinde artış görülmekte
(32);
özgüven düzeyleri daha yüksek
olmaktadır (10). Özdelikara ve arkadaşlarının
hemşirelik öğrencileri ile yaptıkları (2018)
çalışmada sağlık algısı yüksek olan öğrencilerin
sağlık anksiyetesinin düşük olduğu ve bu
durumu mesleğine olumlu olarak yansıtmada
farkındalıklarının yüksek olduğu ifade edilmiştir
(16).
Literatürde
hemşirelik
öğrencilerinin
meslek seçimi ile sağlık algıları arasındaki
direkt ilişkiyi inceleyen çalışma olmadığı
için, araştırma bulguları literatürdeki yakın
çalışmalar ile tartışılmıştır. Bu çalışmalar ve
araştırma sonucumuz doğrultusunda hemşirelik
öğrencilerinin sağlık algılarının yükseltilmesi ile
mesleğini seven ve benimseyen öğrenci sayısının
artacağı söylenebilir.

2.Hemşirelik öğrencilerinin sağlık algıları ve
sağlık algılarını etkileyen etkileyen faktörlerin
tartışılması
Araştırmada öğrencilerin sağlık algılarının
iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Çaka ve
arkadaşlarının
yaptığı
çalışmada
(2017)
öğrencilerin sağlık algılarının iyi düzeyde (10),
Alkan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada (2017)
hemşirelik öğrencilerinin sağlık algılarının
yüksek olduğu (18) belirlenmiştir. Literatürde
hemşirelik öğrencileri üzerinde yapılan diğer
çalışmalarda da öğrencilerin sağlık algılarının
iyi düzeyde olduğu görülmektedir (16,27). Bu
kapsamda araştırma bulgularımız literatür ile
benzerlik göstermektedir.

SONUÇ
Araştırmada öğrencilerin hemşirelik mesleğini
seçmelerinde, mesleği kendileri için uygun
bulmalarının daha öncelikli olması hemşirelik
mesleği adına sevindirici bir durumdur. Ancak
öğrenciler, toplumda hemşirelik algısının henüz
yerleşmediğini düşünmektedir. Öğrencilerin
mesleğin toplumda algılanmasına yönelik bu
düşüncelerinin, meslek tercihlerinde etkili olduğu
belirlenmiştir. Bu nedenle hemşirelik mesleğinin

Sağlık algısının dördüncü sınıf öğrencilerinde
en düşük; ikinci sınıf öğrencilerinde en yüksek
düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu durum birinci
sınıfta sağlık ve sağlıklı insan fizyolojisine
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toplumdaki imajının yükseltilmesi ile öğrenciler
meslek seçimlerini daha bilinçli yapabilir ve
öğrencilerin meslekten memnuniyet ve tatmin
duyguları artabilir. Hemşirelik mesleğinin sağlık
profesyonelleri içinde sağlığın korunması ve
sürdürülmesinde önemli bir yeri vardır. Geleceğin
hemşireleri olan hemşirelik öğrencilerinin topluma
hizmet ve bakım verebilmeleri için meslek
seçimlerini mesleki rol ve sorumluluklarının
bilincinde yapmaları önemlidir.
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Hastanede Çalışan Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerine Uyumu

Nurses’ Compliance with Isolation Precautions Worked in Hospital
Merve YILDIRIM YENİGÜN1, Selda ARSLAN2
ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Bu çalışma, hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyum düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın örneklemini araştırmaya katılmayı kabul eden 120 hemşire oluşturmuştur. Veriler
Ocak-Nisan 2017 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin toplanmasında anket formu ve İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22 programı kullanılarak sayı, yüzde, ortalama, t testi, Mann Whitney U testi, Kruskal
Wallis testi ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %45,8’inin 25-35 yaş
aralığında ve %47,5’inin lisans mezunu olduğu belirlenmiştir. İzolasyon uyum ölçeğinden alınan puan 77,64±10,83 olarak bulunmuştur. Çoklu regresyon analizine göre medeni durum değişkeni ve
izolasyon gerektiğinde başvurduğu kişi değişkenlerinde puan artışı
ölçek puanını artırma yönünde etkilemektedir.
Sonuç: Hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyum düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Hemşirelerin eğitim durumunun yükseltilmesini desteklemek ve izolasyon önlemlerine uyumu arttırmak için
eğitim ve denetimlerin artırılması önerilmektedir.

Objective: This study has been conducted to determine the compliance of nurses to isolation precautions and the factors affecting
them.
Methods: The sample of this descriptive study consisted of 120
nurses who agreed to participate in the study. Data were collected
between January-April 2017. Scale of Compliance with Isolation
Precautions and a survey form have been used to collect. In the statistics, SPSS 22 program has been utilized for number, percentage,
average, t test, Mann Whitney U test, Kruskal Wallis test and multiple regression analysis.
Results: It was determined that 45.8% of the nurses participating in
the study were between 25-35 years of age and 47.5% were undergraduate graduates. The score of compliance has been noted as 77.64
± 10.83. According to the multiple regression analysis, the increase
in the score in the variables of marital status and the person to whom
isolation is required affects the scale score to increase.
Conclusion: The compliance level of nurses to isolation precautions
was not low. It is recommended that trainings and inspections should
be increased in order to support the improvement of the education
level of nurses and compliance with isolation precautions.
Keywords: Nurse; isolation precautions; compliance

Anahtar Kelimeler: Hemşire; izolasyon önlemleri; uyum

GİRİŞ

(DSÖ)’ne göre hastane enfeksiyonu bir hastanın
hastaneye yatışında var olan hastalığından başka
nedenle gelişen enfeksiyon olarak tanımlanmakta
ve hastanede kazanılmış ve aynı zamanda
hastanede çalışan sağlık personelinde gelişen
enfeksiyonları da içermektedir (3). Sağlık
kurumlarında bulaşıcı hastalıkları önlemek için
Centers for Diseases Control and Prevention
(CDC) (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi)
tarafından oluşturulan İzolasyon Önlemleri
Rehberi, hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde
etkili olduğu, sağlık çalışanlarının bu önlemleri
uygulaması ile hastane enfeksiyonlarının
azalacağı bildirilmektedir (4-6). Hastanelerde
sunulan sağlık hizmetinin izlenmesi ve daha iyiye
götürülmesine yönelik çalışmalar doğrultusunda,
hastane enfeksiyonlarını izleme, kontrol etme ve

Herhangi bir nedenle hastaneye başvuran
hastalarda, başvuru sırasında kuluçka döneminde
olan enfeksiyonlar dışında, yatıştan 48 saat sonra
ya da taburcu olduktan hemen sonra ortaya çıkan
enfeksiyonlar Hastane Enfeksiyonu (Nozokomiyal
Enfeksiyon) olarak tanımlanmaktadır. Hastane
enfeksiyonları, bir hastanede bulunma ile ilgili
olarak, yatan hasta, hasta yakını, ziyaretçiler ve
sağlık çalışanından oluşan sağlık hizmeti ile ilişkili
olan enfeksiyondur (1,2). Dünya Sağlık Örgütü
1-Uzm.Hemşire, Akşehir Devlet Hastanesi, Konya
E-posta: yildirimmerve1989@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-5507-8548
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önlemeyi amaçlayan programlar bulunmaktadır.
Hastane enfeksiyonlarıyla başa çıkma ve
kontrol etme yollarından biri de enfeksiyonu
olan hastaların izole edilmesidir. İzolasyonda
amaç; epidemiyolojik olarak önemli patojen
mikroorganizma
enfeksiyonu/kolonizasyonu
olan hastadan, diğer hastalara, sağlık personeline
ve ziyaretçilere mikroorganizma enfeksiyonu
bulaşmasını engellemektir. Özellikle birden
fazla ilaca dirençli bulaşıcı enfeksiyonların
kontrolünde
izolasyon
uygulanması
çok
önem taşımaktadır. Sağlık çalışanlarının, ne
gibi durumlarda hangi izolasyon yönteminin
uygulanacağını ve bu izolasyon yönteminin neler
gerektirdiğini bilmesi, izolasyon önlemlerine
yönelik tutumlarının belli yöntemlerle ve düzenli
olarak değerlendirilmesinde önemlidir (7).

önlenmesinde başarılı olabilmenin en önemli
yöntemlerinden birisi izolasyon önlemlerinin
alınmasıdır. Bu çalışma ile hemşirelerin izolasyon
önlemlerine uyum düzeyleri ve etkileyen
faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Hastaneye başvuran tüm hastalara uygulanması
gereken standart önlemler, günümüzde üniversal
önlemler olarak adlandırılmaktadır. Bulaşma yolu
olarak değerlendirildiğinde tespit edilmiş veya
şüphe edilen enfeksiyonu bulunan ya da bazı
mikroorganizmalarla kolonizasyonu olan hastaları
kapsamaktadır. İzolasyon işlemi pahalı ve zaman
alıcıdır. Özel malzemelerin kullanılması, hastanın
yattığı yerin değiştirilmesi ve bazı kısıtlama
ve önlemlerin alınmasını gerektirmektedir.
Hastaya özel bir tedavi ya da monitörizasyon
uygulaması gerektiğinde uygulanan izolasyon,
verilecek tedavi ve takiplerin yapılmasında engel
oluşturabilir. Bu nedenlerle izolasyon, doğru
endikasyonda uygulanmalıdır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Türü
Araştırma tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Araştırmanın Yapıldığı Yer, Zaman ve Özelliği
Araştırma Konya iline bağlı, Akşehir Devlet
Hastanesi’nde Ocak 2017-Nisan 2017 tarihleri
arasında yapılmıştır. Akşehir’in birçok çevre
ilçeye yakın olması ve ilçenin kendi nüfusu
haricinde çevre ilçelere de hizmet vermesi nedeni
ile popülasyonu yoğun bir hastanedir. Akşehir İlçe
Devlet Hastanesi 300 yatak kapasitesine sahiptir.
Hastanede Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK)
bulunmakta ve bir enfeksiyon kontrol hemşiresi
ile birlikte hastanede 170 hemşire (mesleki
eğitimi hemşirelik olan) görev yapmaktadır.

Araştırma Sorusu
1.Hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyum
düzeyleri nedir?
2.Hemşirelerin
sosyodemografik,
meslek
özellikleri ve izolasyon uygulama durumuna
göre izolasyon önlemlerine uyum düzeyleri
değişmekte midir?
3.Hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumuna
etki eden belirleyiciler nelerdir?

Bulaşıcı hastalığı olan bir hastanın izolasyonu
yapılmadığında morbidite ve mortalite artacak,
hastanın hastanede yatış süresinin ve normal
yaşam standartlarına dönmesinin uzamasına
ve dolaylı olarak maliyeti arttırmaya sebep
olacaktır (8). Enfeksiyon oluşumunda en
önemli faktör, sağlık profesyonellerinin tutum
ve davranışlarıdır. Hasta bakımı ve tedavisinin
devamı için önemli görevleri olan hemşirelerin;
izolasyon önlemlerinin temelini oluşturan el
hijyeni başta olmak üzere izolasyon önlemlerinin
tamamına ve diğer enfeksiyon kontrol önlemlerine
uyumsuzluğu, mikroorganizmaların çoğalmasına
ve enfeksiyonun yayılmasına yol açtığı
belirtilmektedir (9). Hastane enfeksiyonlarının

Araştırmanın Evreni ve Örnek Büyüklüğü
Araştırmanın evrenini Konya Akşehir Devlet
Hastanesinde çalışan 170 hemşire oluşturmuştur.
Araştırmada evrenin ulaşılabilirliği dikkate
alınarak örnek seçimine gidilmeden tam sayım
yöntemi ile hemşireler araştırmanın örneklemini
oluşturmuş, araştırmaya katılmayı kabul
etmeyen, anketi tam doldurmayan ve izne ayrılan
kişiler çıkarıldığında 120 hemşire örneklemi
oluşturmuştur. Örneklem seçiminde mesleki
eğitimi hemşirelik olanlar seçilmiştir. Hastanede
çalışan hemşirelerin %71’i çalışmaya katılmıştır.
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Veri Toplama Araçları ve Tekniği
Serviste çalışan hemşire sayısı kadar kapalı
zarf içindeki veri toplama formları servis
sorumlu hemşirelerine teslim edilmiş, sorumlu
hemşireler tarafından formlar dağıtılmıştır.
Hemşireler tarafından bir hafta süre verilerek
doldurulan formlar, sorumlulardan kapalı
zarfla teslim alınarak veriler toplanmıştır.
Araştırmada araştırmacı tarafından hazırlanan
sosyodemografik, mesleki özellikler ve izolasyon
önlemlerine yönelik durumlarını tanımlamak için
anket formu ve İzolasyon Önlemlerine Uyum
Ölçeği (İÖUÖ) kullanılmıştır.

olduğu düşünülmüştür. Ölçeğin tek boyutlu olarak
kullanımının veri analizinde daha yararlı olacağı
öngörülmüştür. Ölçekteki olumsuz ifadeler 18.
22. 24. ve 34. maddelerdir ve 1=5, 2= 4, 3=3, 4=2,
5=1 olacak şekilde puanlanmaktadır. Puanlamada
toplam puan (en düşük puan 18, en yüksek
puan 90) ya da ortalama (en düşük ortalama 1;
en yüksek ortalama 5) kullanılabilir. Ölçeğin
değerlendirmesinde; ölçekten alınan puanlar
yükseldikçe “uyumun iyi”, puanlar düştükçe
“uyumun kötü” olduğu şeklinde yorumlanır (10).
Araştırmanın Değişkenleri
Araştırmada sosyodemografik, mesleki özellikler
ve izolasyon önlemlerine yönelik uygulamalar
bağımsız değişkenleri oluştururken, İzolasyon
Önlemlerine Uyum Puanı Bağımlı Değişkeni
oluşturmaktadır.

İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği (İÖUÖ)
Tayran ve Ulupınar tarafından geliştirilen
İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği, izolasyon
önlemlerine uyumu değerlendirebilecek geçerli ve
güvenilir bir araç geliştirme amacıyla yapılmıştır.
Ölçeğin geliştirme çalışmalarında; uzman görüşü
ve faktör analizi yöntemleri ile geçerlik; TestTekrar Test analizi, korelasyona dayalı madde
analizi ve Cronbach alfa ile iç tutarlılık analizi
yöntemleri ile güvenirlik testi yapılmıştır. 18
maddelik ölçek 5’li Likert tipi derecelendirme
(1=Kesinlikle katılmıyorum 2=Katılmıyorum
3=Fikrim yok 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle
katılıyorum) şeklinde hazırlanmıştır. Ölçeğin
madde toplam korelasyon değerleri 0,60 ile 0,34
arasında değişmekte, test-tekrar test güvenirliği
sonucunda iki ölçüm arasında korelasyon katsayısı
0,84, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,87,
Barlett testi sonucuna göre (p<0,05) maddeler
arasında korelasyon olduğu görülmüştür. Ölçeğin
yapı geçerliliğinde açıklayıcı faktör analizi
uygulanarak; bulaşma yolu, çalışan ve hasta
güvenliği, çevre kontrolü, el hijyeni-eldiven
kullanımı olmak üzere dört faktör elde edilmiştir.
Analizler sonucunda madde sayısı 18’e inmiş
ve 5’li likert tipte izolasyon önlemlerine uyum
ölçeğinin Cronbach alfa değeri 0,85 olarak
bulunmuştur. Analizler sonucunda çevre kontrolü
ve el hijyeni, eldiven kullanımı alt boyutlarındaki
madde sayılarının az olması (4 madde ve 3 madde)
nedeniyle Cronbach alfa değeri diğer boyutlara
göre (bulaşma yolu alt boyutu ile çalışan ve hasta
güvenliği alt boyutu) daha düşük çıkmıştır. Bu
konuda da madde sayısının az olmasının etkili

Verilerin Analizi
Analizler SPSS 22 (IBM SPSS Inc, USA) paket
programında yapılmış, tanımlayıcı istatistikler
sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma
olarak verilmiştir. Bağımsız değişkenlerine
göre (hemşirelerin sosyodemografik, mesleki
özellikleri ve izolasyon önlemlerini uygulama
durumları) İzolasyon önlemlerine uyum puan
ortalamalarının karşılaştırılmasında grup sayısı
ve örneklem sayısına göre bağımsız gruplarda
t testi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis
testi kullanılmıştır. İzolasyon önlemlerine
uyum düzeyini etkileyen değişkenleri bir arada
değerlendirmek için çoklu regresyon (backward)
analizi yapılmış, istatistiksel anlamlılık düzeyi
p<0,05 olarak kabul edilmiştir.
Araştırmanın Etik Boyutu
Araştırma için kullanılan ölçeğin kullanım izni
Nurgül Tayran’dan mail yolu ile alınmıştır.
Araştırma verileri toplanmadan önce Selçuk
Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay
alınmıştır (2016/18). Araştırmanın yapılacağı
hastane için Konya İl Sağlık Müdürlüğünden ve
Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden
onay yazısı alınmıştır. Araştırma anketi ve ölçek
birlikte hazırlanarak araştırma yapılacak birimlere
toplu kapalı zarfta verilmiş, her hemşireden sözlü
onam alınmıştır.
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Çalışmaya katılan hemşirelerin, %45,8’inin 2535 yaş aralığında, %84,2’sinin kadın, %55’inin
bekar ve %47,5’inin lisans mezunu olduğu
belirlenmiştir. Hemşirelerin yaş ve cinsiyet
gruplarına göre izolasyon önlemlerine uyum
ölçeğinin toplam puanı arasında anlamlı fark
olmadığı saptanmıştır (p>0,05). Medeni duruma
göre hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumu
değerlendirildiğinde evli olan hemşirelerin puan
ortalamalarının bekar olanlara göre daha yüksek
olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin mezuniyet
durumuna göre yüksek lisans mezunu hemşirelerin
izolasyon önlemlerine uyum ölçeği toplam puan
ortalamasının hem lise mezunu hem de lisans
mezunu hemşirelerinkine göre anlamlı düzeyde
daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Ön
lisans mezunu hemşirelerin puan ortalamaları
diğer gruplar ile benzerdir. Hemşirelerin
İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği ortalaması
77,64±10,83 olarak bulunmuştur (Tablo 1).

Hemşirelerin çoğunun ünvanı hemşire olup yalnız
% 8,3’ü sorumlu hemşire olarak çalışmaktadır.
Meslekte çalışma süresi ortalaması 7,24±6,37
yıl olarak bulunmuştur. Çalıştıkları birime göre
bakıldığında ise %41,7’si dahiliye, %41,7’si
cerrahi birimlerde çalışırken, %16,6’sının
yoğun bakım birimlerinde çalıştığı görülmüştür.
Sorumlu hemşirelerin izolasyon önlemlerine
uyum ölçeği toplam puanı, sorumlu olmayan
hemşirelerinkine göre daha yüksek olduğu
bulunmuştur. Hemşirelerin çalıştıkları birime göre
izolasyon önlemlerine uyum ölçeği toplam puan
ortalamaları arasındaki fark karşılaştırıldığında,
dâhiliye birimlerinde çalışan hemşirelerin
toplam puan ortalamalarının cerrahi birimlerde
çalışanlarına göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu
belirlenmiş (p<.05), yoğun bakım birimlerinde
çalışanların puan ortalamalarının diğer gruplarla
benzer olduğu belirlenmiştir (Tablo 2).

Tablo 1. Hemşirelerin sosyodemografik özelliklerine göre izolasyon önlemleri uyum ölçeği puan
ortalamalarının dağılımı (n: 120), 2017 Konya-Akşehir
Özellikler
Yaş
18-24 yaş
25-35 yaş
35’den büyük
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Medeni durum
Evli
Bekar
Mezuniyet derecesi
Lise a
Önlisans
Lisans a
Yüksek lisans b

s

%

İzolasyon önlemleri uyum ölçeği
toplam puan ortalaması

Test değeri

38
55
27

31,7
45,8
22,5

76,05±11,60
77,25±11,21
80,67±8,41

KW (sd: 2): 3,238

101

84,2

77,73±10,12

U:1021,5

19

15,8

77,16±14,33

p:0,655

54

45,0

80,30±9,68

t (sd:118):2,482

66

55,0

75,47±11,30

p:0,014

24
30
57
9

20,0
25,0
47,5
7,5

74,33±13,38
79,47±7,86
76,89±10,80
85,11±8,75

KW (sd:3):9,673

p:0,195

p:0,022
Anlamlı Fark (a<b)

U: Mann Whitney U analizi
KW: Kruskal Wallis analizi, ileri analiz olarak Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U analizi.
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Tablo 2. Hemşirelerin mesleki özelliklerine göre izolasyon önlemleri uyum ölçeği puan
ortalamalarının dağılımı (n: 120) , 2017 Konya-Akşehir

Özellikler
Ünvan
Hemşire
Sorumlu hemşire

İzolasyon önlemleri uyum ölçeği
toplam puan ortalaması

Test değeri

76,89±10,93

U: 870,5

10

91,7
8,3

85,90±4,61

p:0,002

35
33
22
8
22

29,2
27,5
18,3
6,7
18,3

76,23±11,40
76,79±11,32
77,14±12,03
82,13±6,13
80,05±9,08

50
50

41,7
41,7

80,50±8,74
74,94±12,26

20

16,6

77,25±10,41

%

s
110

Çalışma Süresi
0-2 yıl
2.1-5 yıl
5.1-10 yıl
10.1-15 yıl
15 yıldan fazla
Birim
Dahili birima
Cerrahi birimb
Yoğun bakım

KW (sd: 4): 3,517
p: 0,475

KW (sd: 2): 7,159
p / Anlamlı Fark: ,028
(a>b)

Tablo 3. Hemşirelerin izolasyon uygulama durumlarına göre izolasyon önlemleri uyum ölçeği puan
ortalamalarının dağılımı (n: 120) , 2017 Konya-Akşehir
Özellikler

İzolasyon önlemleri uyum ölçeği
s

%

toplam puan ortalaması

Test değeri

77,44±11,16
78,02±10,30

t(sd:118):0,283
p:0,778

77,43±11,34
78,50±8,63

U:1199,5
p:0,755

İzolasyon uyguladığı hasta
Oldu
78
65,0
Olmadı
42
35,0
İzolasyon eğitimi alma durumu
Evet
96
80,0
Hayır
24
20,0
Denetim arttırılırsa izolasyona uyum artar mı?
Evet
86
71,7
28,3
Hayır
34
Başvurduğu kişi
Hiç kimseyea
Sorumlumab
Hastane EKK’nec
Sorumluma ve
EKK’ned

6
31
70
13

79,53±9,71
72,85±12,11

5,0
25,8
58,4
10,8

68,83±19,46
72,10±12,14
79,76±8,29
83,54±7,68
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t (sd: 118):3,159
p:0,002

KW (sd:3): 19,743
p:0,000
Anlamlı Fark (b<c,d)
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Tablo 4. İzolasyon önlemlerine uyum ölçeğine etkisi olan bağımsız değişkenlerin değerlendirilmesi:
regresyon analizi sonuçları (n: 120) , 2017 Konya-Akşehir
Bağımsız Değişkenler
(Sabit)
Medeni durumu
Denetim artırılırsa izolasyona uyumu
artırabilir mi?
İzolasyon için başvurduğu kişi
Mezuniyet derecesi
Unvan
Birim

B

S. Hata

b

t

p

70.98
3.83

4.30
1.83

.177

16.516
2.093

.000
.039

%95 Güven
Aralığı
62.47
79.49
.21
7.45

-5.36

2.03

-.224

-2.642

.009

-9.37

-1.34

4.57
1.25
4.90
-1.88

1.31
.99
3.30
1.01

.301
.103
.126
-.159

3.483
1.254
1.484
-1.863

.001
.212
.141
.065

1.97
-.72
-1.64
-3.88

7.16
3.22
11.43
.12

Bağımlı Değişken: İÖUÖ Toplam Puan, R: .47, Adjusted R2: .20, F: 10.765, p: .000, Durbin Watson: 2.13
(en çok önemli/etkiliden en az önemliye doğru)
hastasına izolasyon gerektiğinde başvurduğu
kişi, denetimin uyumu arttırabileceği düşüncesi
ve medeni durum şeklindedir. Medeni durumu
değişkeni ve izolasyon gerektiğinde başvurduğu
kişi değişkenlerinde puan artışı İÖUÖ puanını
artırma, denetimin arttırılması izolasyon
önlemlerine uyumu arttırabileceğine görüşü
değişkenindeki puan artışı ise İÖUÖ puanlarını
azaltma yönünde etkilemektedir (Tablo 4).

Hemşirelerin %65’inin hastasına izolasyon
uyguladığı belirlenmiştir. Hemşirelerin %80’i
izolasyon önlemlerine yönelik bir eğitim
programına katıldığını ifade etmiştir. Denetim
artırılırsa izolasyona uyumun artabileceğini
düşünenlerin oranı %71,7’dir. İzolasyon
uygulaması gerektiğinde %25,8’i sorumlusuna,
%58,4’ü enfeksiyon kontrol komitesine,
%10,8’i hem sorumlusu hem de enfeksiyon
kontrol komitesine başvurduğunu ifade ederken,
%5’inin hiç kimseye başvurmadığı belirlenmiştir.
“Denetim artırılırsa izolasyona uyumu artırabilir
mi?” sorusuna evet diyen hemşirelerin izolasyon
önlemlerine uyum ölçeği toplam puanı, hayır
diyenlerinkine göre anlamlı düzeyde daha yüksek
olduğu bulunmuştur. Hemşirelerin izolasyon
uygulaması için başvuracağı kişi durumuna
göre izolasyon önlemlerine uyum toplam puan
ortalamaları arasına çok ileri düzeyde (p<.001),
fark olduğu saptanmıştır (Tablo 3).

TARTIŞMA
Araştırmada
hemşirelerin
İÖUÖ
toplam
izolasyon uyum puan ortalaması 77,64 olarak
bulunmuştur. İzolasyon önlemlerine uyumu
değerlendiren çalışmalar incelendiğinde, uyum
puanının 66,75-78,73 puanları arasında değiştiği
görülmüştür (11-17). Hemşirelerin cinsiyet ve
yaş gruplarına göre izolasyon önlemlerine uyum
ölçeğinin toplam puanı arasında anlamlı düzeyde
fark olmadığı saptanmıştır. Yapılan çalışmalar
ise hemşirelerin yaş gruplarının izolasyon
önlemlerine uyumu etkilediği (12), sağlık
personelinin yaşı arttıkça izolasyon önlemlerine
uyumun da arttığı belirtilmiştir (11). Hemşirelerin
mezuniyet durumuna göre İÖUÖ toplam puan
ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuş,
yapılan çalışmalarda da lisansüstü eğitim alan
hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumunun
daha yüksek olduğu belirlenmiştir (10-12, 18). Bu
durum hemşirelerin eğitim seviyeleri arttıkça bilgi
düzeyinin ve farkındalıkların artarak izolasyon
önlemlerine uyumu pozitif yönde etkilediğini

Hemşirelerde
üç
değişkenin
izolasyon
önlemlerine uyum toplam puanına ait değişimi
(varyansı) %20 oranında açıkladığı görülmüştür.
(İÖUÖ puanı %20 oranında bu üç değişkenden
etkilenmektedir, %80 oranında ise başka
değişkenlerden etkilenmektedir). Regresyon
katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi
sonuçlarına göre üç değişkenin etkili olduğu
saptanmıştır (medeni durum p<0,05, izolasyonda
başvurduğu kişi ve denetimin etkisi p<0,01).
Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre
de (Beta=b) etkili olan değişkenlerin önem sırası;
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düşündürmüştür. Hemşirelerin meslekte toplam
çalışma süresinin izolasyon önlemlerine uyum
ölçeğinin toplam puanına göre yüksek oranda
etkilemediği görülmüştür. Yapılan çalışmalarda
ise hemşirelerin çalışma yılı arttıkça izolasyon
önlemlerine uyumun arttığı belirtilmiştir (12, 14,
16, 18). Bu farklılığın çalışmamızda hemşirelerin
çoğunluğunun çalışmaya yeni başlayan hemşireler
olması ile açıklanabilir.

önlemlerine uyumu artırmada hizmet içi
eğitimlerinin artırılmasının ve genel disiplinin
gerekli olduğu düşünülmektedir.
Hemşirelerin
sağlık
hizmeti
sunumunda
enfeksiyon kontrolüne yönelik önlemlere uyma
konusunda hukuki anlamda sorumlulukları
vardır (19). Araştırmada denetim artırılırsa
izolasyon önlemlerine uyumun artacağını
belirten hemşirelerin (%71,7) ölçek toplam
puan ortalamaları hayır diyenlere göre anlamlı
düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu
da denetlemenin ve kontrolün artırılmasıyla
izolasyon önlemlerine uyumun artabileceği
yönünde yorumlanmıştır.

Sorumlu hemşirelerin İÖUÖ toplam puan
ortalamasının klinik hemşirelerinkine göre daha
yüksek olduğu bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda
sorumlu hemşirelerin izolasyon önlemlerine
uyumunun daha yüksek olduğunu belirlenmiştir
(10, 18). Sorumluluğun fazla olması ve eğitime
katılma kolaylığı ve zorunluluğu ile klinik
hemşirelerinin nöbet usulü çalışması, hasta
çizelgesinin sürekli değişebilmesi durumu ve
oryantasyon süreci düşünüldüğünde farkın
yüksek olmasını açıklamaktadır.

Hastanede enfeksiyon kontrol komitelerinin
oluşturduğu komite toplantıları, eğitimler ve
denetlemeler ile hastane enfeksiyonlarının
önlenmesi için çalışılması gerekmektedir. Her
hemşirenin eğitim alması ve enfeksiyon kontrol
hemşirelerinin iş birliği ile bir uyum sağlaması
gerekmektedir. Enfeksiyon bulaşmasına yönelik
önlemlerle birlikte doğrudan temas, bulaşma
sırasında önleyici bildirim faaliyetlerin ve kime
ulaşılması gerektiğinin tüm bakım vericiler
tarafından bilinmesi ve kontrolü enfeksiyon
kontrol hemşiresi sorumluluğundadır (20).
Araştırmada; izolasyon uygulaması gerektiğinde
%25,8’i sorumlusuna, %58,4’ü EKK’ne, %10,8’i
hem sorumlusu hem de EKK’ne başvurduğunu
ifade ederken, %5’inin hiç kimseye başvurmadığı
belirlenmiştir. Bu durum iletişimden kaynaklanan
bir sorun olmasından değil ilk başvuracağı
kişinin
bilinmemesinden
kaynaklandığı
şeklinde yorumlanmıştır. Tayran ve Ulupınar’ın
araştırmasına göre hemşirelerin izolasyon
uygulaması durumunda EKK ile iletişim kurma
konusunda sorun yaşamadığı belirtilmiştir (10).
Enfeksiyon kontrol hemşireleri üzerinde hastane
enfeksiyonlarıyla ilgili yapılan bir çalışmada;
hastane enfeksiyonları oluşumunda personel
yetersizliği, koruyucu ekipmanlara ulaşma
zorluğu ve hemşirelerin enfeksiyon kontrolü
konusunda bilgi yetersizliğinin etkilediğinden
bahsedilmiştir (21). EKK’nin ve hemşiresinin
hastanede aktif olması, kolay ulaşılabilir olması
ve destekleyici ve güncel bilgiler vermeleri
ve daha sık denetlemeler yapması gerektiği

Araştırmaya göre; hemşirelerin çalıştıkları birime
göre dâhiliye birimlerinde çalışan hemşirelerin
puan
ortalamalarının
cerrahi
birimlerde
çalışanlarınkine göre anlamlı düzeyde yüksek
olduğu bulunmuştur. Erden’in yaptığı çalışmaya
göre anlamlı bir fark bulunmamıştır (14). Bazı
çalışmalara göre de yoğun bakımlarda çalışan
hemşirelerin İÖUÖ puanının dahili ve cerrahi
birimlere göre daha yüksek olduğu belirtilmiştir
(16, 18). Bu durum dahili birimler ve yoğun
bakım birimlerinde yatan hastaların hastalık
seyirleriyle alakalı hemşirelerin izolasyon
gerektiren hastalarla daha çok karşılaşabileceğini
düşündürmüştür.
Araştırmada izolasyon önlemleriyle ilgili
eğitim alma durumu ile ölçek puanı arasında
anlamlı fark bulunmamıştır. Yapılan bazı
çalışmalarda, izolasyon önlemleriyle ilgili
eğitim alanların almayanlara göre izolasyon
ölçek puanı daha yüksek olduğu belirlenmiştir
(11-14, 18). Oryantasyon eğitimi ve hizmet içi
eğitimlerinin yapılmasına rağmen eğitime tam
anlamıyla katılımın ve eğitimlerin artırılmasının
önemli olduğu düşünülmektedir. Hem hastane
yönetiminin hem de EKK’nin gözetiminde
hastane enfeksiyonlarını önlemede ve izolasyon
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düşünülmektedir.
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Hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyum puan
ortalamaları üzerine etkisi olduğu belirlenen
değişkenlerin etkisini bir arada değerlendirmek
amacı ile yapılan çoklu regresyon analizinde
etkili olan değişkenlerin önem sırası; hastasına
izolasyon gerektiğinde başvurduğu kişi, denetimin
uyumu arttırabileceği düşüncesi ve medeni durum
şeklindedir. Medeni durum değişkeni ve izolasyon
gerektiğinde başvurduğu kişi değişkenlerinde
puan artışı İÖUÖ puanını artırma, denetimin
arttırılması izolasyon önlemlerine uyumu
arttırabileceğine görüşü değişkenindeki puan
artışı ise İÖUÖ puanlarını azaltma yönünde
etkilemektedir. Bu durum sorumluluk bilinci ve
tecrübeyle ilişkilendirilmiş, hemşirelerin mesleki
sorumluluğunun farkında olmasıyla izolasyon
önlemlerine uyumunda artacağı ve bunun için dış
denetlemeler gerekli olsa da uyum için mesleki
farkındalık gerektiği şeklinde yorumlanmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Hastanede çalışan hemşirelerin izolasyon
önlemlerine uyum düzeylerinin yüksek olduğu,
medeni durum değişkeni ve izolasyon gerektiğinde
başvurduğu kişi değişkenlerinde puan artışı
ölçek puanını arttırma, denetimin arttırılmasının
izolasyon önlemlerine uyumu arttırabileceğine
görüşü ise ölçek puanlarını azaltma yönünde
etkilemektedir.
Bu
sonuçlar
doğrultusunda;
İzolasyon
önlemlerine uyumu artırabilmek için denetim
yöntemlerinin
değiştirilerek
hemşirelerin
sorumluluk bilincini artırmaya yönelik çalışmalar
yapılması, izolasyon önlemlerine uyumu artırmak
amacı ile mesleki eğitimi ve sorumluluk bilincini
artırmayı destekleyici faaliyetlerde bulunulması
önerilmektedir.
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Diş Hekimlerine Yönelik Şiddet

Violence Against Dentists
1
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ABSTRACT

Amaç: Diş hekimleri üzerinde şiddet sıklığını, şiddetin nedenleri ve
alınabilecek önlemleri tespit etmektir.
Yöntem: Kesitsel tipte olan bu araştırma, Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 01.12.201801.06.2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırma evrenini,
Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nde ilgili tarihlerde çalışan 67 diş hekimi oluşturmaktadır.
Örneklem seçilmeden tüm evrene ulaşılması planlanmış, 55 kişiye
(%82.0) ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında anket formu kullanılmıştır.
Bulgular: Diş hekimlerinin %30.9’u meslek hayatında şiddete maruz kalırken, %16.4’ü son bir yılda şiddete uğramıştır. Şiddete uğrayan diş hekimlerinin %94.1’i hastalar tarafından şiddete uğramıştır.
Diş hekimlerinin çoğunluğu (%76.4) sağlıkta şiddet nedeni olarak
sağlık politikalarını belirtmiştir. Şiddet sonrası en sık görülen etki
iş doyumunda azalmadır (%58.8). Şiddete uğrayan diş hekimlerinin
hepsi sağlık politikalarıyla önlem alarak şiddetin önlenebileceğini
belirtmiştir.
Sonuç: Sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli rol alan diş hekimleri sağlıkta şiddetin mağduru olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Şiddet, Diş Hekimi, Hasta ve Hasta yakını

Aim: To determine the frequency of violence on dentists, the causes
of violence and the measures that can be taken.
Method: This cross-sectional study was carried out in Bulent Ecevit University Dentistry Application and Research Center between
01.12.2018-01.06.2019. The research universe is composed of 67
dentists working at Bulent Ecevit University Dentistry Application
and Research Center . It was planned to reach the entire universe
without selecting the sample, 55 people (82.0%) were reached. A
questionnaire was used to collect the data.
Findings: While 30.9% of the dentists were exposed to violence in
their professional life, 16.4% of them were exposed to violence in the
last year. 94.1% of the dentists who have been subjected to violence
have been subjected to violence by patients. The majority of dentists
(76.4%) stated the health policies as the cause of violence. The
most common effect after violence is a decrease in job satisfaction
(58.8%). All dentists exposed to violence stated that violence can be
prevented by taking precautions with health policies.
Conclusion: Dentists, who played an important role in the provision
of health services, have been victims of violence in health.

GİRİŞ

önemli bir halk sağlığı sorunudur ve özellikle işyeri
şiddetine sağlık çalışanları maruz kalmaktadır
(3-5). Sağlık kurumundaki şiddet “hasta, hasta
yakınları ya da diğer herhangi bir bireyden gelen,
sağlık çalışanı için risk oluşturan; tehdit davranışı,
sözel tehdit, fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan
oluşan durum” olarak tanımlanmıştır (6).

Keywords: Violence, Dentist, Patient and Relatives

Şiddet; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından,
“kişinin kendisine bir başkasına veya bir gruba
karşı yaralama, ölüm, psikolojik zarar, gelişme
geriliği ya da mahrumiyet ile sonuçlanan ya da
sonuçlanma olasılığı yüksek olan tehdit ya da
kasıtlı güç kullanımıdır” şeklinde tanımlanmıştır
(1). İş yerinde şiddet ise “Çalışanın işiyle ilgili
durumlar sırasında bir kişi veya kişiler tarafından
istismar edildiği veya saldırıya uğradığı olaylar”
olarak tanımlanmıştır (2).

İnsanların birbiriyle iletişiminin daha yoğun
olduğu, topluma hizmet verilen yerlerde işyeri
şiddetinin daha sık olduğu belirtilmiştir (7).
Mesleği gereği stresli bireylerle daha fazla
iletişimde bulunan sağlık
çalışanları diğer
mesleklere oranla şiddete uğrama yönünden daha
fazla risk altındadır (8-10). Yapılan bir çalışmada
sağlık kurumunda çalışanların şiddete maruz
kalma bakımından diğer iş yerlerinde çalışanlara

Dünya genelinde giderek artan işyeri şiddeti
1-Uzman Dr, Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü,
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Tablo 1. Diş hekimlerinin sosyo-demografik
özellikleri, Zonguldak 2018-2019

göre 16 kat daha fazla risk taşıdığı saptanmıştır
(11).
Literatür incelemesinde sağlıkta şiddet alanında
hekim ve hemşirelere yönelik birçok çalışmaya
rastlanırken (12-16), sağlık hizmetlerinin bir
parçası olan diş hekimlerine yönelik şiddeti
ele alan çalışma sayısı kısıtlıdır (17,18). Bu
çalışmanın amacı, diş hekimleri üzerinde şiddetin
sıklığı, nedenleri ve alınabilecek önlemleri tespit
etmek, şiddet maruziyeti sonrasında mağdurların
nasıl etkilendiğini ortaya koymaktır.

Yaş

55

Ortalama±
Ortanca
standart
sapma
(min-maks)
30.87±5.04 29(25-44)

Çalışma yılı

55

6.16±4.87

Sosyo-demografik
özellikler

Cinsiyet
Medeni
Durum

GEREÇ VE YÖNTEM
Kesitsel tipte olan bu araştırma Bülent Ecevit
Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nde 01.12.2018-01.06.2019
tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırma evrenini,
Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ilgili
tarihlerde çalışan 67 diş hekimi oluşturmaktadır.
Örneklem seçilmeden tüm evrene ulaşılması
planlanmış, 3 kişi anketi özensiz doldurduğu için
çalışma dışı bırakılmış, 9 kişi çalışmaya katılmayı
kabul etmemiş, toplamda 55 (%82.0) kişiyle
çalışma tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında
sosyo-demografik özellikleri içeren 6 soru, iş ve
çalışma ortamlarına ait ve şiddetin özellikleri ile
ilgili bilgileri içeren 34 soru olmak üzere toplam
40 soru yer almıştır.

Meslek

Sayı

4(1-20)

Sayı

%

Kadın

33

60,0

Erkek

22

40,0

Bekar

32

58,2

Evli

23

41,8

Uzman
Hekim
Arş.
Gör.
Dr

18

32,7

37

67,3

Diş hekimlerinin %30,9’u meslek hayatında
şiddete maruz kalırken, %16,4’ü son 1 yılda
şiddete uğramıştır. %54,5’i meslek hayatında en
az bir kez şiddete tanık olmuştur (Tablo 2).
Tablo 2. Diş hekimlerinin meslek hayatında
şiddet, son 1 yılda şiddet ve meslek hayatında
şiddete tanık olma sıklığı, Zonguldak 20182019
Değişkenler
Meslek hayatında şiddete
maruz kalma

İstatistiksel
değerlendirme
SPSS
19.0
programı kullanılarak yapılmıştır. Tanımlayıcı
istatistikler, sürekli değişkenler için aritmetik
ortalama±standart sapma ve ortanca (min-maks),
kategorik yapıdaki veriler sayı ve yüzde olarak
verilmiştir. Gruplar arası karşılaştırmalarda Kikare testi kullanılmış, p<0.05 değeri anlamlı
kabul edilmiştir.

Son 1 yılda şiddete maruz
kalma
Meslek hayatında şiddete
tanık olma

BULGULAR
Araştırmada değerlendirilen 55 diş hekiminin
ortalama yaşı 30,87±5,04’ken, ortalama çalışma
yılı 6,16±4,87’dir. Hekimlerin %60,0’ı kadın,
%40,0’ı erkektir. %58,2’si bekar, %41,8’i evlidir.
%67,3’ü araştırma görevlisi , %32,7’si uzman
hekimdir (Tablo 1).

Evet

Sayı
17

%
30,9

Hayır

38

69,1

Evet

9

16,4

Hayır

46

83,6

Evet

30

54,5

Hayır

25

45,5

Erkek diş hekimlerinin %18,2’si (n=4) meslek
hayatında şiddete maruz kalırken, %81,8’i
(n=18) şiddete maruz kalmamıştır. Kadın diş
hekimlerinin %39,4’ü (n=13) şiddete uğrarken,
%60,6’sı (n=20) şiddete uğramamıştır. Meslek
hayatında şiddete uğrama durumu cinsiyete göre
farklı bulunmamıştır (p=0.095).
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Tablo 4. Şiddete uğrayan diş hekimlerinin
beyaz kod bildirimi, Zonguldak 2018-2019

Diş hekimlerinin meslek hayatında hangi şiddet
türlerine maruz kaldığı sorgulandığında, %7,3’ü
(n=4) fiziksel şiddete, % 30,9’u (n=17) sözel
şiddete, %3,6’sı (n=2) cinsel şiddete maruz
kaldığını belirtmiştir. En sık karşılaşılan sözel
şiddet türleri %70,6 (n=12) bağırmak, %47,1
(n=8) aşağılanmak, %41,2 ile (n=7) tehditken, en
sık karşılaşılan fiziksel şiddet türleri %11,8 (n=2)
etraftaki nesneleri fırlatma ,%5,9 (n=1) sertçe
itip kalkma, el kol bükmedir. En sık karşılaşılan
cinsel şiddet türü ise %5,9 (n=1) ile cinsel içerikli
konuşmadır. (Diş hekimleri bu sorularda birden
fazla seçeneği işaretleyebilmekteydi.)

Beyaz kod uygulaması

Tablo 3. Diş hekimlerinin uğradıkları şiddetin
özellikleri, Zonguldak 2018-2019
n

%

Hasta

16

94,1

Hasta Yakını

10

58,8

Hasta ve Hasta Yakını

6

35,3

Birlikte Çalıştığınız Kişiler

1

5,9

Şiddet ne zaman olduğu*

n

%

Konuşma/hasta yakınlarıyla konuşma

11

64,7

Muayene/tedavi/fiziksel bakım

10

58,8

Hasta transferi/kaldırma/fiziksel yardım

1

5,9

Etkinlik yok/dinlenme

1

5,9

%

Hayır Yapmadım

11

64,7

Evet Yaptım, Yardımcı Oldu

3

17,6

Evet Yaptım, Yardımcı Olmadı

3

17,6

Şiddet sonrası diş hekimlerinin %88.2’si (n=15)
hukuki yollara başvurmamıştır. Hukuki yollara
başvurmama nedeni olarak diş hekimlerinin
%53,3’ü (n=8) çoğunlukla sonuç alamayacağını
belirtmiştir. Şiddet sonrası diş hekimlerinde en
sık görülen etkiler %58,8 (n=10) “iş doyumunda
azalma” , %52,9 (n=9) “verimlilik kaybı”, %35,3
(n=6) ile “korkudur”. Maruz kalınan şiddetin
hasta yaklaşımına etkisi oldu mu sorusuna
diş hekimlerinin %52,9’u (n=9) evet yanıtını
vermiştir. Şiddet sonrası hasta yaklaşımında en sık
görülen üç değişiklik %88,8 (n=8) “sözlü iletişim
azalması”, %66,6 (n=6) “açıklama yapmakta
azalma”, yine %66,6 (n=6) “hasta taleplerine
tolerans azalması”, “%44,4 (n=4) ile “fiziksel
olarak yakınlıktan çekinmedir”. Şiddet sonrası
hiçbir diş hekimi psikiyatrik destek almazken,
%12,5’i (n=2) yöneticilerinden yardım almıştır.

Diş hekimlerinin uğradıkları şiddetin özellikleri
değerlendirildiğinde, şiddete uğrayan diş
hekimlerinin %94,1’i hastalar tarafından
şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir. %64,7’si
“konuşma-hasta yakınlarıyla konuşma”, %58,8’i
“muayane/tedavi/fiziksel
bakım
sırasında”
şiddetin gerçekleştiğini ifade etmiştir.Tablo3’te
sunulmuştur.

Şiddete maruziyet*

n

Diş hekimlerine sağlıkta şiddet nedenleri
sorulduğunda %76,4’ü “sağlık politikaları”,
%72,7’si “hak görme”, %67,3’ü “medyanın yanlış
yönlendirmesi” olarak yanıt vermiştir (Tablo5).
Şiddetin önlenmesine yönelik öneriler ile
ilgili soruda, şiddete uğrayan diş hekimlerinin
%100.0’ü “sağlık politikalarıyla önlem alma”,
%94,1’i “adli mali yaptırım”, %82,4’ü “hasta ve
yakını eğitimi” seçeneğini işaretlemiştir (Tablo6).

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

Diş hekimlerinin çoğunluğu %92,7’si (n=51)
ulusal ölçekte şiddetin önlenmesine yönelik yasal
mevzuatı yeterli bulmamaktadır.

Şiddete uğrayan diş hekimlerinin büyük bir
çoğunluğu %64,7’si şiddet anında beyaz kod
uygulaması yapmamıştır (Tablo4).

Araştırmaya katılan diş hekimlerinin %100.0’ü
(n=55) toplumda her alanda, %98,2’si (n=54)
sağlıkta şiddetin artığını, %65,5’i (n=36) meslek
hayatında şiddetle karşılaşma konusunda endişe
yaşadıklarını ifade etmiştir.
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Tablo 5. Diş hekimlerinin görüşlerine göre şiddet nedenleri, Zonguldak 2018-2019
Şiddet nedenleri
Sağlık politikaları
Şiddeti kendine hak görme
Medyanın yanlış yönlendirmesi
Hastaların ihmal edildiğini düşünmesi
Aşırı iş yoğunluğu
Kötü iletişim, yanlış anlama
Haksız isteklerin reddi(reçete, rapor v.b.)
Hastane organizasyon eksikliği
Uzun bekleme süreleri
Hasta sosyoekonomik düzey düşüklüğü
Hasta beklenti artışı
Tedaviden memnuniyetsizlik
Katkı katılım ücretlendirilmesi
Kötü haber alma
Cahillik

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

n
14
12
12
10
11
9
7
9
4
6
6
5
1
1
1

Şiddete Maruz Kalma
Evet
Hayır
%
n
%
82,4
28
73,7
70,6
28
73,7
70,6
25
65,8
25
65,8
58,8
64,7
24
63,2
52,9
23
60,5
41,2
19
50,0
52,9
16
42,1
23,5
20
52,6
35,3
18
47,4
35,3
15
39,5
29,4
12
31,6
5,9
5
13,2
5,9
5
13,2
5,9
1
2,6

n
42
40
37
35
35
32
26
25
24
24
21
17
6
6
2

Toplam

%
76,4
72,7
67,3
63,6
63,6
58,2
47,3
45,5
43,6
43,6
38,2
30,9
10,9
10,9
3,6

Tablo 6. Şiddete uğrayan diş hekimlerinin görüşlerine göre şiddetin önlenmesine yönelik öneriler,
Zonguldak 2018-2019
Şiddet önlenmesine yönelik sağlık sisteminde yapılacak değişiklikler
Sağlık Politikalarıyla Önlem Alma
Adli Mali Yaptırım
Hasta ve Yakını Eğitim
Tv /Gazete/ Kamu Spotu
Yeterli Güvenlik Personeli
Halka Yönelik Eğitim

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
TARTIŞMA

n
17
16
14
13
12
12

%
100.0
94,1
82,4
76,5
70,6
70,6

Zonguldak’ta ağız-diş sağlığı merkezi sağlık
çalışanları ile yürüttüğü araştırmada, çalışanların
%40,4’ünün kurumlarında en az bir kez şiddete
uğradığı saptanmıştır. İngiliz Diş Hekimleri
Birliği’nin üç yıllık bir zaman diliminde diş
hekimleri ve yardımcı personeline yönelik
yaptığı araştırmada, araştırmaya katılanların
%80,0’inin herhangi bir şiddet türüne maruz
kaldığı bulunmuştur (20). İlk üç çalışma şiddete
uğrama bakımından çalışmamızla benzerlik
gösterirken, İngiltere’de yapılan araştırmada
şiddet sıklığının yüksek çıkmasında toplumsal
yapı farklılığı, sosyokültürel etmenler, şiddet
kavramının farklı kültürel ortamlarda farklı
algılanması ya da sağlık hizmetlerinin ülkeden
ülkeye farklılık göstermesinden kaynaklanıyor
olabilir. Bahsedilen çalışmalar sağlıkta şiddettin

Araştırmaya katılan diş hekimlerinin %30,9’u
meslek hayatında şiddete maruz kalırken, meslek
hayatında şiddete maruz kaldığını belirtenlerin
%52,0’si son bir yılda şiddete uğramıştır. Karadayı
ve ark. (17) 2014 yılında İstanbul’daki kamuya
ait ağız ve diş sağlığı merkezleri ile üniversitelerin
diş hekimliği fakültesinde görev yapan hekimlere
yönelik şiddet araştırmasında, diş hekimlerinin
%45,5’i meslek hayatında şiddete maruz kaldığını
belirtirken, şiddete uğrayanların %65,6’sının son
bir yılda şiddete uğradığı saptanmıştır. Azodo ve
ark. (18) Nigerya’da ağız diş sağlığı merkezinde
yaptığı çalışmada meslek hayatı boyunca
şiddet prevalansı %31,9’dur. Erbaycu’nun (19)
hazırladığı tezsiz yüksek lisans projesinde,
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sağlık hizmetlerinin sunumunda görev alan diş
hekimlerini de etkilediğini göstermektedir.

mağdura etkilerinin farklı olmasında, mağdurların
şiddete karşı farklı tepkiler göstermesi, şiddet
sonrası destek alıp almaması ya da alınan desteğin
farklı olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Çalışmada, diş hekimlerinin %30,9’unun sözel,
%7,3’ünün fiziksel, %3.6’sının cinsel şiddete
maruz kaldığı saptanmıştır. Karadayı ve ark.
(17) diş hekimlerine yönelik çalışmasında diş
hekimlerinin %71,9’u sadece sözel şiddet,
%18,7’si hem sözel, hem fiziksel şiddet, % 6,2’si
sadece fiziksel şiddet, %3,2’si sözel, fiziksel,
cinsel şiddete maruz kalmıştır. Nigerya’da ağız diş
sağlığı merkezinde yapılan çalışmada araştırmaya
katılanların %50,0’si bağırma, %22,7’si tehdit,
%6,8’i cinsel şiddet, %2,3’ü küfüre maruz kalırken,
%18,2’si zorbalık, vurma şeklinde fiziksel şiddete
maruz kalmıştır (18). Çalışmamızla benzer
olarak sağlık çalışanları üzerinde yapılan birçok
çalışmada en çok maruz kalınan şiddet türü sözel
şiddettir (21-25).

Bu çalışmada sağlık politikaları (%76,4), hak
görme (%72,7), medyanın yanlış yönlendirmesi
(%67,3) diş hekimlerinin sağlıkta şiddet nedeni
olarak en sık belirtiği ifadelerken, Karadayı ve
ark. (17) çalışmasında; eğitim seviyesi düşüklüğü
(%30,5), sağlık politikaları (%28,3), medyada
sağlık karşıtı yayınlar (%15,8) şiddet nedeni olarak
en sık belirtilen nedenlerdir. Azodo ve ark. (18)
Nijerya çalışmasında ise en sık belirtilen nedenler
hastaların uzun bekleme süreleri (%27,3), randevu
iptali (%13,6), tedavi sonucu memnuniyetsizliktir
(%11,4). Bahsedilen çalışmalarda araştırmaya
katılanların belirttiği şiddet nedenlerinin farklı
olması çevresel, ekonomik, kültürel faktörler
ve araştırma evrenlerinin farklı olmasından
kaynaklanıyor olabilir.

Bu çalışmada, şiddete uğrayan diş hekimlerinin
%94,1’i hastalar, %58,8’i hasta yakını, %35,3’ü
hasta ve hasta yakını tarafından şiddete maruz
kaldığını ifade etmiştir. Nigerya’da ağız diş sağlığı
merkezinde yapılan çalışmada şiddete uğrayan
sağlık çalışanlarının %54,5’i hasta, %18,2’si
hasta yakınları tarafından şiddete uğrarken (18),
diş hekimlerine yönelik diğer çalışmada, şiddete
uğrayan katılımcıların %56,2’si hasta, %21,9’u
hasta yakını, yine %21,9’u hasta ve hasta yakını
tarafından şiddete uğramıştır (17). Sağlıkta şiddet
olaylarının yaşanmasında, hastaların hastalık
psikoloji nedeniyle ihmal edildiğini düşünmesi,
hasta ve sağlık çalışanları arasındaki kötü iletişimyanlış anlaşılma, sağlık çalışanı sayısının az
olması nedeniyle hastaların muayene için uzun
süre sırada beklemeleri, sağlık kuruluşlarındaki
altyapı eksikliği, medyada sağlık çalışanıyla
ilgili haberlerin doğrulanmadan yayınlanıp sağlık
çalışanlarının hedef olarak gösterilmesi gibi pek
çok faktör rol alabilir.

Araştırmaya katılan diş hekimlerinin az bir kısmı
(%35,2) yaşadığı şiddet olayını bildirmiştir. Sağlık
çalışanları raporlama sonrası sonuç alamayacağı
ya da siyasi engeller gibi nedenlerden dolayı şiddet
olaylarının önemli bir kısmını bildirmemektedir
(26-28). Bu da bazı sağlık çalışanlarının şiddeti
olağan bir durum, mesleğinin bir parçası olarak
görmesinden ya da hukuki yollarla bir sonuç
alamayacağını düşünmesinden kaynaklanıyor
olabilir.
Araştırmada diş hekimlerinin büyük bir kısmı
(%92,7) ulusal ölçekte şiddetin önlenmesine
yönelik yasal mevzuatın yeterli olmadığını
belirtmiştir. Bu çalışmayla benzer olarak, Edirne
merkez ilçe yataklı tedavi kurumlarında yapılan
araştırmada neredeyse tüm sağlık çalışanları
sağlıkta şiddeti engellemede mevzuatın yeterli
olmadığını belirtmiştir (29).
Sonuç olarak, sağlık hizmetlerinin sunumunda
önemli rol alan diş hekimleri sağlık sektöründe
yaşanan şiddet olaylarının mağduru konumuna
gelmiştir. Şiddet diş hekimlerinin iş doyumunu
ve hastaya olan yaklaşımını etkilemiştir Şiddet
sonrası diş hekimlerinin çoğunluğu hukuki yollara
başvurmamış, hukuki yollara başvurmama nedeni

Araştırmada şiddet sonrası diş hekimlerinde en
sık görülen etkiler iş doyumunda azalma (%58,8),
verimlilik kaybı (%52,9) ve korkudur (%35,3).
Azodo ve ark. (18) Nigerya çalışmasında şiddete
uğrayanlarda en sık görülen etkiler korku (%18,2),
iş performansının etkilenmesi (%15,9), psikolojik
sorunlardır (%13,6). Çalışmalarda şiddetin
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olarak sonuç alamayacağını gerekçe göstermiştir.
Sağlıkta şiddet olaylarının önüne geçebilmek
için yasal mevzuatın eksikliği dikkate alınarak
şiddet uygulayıcılara karşı caydırıcı yeni yasal
düzenlenmelerin ivedikle çıkarılması, adli mali
yaptırımların uygulanması gerekmektedir.
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Akciğer Kanser Cerrahisi Geçiren ve Adjuvan Kemoterapi
Alan Hastaların Yaşam Kaliteleri ve Sosyal Destek Düzeylerinin
Belirlenmesi
The Determination of Quality of Life and Social Support Levels of Patients
Undergoing Lung Cancer Surgery and Adjuvant Chemotherapy
1

Özge DÜZEN , Sonay GÖKTAŞ

2

ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Araştırma akciğer kanser cerrahisi geçiren ve adjuvan kemoterapi alan hastaların yaşam kalitesi ve sosyal destek düzeylerinin
değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.
Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikte olan bu araştırma
ameliyat olan ve adjuvan kemoterapi alan 150 hastayla gerçekleştirildi. Veriler Hasta Bilgi Formu, EORTC QLQ-C30 Yaşam Kalitesi
ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek ölçeği kullanılarak toplandı.
Bulgular: Hastaların Genel İyilik Hali puan ortalamasının
45.22±18.28, Fonksiyonel skalada en yüksek puanın Bilişsel Fonksiyon, Semptom skalasında ise en yüksek puanın yorgunluk, dispne
ve iştah kaybı olduğu bulundu. Sosyal Destek Ölçeği puanının
41.37±14.24 olduğu, ölçeğin alt boyutlarından en yüksek puanı Aile
boyutundan, en düşük puanı ise Özel İnsan boyutundan alındığı
belirlendi. Algılanan genel sosyal destek düzeyi ve genel iyilik hali
arasında yüksek, pozitif yönlü (r = 0.72; p = 0.000) anlamlı ilişki
saptandı.
Sonuç: Çalışmada hastaların yaşam kalitesi ve algılanan sosyal
desteğinin orta düzeyde olduğu dikkat çekmektedir.

Aim: The study aimed to evaluate the quality of life and social support levels of patients who underwent lung cancer surgery and adjuvant chemotherapy.
Method: This descriptive and relationship-seeking study was carried out with 150 patients undergoing surgery and adjuvant chemotherapy. The data was collected by using the patient information
form, the EORTC QLQ-C30 Quality of Life Scale, and the Multidimensional Perceived Social Support Scale.
Results: The mean score of the General Well-Being of the patients
was 45.22 ± 18.28, the highest score on the Functional scale was
Cognitive Function, and the highest score on the Symptom scale
was fatigue, dyspnea and loss of appetite. The mean score of the
Social Support Scale was 41.37 ± 14.24, the highest score among
the sub-dimensions of the scale was the Family dimension and the
lowest score was the Special Human dimension. There was a high,
positive (r = 0.72; p = 0.000) significant correlation between perceived General Social Support level and General Well-Being. (r =
0.72; p = 0.000).
Conclusion: It was determined in the study that the quality of life
of the patients and perceived social support were at a medium level.

Anahtar Kelimeler: Adjuvan kemoterapi, akciğer kanseri, sosyal
destek, yaşam kalitesi

Keywords: Adjuvant chemotherapy, non-small cell lung cancer, social support, quality of life.

GİRİŞ

ile tedavi edilirken, erken evre küçük hücreli
dışı akciğer kanserinde ise cerrahi rezeksiyon
uygulanmaktadır. Akciğer kanseri tanısı, türü
ve evresine bağlı olarak hasta ve hasta yakınları
ameliyat öncesi ve sonrası dönemde iyileşme
sürecini olumsuz etkileyen şiddetli ağrı, solunum
sıkıntısı, yetersiz beslenme, şiddetli anksiyete
ve ölüm korkusu gibi sorunlarla baş etmek
durumunda kalmaktadır (4). Çoğu olguda sadece
cerrahi rezeksiyon şeklinde tedavi yeterli iken,
bazı olgularda erken evrelerde bile kemoterapi ve
radyoterapiye gereksinim olabilir (5).

Dünyada 2,09 milyon olgu ile tüm kanserlerin
%11,6’sını oluşturan akciğer kanseri, en sık
görülen kanserlerin başında gelmekte ve 1,76
milyon ile tüm kanser ölümlerinin %18,4’ünü
oluşturmaktadır (1,2). Akciğer kanserlerinin
yaklaşık %85’ini küçük hücreli dışı akciğer
kanseri (KHDAK) oluşturmaktadır (3). Küçük
hücreli akciğer kanseri kemoterapi ve radyoterapi
1-Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Midyat Devlet Hastanesi Kalite
Yönetim Birimi, Mardin E-posta: ozgeduzen@outlook.com,
ORCID ID: 0000-0002-6635-5096
2-Doç. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik
Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı,
İstanbul E-posta: sonay.goktas@sbu.edu.tr
ORCID ID: 0000-0002-8168-1287
Gönderim Tarihi:25.05.20 - Kabul Tarihi: 02.09.2021

Kanser tanısının konulması ve tedavi sürecinin
başlaması, hasta ve ailesini fiziksel, ruhsal ve
sosyal yönden olumsuz etkilemekte, kemoterapi
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ve radyoterapi ciddi yan etkilere neden olmakta
ve yaşam kalitelerini bozmaktadır (6,7). Akciğer
kanserlerinde uygulanan cerrahi girişim ve
kemoterapinin etkileri ile hastaların yaşadıkları
sorunlar profesyonel hemşirelik bakımı, eğitim
ve danışmanlık ile etkin şekilde kontrol altına
alınabilir, günlük aktiviteler ve yaşam kalitesi
olumlu yönde etkilenir (4). Kanser hastalarında
semptom yönetimi, genel iyilik halinin
sürdürülmesi, problemlerle baş etme becerileri ve
olumlu sağlık davranışlarının değerlendirilmesi,
sosyal desteğin güçlendirilmesi için hastaların
fonksiyonel durumu ve algıladıkları sosyal
desteğinin yakından değerlendirilmesini gerektirir
(7,8).

hastanın yeterli sıvı ve kalori alımını sağlamalıdır
(9,10). Bunun yanı sıra, başedemeyen hastalarda
hemşire hasta ile terapötik iletişim kurmalı ve
etkin baş etme stratejiler geliştirerek hastayı
desteklemelidir (9).
Akciğer kanserinin tedavisinde cerrahi girişim
sonrası adjuvan kemoterapi uygulanan hastalarda
tedavi süresince ortaya çıkan sorunlara yönelik
girişimlerin planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesinden sorumlu olan hemşireler,
bireylere kaliteli ve planlı bakım sunarak, hastanın
rahat bir tedavi süreci geçirmesini sağlar ve yaşam
kalitesini geliştirir. Hemşirenin hasta ve ailesine
tedavinin neden olacağı yan etkiler ve bunlarla baş
etme yöntemleri ile ilgili bilgilendirme yapması
ve eğitimler planlaması gerekmektedir (13,14).
Sürecin bu şekilde sürdürülmesi hasta ve aile
üyelerinin memnuniyetini artırır, hastanın sosyal
destek ağlarını güçlendirir, semptom yönetimini,
hastanın konforunu ve yaşam kalitesini destekler
(15,16). Bu araştırma küçük hücreli dışı akciğer
kanseri tanısıyla ameliyat olan ve adjuvan
kemoterapi alan hastaların yaşam kalitesi ve
sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi
amacıyla gerçekleştirildi.

Akciğer kanserinde sekresyon artışına bağlı
gelişen etkisiz hava yolu temizliği, uyku kalitesinin
bozulması, göğüs ağrısı ve hemoptizi sık karşılaşılan
sorunlar arasında yer alır. Ameliyat öncesi hastalar
hareket, öksürme ve derin solunum egzersizleri
konusunda bilgilendirilmeli ve ameliyat sonrası
bu egzersizlerin uygulanması sağlanmalıdır.
Derin solunum egzersizleri yapılması ve
spirometre kullanılması, fizyolojik olarak doğru
egzersiz yapılmasını sağlar ve solunum çabalarını
görselleştirerek işlemin etkinliğini artırır (9).
En temel ihtiyaçlardan olan solunumun etkin ve
rahat olması hastanın konforunu artırarak yaşam
kalitesini yükseltecektir. Yapılan birçok çalışmada
akciğer kanserli hastalarda orta ve yüksek şiddette
ağrı görüldüğü ifade edilmiştir (9-11). Ağrıyı
oluşturan etken, ağrının yeri, niteliği ve şiddeti
dikkate alınarak yapılan tanılama sonrasında
farmakolojik ve farmakolojik olmayan ağrı tedavi
yöntemleri uygulanır. Ağrısı olan hastaya hemşire,
hekimin önerdiği analjeziklerin kullanımının
yanı sıra ağrı ile baş etmede kullanabileceği nonfarmakolojik yaklaşımların (gevşeme teknikleri,
hayal kurma, masaj, sıcak-soğuk uygulama) etkin
kullanımında destek olmalıdır (9-11,12).

Araştırma Soruları
1. Küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda
cerrahi girişim ve adjuvan kemoterapi yaşam
kalitesi etkilenir mi?
2. Küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda
sosyal destek düzeyi nasıldır?
3. Küçük hücre dışı akciğerli hastalarda sosyal
destek düzeyi ile yaşam kalitesi arasında ilişki var
mı?
YÖNTEM
Araştırmanın Tipi ve Yeri
Bu araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı
niteliktedir. Araştırma Aralık 2015- Haziran 2016
tarihleri arasında İstanbul ilinde hizmet veren bir
eğitim araştırma hastanesi kemoterapi ünitesinde
gerçekleştirildi.

Akciğer kanserli hastalara uygulanan sistemik
kemoterapinin başlıca yan etkilerinden olan
bulantı- kusma ile etkin baş edebilmek amacıyla
önleyici girişimlerin uygun zamanda planlanıp
uygulanması gerekir (9,13). Bulantı ve kusmaya
bağlı vücut gereksiniminden az beslenme riskine
karşı, hemşire multidisipliner yaklaşım ile

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, Aralık 2015- Haziran
2016 tarihleri arasında İstanbul ilinde hizmet
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veren bir eğitim araştırma hastanesi kemoterapi
ünitesine tedavi amacıyla başvuran, küçük hücreli
dışı akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olan ve
adjuvan kemoterapi alan hastalar, örneklemini ise
araştırmaya katılmayı kabul eden ve araştırmaya
alınma kriterlerini karşılayan 150 hasta oluşturdu.

Formun birinci bölümünde kişisel özellikler, ikinci
bölümünde hastalık ile ilgili özellikler sorgulandı.
Yaşam Kalitesi Ölçeği (EORTC QLQ-C30):
EORTC QLQ-C30 Version 3.0 (European
Organization for the Reseach and Treatment of
Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30
version 3.0), Aaronson (1993) ve arkadaşları
tarafından geliştirilen ve kanserli hastaların
değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan
yaşam kalitesi ölçeğinin Türkçe geçerlik ve
güvenirliğini Güzelant ve ark.’ları yapmıştır
(17,18). Ölçek genel yaşam kalitesi, fonksiyonel
işlevler ve semptom skalası olmak üzere 3 ana
alt boyuttan ve 30 maddeden oluşmaktadır.
Fonksiyonel işlevler alt boyutunda Fiziksel
Fonksiyon, Rol Fonksiyonu, Bilişsel Fonksiyon,
Duygusal Fonksiyon ve Sosyal Fonksiyon olmak
üzere beş alt boyutu bulunmaktadır. Semptom
skalası boyutu ise yorgunluk, ağrı, bulantı-kusma,
dispne, uykusuzluk, iştahsızlık, konstipasyon,
diyare ve maddi zorluk olmak üzere dokuz alt
boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte toplam 15 alt
boyut bulunmaktadır ve ilk 28 sorusu dörtlü,
29 ve 30. sorular ise yedili likert tiplidir. Ölçek
her bir alt boyut 0-100 arasında değişen puanlar
alınmaktadır (18). Fonksiyonel işlevler alanını;
fiziksel fonksiyonları 1, 2, 3, 4 ve 5. maddeler;
rol fonksiyonları 6. ve 7. maddeler; duygusal
fonksiyonları 21, 22, 23 ve 24. maddeler;
bilişsel fonksiyonları 20 ve 25. maddeler; sosyal
fonksiyonları 26 ve 27. maddeler oluşturmaktadır.
Semptom skalası alanını; yorgunluk 10, 12 ve
18. maddeler; bulantı/kusma 14 ve 15. maddeler;
ağrı 9. ve 19. maddeler; dispne 8. madde;
uykusuzluk 11. madde; iştahsızlık 13. madde;
konstipasyon 16. madde; diyare 17. madde;
maddi zorluk 28. madde oluşturmaktadır. Genel
yaşam kalitesi alanını ise ölçeğin 29 ve 30.
maddeleri oluşturmaktadır. Genel iyilik halinde ve
fonksiyonel skalada puan ortalaması yükseldikçe
durumun iyiliğini göstermektedir. Semptom
skalasında ise puan ortalamasının yüksek olması
yaşanan sorunların ifade etmektedir. Ölçeğin alt
ölçeklerinin Cronbach alfa değerleri 0.56 ile 0.85
arasında 35 değişmektedir. Çalışmamızda Yaşam
Kalitesi Ölçeği’nin Cronbach alfa değeri 0.91
olarak bulundu.

Araştırmanın örneklem sayısını belirlemek üzere
güç (power) analizi yapıldı. Evren sayısı 165,
%95 güven aralığında, ±%5 örnekleme hatası
ile istatistik tahminlerin yapılabilmesi için en
az uygun örneklem büyüklüğü 115,6 olarak
hesaplandı. Evren genellemesi yapılabilmesi ve
temsil edilebilmesi için alınması gereken gözlem
(anket) sayısı en az 116 olmalıdır. Kayıp verilerin
olabileceği düşünülerek çalışmaya 150 hasta
alındı.
Araştırmanın Etik Boyutu
Araştırmanın yapılabilmesi için Medipol
Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar
Etik Kurulu’ndan 28.10.2015 tarih ve 10840098604.01.01-E.3209 sayılı karar numarası ile etik
onay alındı. İlgili kurumdan çalışma izni (no:
70794255-770-E.27023), kullanılacak ölçekleri
geliştiren araştırmacılardan ölçek kullanım izni ve
tüm katılımcılardan bilgilendirilmiş gönüllü onam
alındı.
Verilerin Toplanması
Araştırmada veriler, araştırma ile ilgili gerekli
açıklama yapıldıktan ve hastaların bilgilendirilmiş
yazılı onamları alındıktan sonra literatür (68,10,14,15) bilgisi doğrultusunda çalışmacı
tarafından hazırlanan Hasta Bilgi Formu EORTC
QLQ-C30 Yaşam Kalitesi Ölçeği, Çok Boyutlu
Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBSDÖ)
kullanılarak ve yüz yüze görüşülerek toplandı.
Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu,
EORTC QLQ-C30 Yaşam Kalitesi Ölçeği ve
Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği
kullanıldı.
Kişisel Bilgi Formu; Kişisel bilgi formu, akciğer
kanserli hastaların yaşam kalitesini ve sosyal
destek düzeyini etkileyebileceği kabul edilen
değişkenleri içeren ve iki bölümden oluşmaktadır.
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Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği:
Zimet ve arkadaşları tarafından 1988’de geliştirilen
Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin
ülkemizde geçerlilik ve güvenirliği 1995 yılında
Eker ve Arkar tarafından yapılmıştır (19). Sosyal
desteğin yeterli olma durumunu subjektif olarak
değerlendiren, her biri 4 maddeden oluşan,
destek kaynağına ilişkin 3 grup (aile, arkadaş,
özel insan) içeren toplam 12 sorudan oluşmuş
bir ölçektir. Bunlar aile (3, 4, 8 ve11 maddeler),
arkadaş (6, 7, 9 ve 12. maddeler) ve özel insandır
(1, 2, 5 ve 10. maddeler). Her madde yedili
likert tipi değerlendirme ile derecelendirilmekte
ve her alt boyuttaki dört maddenin puanlarının
toplanması ile alt boyut ölçek puanı ve bütün
alt boyut ölçek puanlarının toplanmasıyla da
ölçeğin toplam puanı elde edilmektedir. Ölçeğin
tamamından alınabilecek en düşük puan 12 ve
en yüksek puan 84’tür. Ölçekten elde edilen
puanın yüksek çıkması, algılanan desteğin yüksek
olduğunu ve ölçek puanın düşük çıkması da
desteğin algılanmadığını veya destek almadığını
gösterir. Eker ve arkadaşları (2001) Cronbach
alfa katsayısını 0.89 olarak, alt boyut Cronbach
alfa katsayılarını da aile için 0.85, arkadaş için
0.88 ve özel insan için 0.92 olarak bulmuşlardır.
Çalışmamızda Çok Boyutlu Algılanan Sosyal
Destek Ölçeği’nin Cronbach alfa değeri 0.945
olarak bulundu.

Ölçeği maddeleri ve EORTC QLQ-C3 yaşam
kalitesi ölçeği alt boyutları arasındaki ilişkiyi
değerlendirmek için Spearman korelasyon analizi
yapıldı. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında,
%5 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi.
BULGULAR
1.Örneklemin Kişisel ve Hastalığa İlişkin
Özellikleri
Katılımcıların tanıtıcı özellikleri Tablo 1’de
yer almaktadır. Hastaların %38’nin 60-69 yaş
aralığında, %90’ının erkek, %82’nin evli,
%50.7’sinin ilköğretim mezunu, %26’ının 2
çocuk sahibi ve %92’sinin sosyal güvencesinin
olduğu belirlendi.
Tablo 1. Hastaların Tanıtıcı Özellikleri (n =
150) ( İstanbul, Aralık 2015- Haziran 2016 )
Tanıtıcı
Özellikler

Frekans Yüzde
(n)
(%)
49 ve altı
22
14,7
50-59
50
33,3
Yaş
60-69
57
38,0
70 ve üstü
21
14,0
Erkek
135
90,0
Cinsiyet
Kadın
15
10,0
Medeni
Evli
123
82,0
Bekar
27
18,0
Durum
Okur-yazar
9
6,0
Eğitim
İlköğretim
76
50,7
Ortaöğretim
51
34,0
Durumu
Yükseköğrenim
14
9,3
Geniş Aile
12
8,0
Aile Tipi
Çekirdek Aile
138
92,0
Yok
5
3,3
1
15
10,0
2
39
26,0
Çocuk Sayısı
3
38
25,3
4
37
24,7
5 ve üstü
16
10,7
TOPLAM
150
100

Araştırmanın Etik Boyutu
Araştırmanın yapılabilmesi için Medipol
Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar
Etik Kurulu’ndan 28.10.2015 tarih ve 10840098604.01.01-E.3209 sayılı karar numarası ile etik
onay alındı. 70794255-770-E.27023 numarası
ile de araştırma yapılacak kurumdan çalışma
izni, kullanılacak ölçekleri geliştiren yazarlardan
ölçek kullanım izni ve tüm katılımcılardan
bilgilendirilmiş gönüllü onam alındı.
Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler SPSS for
Windows 21.0 paket programı kullanılarak
analiz edildi. Verilerin değerlendirilmesinde
tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı,
yüzde, ortalama, standart sapma kullanıldı.
Çalışmada Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek

Gruplar

Hastaların %78’nin teşhis ile yaşam süresinin
0-6 ay olduğu, %33,3’ünün 4 kür kemoterapi
tedavisi aldığı belirlendi. Akciğer kanseri tanısı
alan hastalarının %74,7’si hastalığa uyum
sağlayabildiği, %80,7’si hastalığı uzun süre
tedavi gerektiren bir hastalık olarak gördüğünü,
%74,7’si ilaç tedavisine uyum sağlayabildiğini,
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%58,7’si hastalığın tedavi edilebilir olduğunu
ancak tedavinin yan etkisinin olduğu şeklinde
görüş bildirdi. Örneklemin %90,7’si halen sigara
kullandığını, %77,2’si 10 yıl ve üzeri süredir
sigara kullandığını, %61,8’i günde 21 adet ve
üzeri sigara tükettiğini, %53,3’ü alkol kullandığını
bildirdi (Tablo 2).

Semptom puan ortalamalarında en yüksek
ortalamanın yorgunluk semptomunun aldığı
(59.85 ± 24.73), bunu dispne (51.11 ± 28.03)
ve iştah kaybı (40.22 ± 23.59) semptomlarının
izlediği belirlendi (Tablo 3).
3. Sosyal Destek Düzeyine İlişkin Bulgular
Algılanan Sosyal Destek Düzeyi genel puan
ortalaması 41.37 ± 14.24 bulundu. Aileden
Algılanan Sosyal Destek alt boyut puanı 20.80 ±
5.71, Özel İnsandan Algılanan Sosyal Destek alt
boyut puanı 9.07 ± 5.22 ve Arkadaştan Algılanan
Sosyal Destek alt boyut puanı 11.50 ± 5.55
saptandı (Tablo 3).

2.Cerrahi Girişim ve Adjuvan Kemoterapi
Yaşam Kalitesini Etkisine İlişkin Bulgular
Katılımcıların genel iyilik hali puan ortalaması
45.22 ± 18.28’dir. Hastalar Fonksiyonel Durum
alt boyutlarından en yüksek puanı Bilişsel
Fonksiyondan alırken (85.22 ± 19.36), en düşük
puanı Rol Fonksiyondan (44.56 ± 25.73) aldı.

Tablo 2. Hastaların Hastalıkları ve Tedavileri İle İlgili Özellikler (n = 150) ( İstanbul, Aralık 2015Haziran 2016 )
Özellikler

Teşhis Zamanı

Kemoterapi Tedavi Kür Sayısı

Hastalığı Algılama Durumu
İlaç Tedavisine Uyum Sağlama
Durumu
İlaçlar Hakkında Düşünce
Sigara Kullanma Durumu
Sigara Kullanma Süresi
Günlük Tüketilen Sigara Adedi
Alkol Kullanım Durumu
Alkol Kullanım Sıklığı

Gruplar
0-6 ay
6 ay-1 yıl
1 yıl ve üzeri
1
2
3
4
5 ve üstü
Tedavi edilen bir hastalık
Uzun süre tedavi gerektiren bir hastalık
Kolay tedavi edilen bir hastalık
Sağlayan

Frekans(n)
117
22
11
14
33
43
50
10
17
121
12
112

Yüzde (%)
78,0
14,7
7,3
9,3
22,0
28,7
33,3
6,7
11,3
80,7
8,0
74,7

Sağlamayan

38

25,3

Tedavi edeceğine inanıyorum
Tedavi edecek ama yan etkisi var
Diğer
Kullanan
Kullanmayan
5-10 yıl
10 yıl ve üzeri
11-20 adet
21 ve üzeri
Kullanan
Kullanmayan
Her gün
Haftada 1-2
Ayda 1-2
Yılda 1-2

25
88
37
136
14
31
105
52
84
80
70
10
23
38
9

16,7
58,7
24,7
90,7
9,3
22,8
77,2
38,2
61,8
53,3
46,7
12,5
28,7
47,5
11,2

156

Akciğer Kanser Cerrahisi Geçiren ve Adjuvan Kemoterapi Alan Hastaların Yaşam Kaliteleri ve Sosyal Destek Düzeylerinin Belirlenmesi

Tablo 3. Yaşam Kalitesi ve Sosyal Destek Ölçekleri Puan Ortalamaları (n = 150) ( İstanbul, Aralık
2015- Haziran 2016 )
Ort
Ss
Yaşam Kalitesi Ölçeği (EORTC QLQ-C30)
Genel İyilik Hali
45.222
18.276
Fonksiyonel Durum
58.133
20.156
Fiziksel Fonksiyon
52.178
24.164
Rol Fonksiyon
44.556
25.726
Emosyonel Fonksiyon
57.500
25.338
Bilişsel Fonksiyon
85.222
19.361
Sosyal Fonksiyon
60.778
22.364
Semptomlar
39.385
16.575
Yorgunluk
59.849
24.729
Bulantı Kusma
32.333
20.907
Ağrı
39.111
22.184
Dispne
51.111
28.026
Uykusuzluk
30.444
26.458
İştah Kaybı
40.222
23.585
Konstipasyon
31.556
30.844
Diyare
12.889
19.611
Mali Zorluk
22.444
26.615
Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği
Algılanan Sosyal Destek Genel
41.367
14.243
Aileden Algılanan Sosyal Destek
20.800
5.705
Özel İnsandan Algılanan Sosyal Destek
9.067
5.218
Arkadaştan Algılanan Sosyal Destek
11.500
5.549

Ortalama ± standart sapma

Min.

Maks

8.330
6.670
0.000
0.000
0.000
33.330
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

91.670
100
100
100
100
100
100
79.490
100
100
100
100
100
100
100
66.67
100

16.000
8.000
4.000
4.000

84.000
28.000
28.000
28.000

Özel İnsandan Algılanan Sosyal
Destek
Arkadaştan Algılanan Sosyal Destek
Algılanan Sosyal Destek Genel

Spearman Korelasyon Analizi *<0.05;**<0.01
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Semptomlar

Algılanan
Sosyal
Destek Genel

Aileden Algılanan Sosyal Destek

Arkadaştan
Algılanan
Sosyal Destek

Semptomlar

Özel İnsandan
Algılanan
Sosyal Destek

Fonksiyonel Durum

r 1.000
p 0.000
r 0.82** 1.000
p 0.000
0.000
r -0.74** -0.82** 1.000
p 0.000
0.000
0.000
r 0.66** 0.54** -0.54**
p 0.000
0.000
0.000
r 0.56** 0.55** -0.51**
p 0.000
0.000
0.000
r 0.63** 0.58** -0.55**
p 0.000
0.000
0.000
r 0.72** 0.65** -0.62**
p 0.000
0.000
0.000

Aileden
Algılanan
Sosyal Destek

Genel İyilik Hali

Fonksiyonel
Durum

Genel İyilik
Hali

Tablo 4. Yaşam Kalitesi ve Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Karşılaştırılması ( İstanbul,
Aralık 2015- Haziran 2016 )

1.000
0.000
0.58**
0.000
0.68**
0.000
0.86**
0.000

1.000
0.000
0.63**
0.000
0.82**
0.000

1.000
0.000
0.90**
0.000

1.000
0.000
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4.Sosyal Destek Düzeyi ile Yaşam Kalitesi
Arasındaki İlişkiye İlişkin Bulgular
Hastaların Genel İyilik Hali ve Fonksiyonel
Durum puanları arasında yüksek düzeyde pozitif
yönde (r = 0.82; p = 0.000), Semptomlar ve Genel
İyilik Hali arasında yüksek düzeyde negatif yönlü
(r = - 0.74; p= 0.000) istatistiksel olarak anlamlı
korelasyon belirlendi.

yükseldiği ifade edilmektedir (25). Kasapoğlu ve
ark.’nın yaptığı bir çalışmada olguların %70’i
erkek, %30’u kadın olarak ifade edilmesine karşın
(26), yine ülkemizde yapılan farklı bir çalışmada
akciğer kanseri kadın hasta oranının giderek
arttığı ve 1992, 1998 ve 2004 yıllarında sırasıyla
%6,8, %8,5 ve %11,8 olduğu belirtilmiştir
(23). Akkoçlu da (1999) benzer yönde, akciğer
kanserinin erkekler kadar kadınlarda da önemli
bir sorun teşkil ettiğini, dramatik bir artışın söz
konusu olduğunu ve bu artış oranının erkeklerde
yıllık %3 iken kadınlarda %400 olduğunu ifade
etmiştir (27). Benzer nitelikte akciğer kanserinin
demografik özellikleriyle ilgili yapılan farklı
bir çalışmada kadın olguların yıllara göre oranı
sırasıyla, %12,3, %12,3, %12,9, %14,6 ve %16,8
olduğu, yıllar ilerledikçe, kadın hasta oranında
artış görüldüğü ve bu artışın anlamlı olduğu ifade
edilmiştir (29).

Semptomlar ve Fonksiyonel Durum arasında
yüksek ve negatif yönde anlamlı ilişki (r = - 0.82;
p = 0.000), Algılanan Sosyal Destek ve Genel
İyilik Hali arasında yüksek ve pozitif yönlü (r
= 0.72; p = 0.000) istatistiksel olarak anlamlı
korelasyon saptandı. Algılanan Sosyal Destek
ve Fonksiyonel Durum arasında ise orta düzeyde
ve pozitif yönlü (r = 0.65; p = 0.000) istatistiksel
olarak anlamlı ilişki bulundu (Tablo 4).
TARTIŞMA
Akciğer kanserli hastalarda hastalığa ve tedavi
yöntemlerine bağlı olarak yaşanan semptomlar
yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Hastaların yaşam kalitesini geliştirmek için
hastalığın başlangıcından terminal döneme kadar
geçen sürede hastanın fiziksel, psikolojik ve sosyal
gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir
(20).

Bu çalışmada hastaların EQRTC QLQ-C30
Yaşam Kalitesi Ölçeği genel iyilik hali puan
ortalaması 45.22 ± 18.28’dir. Pınar ve arkadaşları
(28) jinekoloji kanserli hastalarda yapmış olduğu
çalışmada EORTC QLQ-C30 Yaşam Kalitesi
Ölçeği puan ortalamasını 51.54 ± 22.20; Çalışkan
ve arkadaşları kanserli hastalarda genel sağlık
durumu puan ortalamasını 55.96 ± 24.21 bulmuş
ve orta düzeyde olduğunu bildirmişlerdir (6).
Kanserli hastalarda tedavinin yaşam kalitesi
üzerine etkisinin değerlendirilmesi tedavinin tüm
aşamalarında önemlidir (30).

Akciğer kanseri ileri yaşlarda görülen bir hastalık
olmakla birlikte tanı konulan vakaların % 80’inden
fazlasının 60 yaş ve üstü olduğu görülmektedir
(21). Bu çalışmada hastaların %38’inin 60-69
yaş grubunda olduğu belirlendi. Literatürde
tüm kanserlerin yaklaşık %50’si ve kanserden
ölümlerin %70’inin 65 yaş ve üzerindeki olgularda
gerçekleştiği (23); ancak yaş ortalamasının biraz
yükselerek 69 yaş olduğu ifade edilmiştir (22,24).

Bu araştırmada hastaların en yüksek puanı
Fonksiyonel Durum alt boyutundan Bilişsel
Fonksiyondan, en düşük puanı ise Rol Fonksiyon
boyutundan aldıkları belirlendi. Kutlutürkan ve
arkadaşlarının yaşlı kanser hastaları ile yaptıkları
çalışmada; Fonksiyonel skala alt boyutunda
en yüksek puanların bilişsel fonksiyon ve
emosyonel fonksiyonlarda en düşük puanı ise
fiziksel fonksiyondan aldıkları bildirilmiştir (31).
Baumann ve arkadaşlarının kanser ve kanser
olmayan yaşlı hastalarla yaptıkları çalışmada;
kanser hastalarında emosyonel durum puanlarının
daha düşük olması ve daha fazla iştahsızlık
sorunu deneyimlemelerinin yaşam kalitelerini
azalttığı belirtilmiştir (32). Çalışmamızda Rol
Fonksiyonun boyutu puanının düşük bulunmasının

Yine bu çalışmamızda hastaların %90’ının
erkek olduğu dikkat çekmektedir. İspanya’da
Sánchez ve arkadaşları akciğer kanserinin
erkek ve kadınlardaki ölüm oranları üzerine
yaptıkları çalışmada sonuçlarımıza benzer
veriler elde etmelerine karşın, zaman içinde
farklılaşan eğilimlere dikkat çekmişlerdir. Söz
konusu çalışmada akciğer kanserinden ölümlerin
erkeklerde daha yüksek olduğu, ancak 1990’lardan
bu yana bu oranın erkeklerde düştüğü ve kadınlarda
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hastalığa bağlı tedavi sürecinden dolayı bireylerin
toplum ve aile içindeki rollerini tam anlamıyla
üstlenememesi, Bilişsel Fonksiyon boyutunun
puanının yüksek bulunmasının ise aynı hasta
grubunun tedavi şansı olan, terminal dönemde
olmayan, farkındalığı yerinde olgular olmasıyla
açıklanabilir. Semptom puan ortalamalarında ise
en yüksek ortalamanın yorgunluk olduğu, bunu
dispne ve iştah kaybı semptomlarının izlediği
saptandı. Özalevli ve arkadaşlarının çalışmasında
bireylerin fonksiyonel ölçeklerden en yüksek
puanı sosyal, en düşük puanı fiziksel fonksiyondan
aldığı, en yoğun görülen semptomların yorgunluk,
dispne ve öksürük olduğu görülmüştür (33).
Sarenmalm ise araştırmasındaki olguların duygusal
fonksiyonlarının düşük olduğunu ve halsizlik,
uykusuzluk, ağrı ve üzüntünün yoğun yaşanan
semptomlar olduğunu saptamıştır (34). Greimel
ve arkadaşları kanser hastalarının duygusal
fonksiyonlarda kötüleşme, uykusuzluk, ağrı ve
yorgunluk gibi semptomları daha fazla yaşadığını
belirtmiştir (35). Belirtilen semptomların yoğun
görülmesi ise hastalık sürecinin ve uygulanan
tedavilerin yan etkilerinin fiziksel olarak etkilediği
gibi psikolojik olarak bireylerin kendini yorgun
hissetmesine bağlı olabilmektedir (15,36) .

Araştırmamızda ÇBASD ölçeği alt boyutları
ile yaşam kalitesi alt boyutlarından Genel İyilik
Hali ve Fonksiyonel ölçekleri ile pozitif yönde,
Semptomlar alt boyutu ile arasında ise negatif
yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi.
Çalışmamızda hastalık sürecinde, hastalığa
uyum ve ilaç tedavisine pozitif yaklaşım tutumu
içinde olan bireylerin sosyal destek düzeylerinin
daha yüksek olduğu ve yaşam kalitelerinin daha
nitelikli olduğu belirlenmiş olup, Sosyal Destek
puan ortalamaları yükseldikçe hastaların Genel
Sağlık Durumları, Fiziksel, Rol, Emosyonel ve
Bilişsel Fonksiyonlar alt boyutlarından aldıkları
puanlar da artmış; Sosyal Destek alt boyut puan
ortalamaları düştükçe hastaların yorgunluk,
iştah kaybı gibi semptomlardan aldıkları puanlar
da yükselmiştir. Sonuç olarak; araştırmamızda
bireylerin Sosyal Destek ve Yaşam Kalitesi puan
ortalamaları arasında pozitif yönlü bir ilişki
saptanmıştır. Çalışkan ve arkadaşları kanserli
hastalarla yaptığı çalışmada sosyal destek puan
ortalama değerindeki yükselmenin yaşam kalitesi
puan ortalamalarını da yükselttiği saptanmıştır
(6). Benzer şekilde, İsmailoğlu ve arkadaşlarının
baş-boyun kanserli hastalarla yaptığı çalışmada,
çeşitli iletişim kanallarının açık tutularak sağlanan
sosyal destek puan ortalamalarının yükselmesiyle
stres ile başa çıkma katsayısının pozitif yönde
etkilendiği ve yaşam kalitesinin yükseldiği ifade
edilmiştir (37). Çalışmada elde edilen bulguların
literatür ile benzerliği farklı çalışmalarla da ortaya
konmuştur (7,42-45). Bu durumun hasta bireye
çevresince sağlanan sosyal desteğin hastalığa
psikososyal uyumu ve yaşam kalitesini olumlu
anlamda etkilediğini düşündürmektedir.

Çalışmamızda bireylerin Sosyal Destek Ölçeği
toplam puan ortalaması 41.37 ± 14.24 olarak
bulundu. Hastalar Sosyal Destek Ölçeği alt
boyutlarından en yüksek puanı Aileden Algılanan
alt boyutundan, en düşük puanı ise Özel İnsan
Algılanan alt boyutundan aldı. İsmailoğlu ve
arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada Sosyal
Destek Ölçeği toplam puan ortalaması 58.77 ±
13.46 bulunmuş; en yüksek ortalama 22.44 ± 6.40
ile aile desteği, en düşük ortalama 17.27 ± 3.97
ile özel kişi desteği olarak ifade edilmiştir (37).
Söz konusu durum farklı çalışmalarda da ortaya
konmuştur (6, 37, 37). Bu bulgular çalışmamızla
benzerlik göstermekte ve en fazla desteğin aileden
alınmasının toplumumuzun aile yapısının hastalık
durumunda bireylere destekçi yaklaşımından
ileri geldiğini düşündürmektedir. Hastalarda ve
bakım verenlerde algılanan sosyal destek düzeyi
arttıkça umutsuzluk düzeyi azalmakta, hastalığa
psikososyal uyum artmakta ve yaşam kalitesi
olumlu yönde etkilenmektedir (6,37-41).

Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırma bulguları, İstanbul ili Avrupa yakasında
hizmet veren bir Eğitim Araştırma Hastanesi
Kemoterapi Ünitesine tedavi amacıyla başvuran,
küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle
ameliyat olan hastalardan elde edilen verilerle
sınırlıdır. Araştırmada ölçülen yaşam kalitesi
düzeyi EORTC QLQ-C3 Yaşam Kalitesi
Ölçeği’nin, sosyal destek düzeyi ise Çok Boyutlu
Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin ölçtüğü
ölçümle sınırlıdır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak, araştırmamızda akciğer kanserli
hastalarda yaşam kalitesi ve algılanan sosyal
desteğin orta düzeyde olduğu, yorgunluk, dispne
ve iştah kaybının en yoğun görülen semptomlar
oldukları belirlendi. Yine bu çalışmada algılanan
genel sosyal destek ile genel iyilik hali arasında
yüksek düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişki
saptanması oldukça anlamlı bir sonuçtur. Küçük
hücre dışı akciğer kanserli hastaların yaşam
kalitesi ve sosyal destek düzeylerini etkileyen
bulgular ve faktörler göz önüne alındığında,
hemşirelerin bireyselleştirilmiş bakım girişimleri
planlaması ve uygulaması, yaşam kalitesi ve
algılanan sosyal destek ilişkisi dikkate alınarak
hastanın mevcut sosyal destek kaynaklarını
tanımlaması ve bunları etkin şekilde bakım
sürecine dahil etmesi beklenmektedir. Kemoterapi
alan hastaların yaşadığı semptomların izlenmesi,
yaşanan semptomların kayıt altına alınması,
değerlendirilmesi, profesyonel ve sistematik
hemşirelik yaklaşımlarının geliştirilmesi ve etkin
başa çıkma yöntemleri konusunda hastalara
verilecek eğitim programlarının planlanması
gerekmektedir. Sigara kullanımının akciğer
kanseri oluşumundaki etkisi düşünülerek, dumanla
ilişkili hastalıklarda tütün kontrol programlarının
ve morbidite ve mortaliteyi azaltmaya yönelik
projelerin yapılandırılması için gerekli birimlerle
işbirliğine gidilmesi büyük önem taşımaktadır.
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Bir İlçedeki 15 Yaş ve Üzeri Kişilerde Hipertansiyon ve İlişkili
Etmenler
Hypertension and Related Factors Among People Over 15 Years Old in a
District
1

2

Volkan MEDENİ , Nur BARAN AKSAKAL , İrem MEDENİ

3

ÖZ

ABSTRACT

Hipertansiyon küresel bir halk sağlığı sorunudur. Kan basıncı yüksekliği olan kişilerin önemli bir kısmı bu durumun farkında değildir.
Çalışmamızı yapma amacımız, bir ilçedeki 15 yaş ve üzeri kişilerde
hipertansiyon sıklığını ve ilişkili etmenleri belirleyerek hastalık hakkındaki farkındalığı artırmaktır. Araştırma kesitsel tipte olup Aksaray ili Ağaçören ilçesinde yapılmıştır. Araştırmamızda 418 kişinin
verileri toplanmıştır. Veri kaynağı olarak araştırıcı tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Katılımcıların kan basıncı değerleri de ölçülmüştür. Araştırmaya katılanların %33,5’inde kan basıncı yüksekliği tespit edilmiştir. Kan basıncı yüksekliği olan %42,9’u
bu durumun farkında değildir. Hipertansiyon ilacı kullananların
%54,2’sinin kan basıncı değerleri kontrol altında değildir. Çalışmamızda yaş, medeni hal, öğrenim durumu, çalışma durumu ve aylık
gelire göre hipertansiyon durumları açısından istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Kan basıncı yüksekliği tespit
edilenlerin hipertansiyon farkındalığı düşüktür. İlaç kullananlarda
kan basıncı kontrolü düşük seviyededir. Sorunun erken fark edilmesi
için kan basıncı ölçümleri yaygınlaştırılmalı, bireylere danışmanlık
hizmeti verilerek toplumda yeterli bilinç oluşturulmalıdır.

Hypertension is a global public health problem. A significant number of people with high blood pressure are not aware of this situation. Our aim is to increase awareness of the disease by determining
the frequency of hypertension and related factors in people aged 15
and over in a district. The research is cross-sectional and conducted in the district of Ağaçören, Aksaray. Data of 418 people were
collected. In the research, a questionnaire developed by the researcher was used as data source. Blood pressure values of the participants were also measured. High blood pressure levels were detected
in 33.5% of the participants. 42.9% of them are not aware of this
situation. Blood pressure values of 54.2% of those using medication for high blood pressure are not under control. In our study, a
statistically significant difference was found in hypertension status
between age, marital status, educational background, employment
status and monthly income (p <0.05). Hypertension awareness of
those with high blood pressure is low. Blood pressure control is low
in drug users. In order to detect the problem early, blood pressure
measurements should be made widespread and adequate awareness
should be created in the society by providing consultancy services
to individuals.
Keywords: Hypertension, Blood Pressure, Prevalence

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Kan Basıncı, Prevalans

GİRİŞ

Hipertansiyon dünyada yaklaşık olarak bir milyar
insanı etkilemektedir, komplikasyonları dünyada
her yıl 9,4 milyon ölüme neden olmaktadır.
prevalansı ise erişkinlerde %35-46 arasındadır
(2). Dünya çapında yapılan bir çalışmaya göre
kan basıncı kontrol altında olmayan birey sayısı
üç milyar kişiye ulaşmıştır(3). Hipertansiyonun
küresel ekonomik yükü, 370 milyar dolar olarak
hesaplanmıştır ve tüm sağlık harcamalarının
%10’u kadardır(4).

Atardamarlardaki kan basıncının yükselmesiyle
baş gösteren hipertansiyon, en sık görülen
kronik hastalıklardan biridir ve küresel bir
halk sağlığı sorunudur. Kalp hastalıkları, inme,
böbrek hastalığı, erken ölüm ve yeti yitimi gibi
durumlarla ilişkili olmasına karşın önlenebilir ve
tedavi edilebilir bir hastalıktır (1).
1-Öğr. Gör. Dr. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı
Anabilim Dalı, E-posta: volkanmedeni@hotmail.com,
ORCID ID: 0000-0002-2544-5781
2-Prof. Dr. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı
Anabilim Dalı, E-posta: nuraksakal@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0002-8624-3307
3- Uzm. Dr. Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Meslek Hastalıkları
Kliniği, E-posta: irem_uslu86@hotmail.com,
ORCID ID: 0000-0002-3654-9754
Gönderim Tarihi:13.05.2020 - Kabul Tarihi: 02.09.2021

Türkiye’de hipertansiyon sıklığını araştıran
çalışmalar bölgesel veya daha geniş çapta olmak
üzere 1960’lı yıllardan bu yana yapılmaktadır.
Toplam nüfusta 18 yaş üzeri hipertansiyon
prevalansının %30,3 olarak bulunduğu 2012
tarihli PATENT-2 çalışmasında, kan basıncı
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yüksek olanların %54,7’si bu durumun
farkındayken, hipertansiyonlu gruptaki kişilerin
%71,3’ünün tansiyonunun kontrol altında
olmadığı görülmüştür5. Hipertansiyonun kontrol
altına alınmasıyla tüm ölümlerin dörtte birinin
önlenebileceği hesaplanmıştır(6).

göre küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. 380
kişiye ulaşılmasının hedeflendiği göz önünde
bulundurulunca kişiler arası aralık 2168/380=5,7
olmuştur. Başlangıç noktasını belirlemek için
kura çekilmiş, belirlenen rakama 5 eklenerek
sonraki kişilere ulaşılmıştır.

Hipertansiyon tanısı koymak için tek yol
kan basıncı ölçümü yapmaktır, çünkü çoğu
hastanın erken dönemde herhangi bir belirtisinin
olmadığı bilinmektedir(7). Tanısı konulmayan
ve tedavi edilmeyen yüksek kan basıncı, başta
kardiyovasküler hastalıklar olmak üzere birçok
organ ve sistemi etkileyerek morbidite ve mortalite
sebebi olmaktadır. Hipertansiyona ilişkin
komplikasyonlar doğrudan yüksek kan basıncı
değerlerine bağlı olabileceği gibi hipertansiyonun
kolaylaştırıp zemin hazırladığı durumlara bağlı da
olabilir(8).

Araştırmada veri kaynağı olarak araştırıcı
tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır.
Kişilerin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, öğrenim
durumu, çalışma durumu, hanesinde yaşayan
toplam kişi sayısı, hanesinin aylık toplam geliri,
hekim tarafından tanısı konmuş hipertansiyon
hastalığı olma durumu, hipertansiyon hastalığı için
ilaç kullanma durumu, diyabet hastalığı varlığı,
diyabet hastalığı için ilaç kullanma durumu gibi
parametreler sorgulanmıştır. Ayrıca katılımcıların
kan basıncı değerleri ölçülmüştür. Son yarım
saat içerisinde çay, kahve veya sigara içmemiş
olduğundan emin olunan katılımcılar ölçümden
önce 15 dakika dinlendirilmiştir. Kişiler oturur
pozisyondayken ölçüm yapılan ekstremiteleri
kalp hizasında tutulmuş ve alttan desteklenmiştir.
Kan basıncı her iki koldan ölçülüp ortalaması
alınmıştır. Hipertansiyon, sistolik kan basıncının
≥140 mmHg veya diyastolik kan basıncının ≥90
mmHg olarak tanımlanmıştır. Daha önce tanı
alıp antihipertansif ilaç kullananlar, kan basıncı
ölçümleri ne olursa olsun hipertansif olarak kabul
edilmişlerdir.

Hipertansiyon konusunda karşılaşılan sorunlardan
bir tanesi, kan basıncı yüksekliği olan kişilerin
bundan habersiz olmalarıdır. Hipertansiyonla
yapılacak mücadelede öncelikle sorunun tespit
edilmesi gerekir. Hastalığın boyutunun bilinmesi,
sağlık hizmetlerinin planlanması açısından
önemlidir. Çalışmamızın amacı, bir ilçedeki 15
yaş ve üzeri kişilerde hipertansiyon sıklığını
belirlemek, ilişkili etmenleri ortaya çıkarmak ve
hastalık hakkındaki farkındalığı artırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM

Genel popülasyonda kan basıncı düzeyine göre
yapılan sınıflama Tablo 1’de gösterilmiştir(10).

Araştırma kesitsel tipte olup Aksaray ili
Ağaçören ilçesinde yapılmıştır. Araştırmanın
evreni, burada yaşayan 15 yaş ve üzeri 2168
kişiden oluşmaktadır. Örneklem büyüklüğü,
Türkiye’deki 15 yaş üstü hipertansiyon prevalansı
olan %16,1’lık sıklık göz önünde bulundurularak
9
%95 güvenilirlik ve %5 hata ile 190 olarak
tespit edilmiştir. Araştırmanın iki kat büyük
bir örneklemle, 380 kişi üzerinde yürütülmesi
planlanmıştır. Katılımcıların belirlenmesi basit
rastgele örnekleme yöntemiyle yapılmıştır.
Homojenizasyonun daha iyi sağlanması için
evrendeki kişilerin yaş verileri gruplandırıldıktan
sonra tabakalanan evrenden ağırlıklandırma
yapılarak yaş gruplarından alınacak örneklem
büyüklüğü tespit edilmiştir. Kişinin verileri yaşa

Tablo 1. Kan Basıncı Düzeyine
Hipertansiyon Sınıflandırması
Kategori
Optimal

Sistolik
<120

Normal

120-129 ve/veya

ve

Yüksek normal
130-139 ve/veya
Evre 1 hipertansiyon 140–159 ve/veya
Evre 2 hipertansiyon 160–179 ve/veya
Evre 3 hipertansiyon ≥180 ve/veya

Göre

Diyastolik
<80
80-84
85-89
90–99
100–109
≥110

Anket formuyla araştırma bölgesinde sonrasında
araştırmadan çıkarılmış olan 20 kişiye ön
uygulama yapılmıştır. Aksayan yönler dikkate
alınıp form yeniden gözden geçirilerek
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Tablo 2. Araştırmaya Katılan Bireylerin Bazı
Tanımlayıcı Özelliklerinin Dağılımı, Ağaçören,
2016.

düzenlemeye gidilmiştir. Veri toplama formları
Mayıs 2016’da kişilerin evleri ziyaret edilerek yüz
yüze uygulanmış, tansiyon ölçümleri de o esnada
yapılmıştır. Toplamda 418 kişinin verilerine
ulaşılmıştır.

Cinsiyet (n=418)
Erkek
Kadın
Yaş (n=418)
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 ve üzeri
Medeni Durum (n=418)
Evli
Bekâr
Eşi ölmüş
Boşanmış
Öğrenim Durumu (n=418)
Okuma yazma bilmiyor
Okuma yazma biliyor, ama bir okul
bitirmemiş
İlkokul mezunu
Ortaokul / İlköğretim mezunu
Lise mezunu
Yüksekokul / Üniversite mezunu
Yüksek lisans / Doktora mezunu
Çalışma Durumu (n=418)
Çalışan
Ev hanımı
Emekli
Öğrenci
İşsiz
Hane Halkı (n=418)
1
2
3
4
5 ve üzeri
Aylık Gelir (n=418)
1250 TL ve daha az
1251-2500 TL
2501-3750 TL
3751-5000 TL
5001 TL ve üzeri

Araştırma verisi, istatistik paket programıyla
analiz edilmiştir. Kategorik değişkenler sayı ve
yüzde, sayısal değişkenler ise ortalama±standart
sapma, ortanca, minium ve maksimum değerleri
ile sunulmuştur. Kategorik değişkenlerin
karşılaştırılmasında Pearson ki-kare testi ve
Fisher’in kesin ki-kare testi kullanılmıştır.
Sayısal değişkenlerin normal dağılıma uygun
olup olmadığını ortaya koymak için KolmogorovSmirnov Testi yapılmış olup, normal dağılım
göstermediği tespit edilen değişkenler MannWhitney U testi ile değerlendirilmiştir.
Nüfusun bir kısmının ikamet bilgisi olan yerde
yaşamıyor olmaları ulaşım açısından sıkıntı
yaratmıştır. Ayrıca çok az sayıda kişi de müsait
olmadıklarını söyleyerek çalışmaya katılmayı
reddetmiştir. Bu sıkıntılar, evlere üç defa gidilmesi
ve ulaşılamayanların veya araştırmada olmayı
kabul etmeyenlerin yerine benzer özelliklere
sahip bireylerin araştırmaya dahil edilmesiyle
aşılmaya çalışılmıştır. Aylık gelirle ilgili verilerin
katılımcıların beyanıyla elde edilmiş olması
dolayısıyla subjektif olduğu ve bunun bir kısıtlılık
olabileceği düşünülmüştür.
BULGULAR
Araştırmada Aksaray Ağaçören’de yaşayan 418
kişi incelenmiştir. İncelenenlerin yaş ortalaması
40,80±16,65, ortancası 37’dir (min:15; max:80).
Katılımcıların hane halkı büyüklüklerinin
ortalaması 3,58±1,90, ortancası 3’tür (min:1;
max:15).
Katılımcıların sistolik kan basıncı ortalaması
129,35±21,21 mmHg, ortancası 123,5 mmHg’dır
(min:85; max:208). Bu değer erkeklerde
131,68±19,50 mmHg, kadınlarda 126,84±22,70
mmHg olarak hesaplanmıştır (p=0,001). Cinsiyete
göre sistolik kan basıncı değerleri açısından
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur
(p<0,05).

Sayı Yüzde
217
201

51,9
48,1

80
111
61
62
59
45

19,1
26,6
14,6
14,8
14,1
10,8

295
97
16
10

70,6
23,2
3,8
2,4

37
28

8,9
6,7

121
78
68
78
8

28,9
18,7
16,3
18,7
1,9

202
126
36
29
25

48,4
30,1
8,6
6,9
6,0

30
110
88
89
101

7,2
26,3
21,1
21,2
24,2

152
124
59
46
37

36,4
29,7
14,1
11,0
8,9

* İşçi, memur, çiftçi, serbest meslek vs.

Araştırmaya katılanların diyastolik kan basıncı
ortalaması 74,04±11,92 mmHg, ortancası 73,5
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Tablo 3’te araştırmaya katılan bireylerin kan
basıncı ve hipertansiyonla ilgili özelliklerinin
dağılımı sunulmuştur.

mmHg’dır (min:48; max:110). Bu değer erkeklerde
75,47±11,18 mmHg, kadınlarda 72,50±12,51 mmHg
olarak hesaplanmıştır (p=0,010). Cinsiyete göre
diyastolik kan basıncı değerleri açısından istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05).

Katılımcıların
%19,1’i
tanısı
konmuş
hipertansiyon hastalığı olduğunu ifade etmiştir.
Hipertansiyon tanılı katılımcıların %90,0’ı tedavi
almaktadır. Araştırmaya katılanların %33,5’inde
kan basıncı yüksekliği tespit edilmiştir.
Bunların %42,9’u bu durumun farkında değildir.
Hipertansiyon ilacı kullananların %54,2’sinin kan
basıncı değerleri kontrol altında değildir. Sistolik
kan basıncı değerlerine göre, katılımcıların
%40,4’ü prehipertansiyon, %24,0’ı sistolik
hipertansiyon; diyastolik kan basıncı değerlerine
göre, katılımcıların %17,2’si prehipertansiyon,
%9,4’ü hipertansiyon kategorisindedir.

Çalışmaya katılanların %11,7’si hekim tarafından
tanısı konmuş diyabet hastalığı olduğunu ifade
etmiştir. Diyabet tanısı almış olan katılımcıların
%16,3’ü diyabet ilacı kullanmamaktadır.
Tablo 2’de araştırmaya katılan bireylerin bazı
tanımlayıcı özelliklerinin dağılımı sunulmuştur.
Araştırmaya katılan bireylerin %26,6’sı 25-34 yaş
aralığındadır. %51,9’u erkektir. %70,6’sı evlidir.
%26,3’ü iki kişilik hane halkı büyüklüğüne sahiptir.
Katılımcılardan %28,9’u ilkokul mezunudur,
%48,4’ü çalışmaktadır, %36,4’ünün aylık geliri
1250 TL ve daha azdır.

Tablo 4’te katılımcıların bazı tanımlayıcı
özelliklerine göre hipertansiyon durumları
sunulmuştur.

Tablo 3. Katılımcıların Kan Basıncı Değerleri
ve Hipertansiyonla İlgili Özelliklerinin
Dağılımı, Ağaçören, 2016.
Sayı Yüzde

Hipertansiyon Tanısı Alma (n=418)
Almamış
338
Almış
80
Hipertansiyon İlacı Kullanımı (n=80)
Kullanıyor
8
Kullanmıyor
72
Hipertansiyon Varlığı (n=418)
Yok
278
Var
140
Hipertansiyon Farkındalığı (n=140)
Farkında
80
Farkında değil
60
Hipertansiyon Kontrolü (n= 72)
Kontrol altında
33
Kontrol altında değil
39
Sistolik Tansiyon (n=418)
Normal
149
Prehipertansiyon
169
Evre 1 Hipertansiyon
51
Evre 2 Hipertansiyon
37
Evre 3 Hipertansiyon
12
Diyastolik Tansiyon (n=418)
Normal
305
Prehipertansiyon
72
Evre 1 Hipertansiyon
28
Evre 2 Hipertansiyon
12
Evre 3 Hipertansiyon
1

Erkeklerin %31,3’i, kadınların %35,8’i; 15-24 yaş
arasındakilerin %7,5’i, 65 yaş ve üzerindekilerin
%86,7‘si; evlilerin %37,6‘sı, evli olmayanların
%23,6’sı; okul bitirmemişlerin %78,5’i, lise
mezunlarının %10,3’ü; emeklilerin %72,2’si,
çalışanların %21,3’ü; aylık geliri 2500 TL’den
az olanların %41,3’ü, 2501 TL ve üzerinde
olanların %18,3’ü hipertansiftirler. Yaş grupları,
medeni hal, öğrenim durumu, çalışma durumu
ve hane halkı aylık gelirine göre hipertansiyon
durumları açısından istatistiksel olarak anlamlı
fark bulunmuştur (p<0,05).

80,9
19,1
10,0
90,0
66,5
33,5
57,1
42,9
45,8
54,2
35,6
40,4
12,2
8,9
2,9
73,0
17,2
6,7
2,9
0,2
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Tablo 4. Katılımcıların Bazı Tanımlayıcı Özelliklerine Göre
Hipertansiyon Durumları, Ağaçören. 2016.

Cinsiyet
Erkek (n=217)
Kadın (n=201)
Yaş
15-24 (n=80)
25-34 (n=111)
35-44 (n=61)
45-54 (n=62)
55-64 (n=59)
65 ve üzeri (n=45)
Medeni Durum
Evli (n=295)
Evli değil (n=123)

Yok
Sayı

χ 2=0,942

χ 2=149,595

χ 2=7,693

Öğrenim Durumu
Okul bitirmemiş (n=65)
İlkokul (n=121)
Ortaokul/İlköğretim (n=78)
Lise (n=68)
Yüksekokul ve üzeri (n=86)
χ 2=104,563
Çalışma Durumu
Öğrenci (n=29)
İşsiz (n=25)
Çalışan** (n=202)
Ev hanımı (n=126)
Emekli (n=36)
χ 2=73,118
Hane Halkı Aylık Gelir
2500 TL ve daha az (n=276)
2501 TL ve üzeri (n=142)
χ 2=27,841

Hipertansiyon
Var
Yüzde* Sayı Yüzde*

149
129

68,7
64,2
p=0,332

68
72

31,3
35,8

74
101
47
28
22
6

92,5
91,0
77,0
45,2
37,3
13,3
p=0,000

6
10
14
34
37
39

7,5
9,0
23,0
54,8
62,7
86,7

184
62,4
94
76,4
p=0,006

111
29

37,6
23,6

14
66
65
61
72

21,5
54,5
83,3
89,7
83,7
p=0,000

51
55
13
7
14

78,5
45,5
16,7
10,3
16,3

28
21
159
60
10

96,6
84,0
78,7
47,6
27,8
p=0,000

1
4
43
66
26

3,4
16,0
21,3
52,4
72,2

162
116

58,7
81,7
p=0,000

114
26

41,3
18,3

*Satır Yüzdesi 						
**İşçi, memur, çiftçi, serbest meslek vs.
TARTIŞMA
Çalışmamızda katılımcıların sistolik ve diyastolik kan basıncı ortalamaları erkeklerde
131,7±19,5 mmHg/75,5±11,2 mmHg, kadınlarda 126,8±22,7 mmHg/72,5±12,5 mmHg olmuştur. 2007 yılında yapılan bir çalışmada bu
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değerler erkeklerde 133,2±15,8
mmHg/81,8±10,5 mmHg, kadınlarda 128,8±16,2 mmHg/78,9±12,3
mmHg’dır(11). 2007-2009 yılları
arasında gerçekleştirilen bir araştırmada ortalama sistolik ve diyastolik
kan basınçları erkeklerde 123,9±19,6
mmHg/79,1±10,4 mmHg, kadınlarda 121,1±21,5/77,9±10,8 mmHg olmuştur(12). 1995 yılında yapılan bir
araştırmada ortalama sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri erkeklerde 128,4±23,2 mmHg/77,4±14,1
mmHg,
kadınlarda
132,0±31,5
mmHg/79,4±16,3 mmHg olarak
hesaplanmıştır13). 2007 yılı tarihli bir araştırmada söz konusu parametreler erkeklerde 127,8±18,7
mmHg/83,0±12,6 mmHg, kadınlarda
128,0±20,9 mmHg/82,8±13,8 mmHg
olarak ölçülmüştür(14). Yapılan çalışmalardaki erkek ve kadınların kan
basıncı değerlerindeki farklılığın örneklemlerindeki sosyo-ekonomik ve
demografik özellikler bakımından
olan ayrılıklar ve değişik ölçüm tekniklerinin kullanılmasından kaynaklandığı düşünülmüştür.
Çalışmamızdaki hipertansiyon sıklığı
%33,0’dır. 2003 ve 2012 yıllarında
yapılmış olan çalışmalarda, hipertansiyon prevalansı sırasıyla %31,8
ve %30,3 olarak bulunmuştur (5).
2010 yılında yapılan bir başka çalışmaya göre, hipertansiyon sıklığı
%31,4’dır(15). 2006 yılında ülke
çapında yapılan bir taramada sıklık
%35,9 olarak tespit edilmiştir(16).
Ülkelerin sağlık istatistiklerinin yer
aldığı bir rapor incelendiğinde hipertansiyon sıklığının Tacikistan’da
%27,2, Irak’ta %27,9, Uganda’da
%28,4, Liberya’da %31,5 olduğu
görülmektedir(17). Amerika Birleşik Devletleri’ndeki verilere göre
nüfusun üçte biri hipertansiftir (18).
Küresel çapta yapılmış olan bir çalış-
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manın sonuçlarına göre hipertansiyon prevalansı
%30,3’tür(19). Bu verilerin ışığında çalışmamızın
sonuçlarının Türkiye’de yapılmış diğer çalışmalarla benzerlik taşıdığı anlaşılmıştır. Dünya verileriyle birlikte değerlendirildiğinde, ülkemizdeki
hipertansiyon prevalansının fazlasıyla ciddiye
alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

bulunmuştur(26). Günümüzde hipertansiyona
yönelik uygun yaşam biçimi ve tedavi
olanaklarının bilinmesine karşın, kontrolü istenen
düzeyde değildir. Araştırmamızdaki kan basıncı
kontrol sıklığının diğer araştırmalardan düşük
olmasının, çalışma grubumuzdaki bireylerin
tedaviye uyum konusundaki eksikliklerinden
kaynaklandığı düşünülmüştür.

Çalışmamızda kan basıncı yüksekliği tespit
edilenlerin %57,1’i bu durumun farkındadır.
2003 ve 2012 yıllarında yapılmış olan prevalans
çalışmalarında kan basıncı yüksekliğinin farkında
olma sıklığı sırasıyla %40,7 ve %54,7’dir(5). 2012
yılnda yapılmış başka bir çalışmada hipertansiyon
farkındalığı %48,6’dır(20). Üç ülkeye ait verilerin
karşılaştırıldığı bir çalışmanın sonuçlarına
göre hipertansiyon farkındalığı İngiltere’de
%65,3, Amerika Birleşik Devletleri’nde %81,1,
Kanada’da ise %83,4’tir(21). İtalya’da yapılmış
olan bir araştırmada kan basıncı yüksekliğinin
farkında olma sıklığı %71,6 olarak bulunmuştur
(22). Pakistan’da yapılmış olan bir çalışmada
hipertansiyonu olan kişilerin %62,3’ünün yüksek
kan basıncının farkında olduğu görülmüştür(23).
Toplumu oluşturan bireylerin, hipertansiyonun
farkına varılmaması nedeniyle önlenebilir
hastalıklar açısından artmış riske sahip olduğunu
anlamaktayız. Araştırmamızdaki hipertansiyon
farkındalığı
ülkemizde
yapılmış
diğer
çalışmalardakilerden yüksek olmakla beraber
henüz arzu edilen düzeyde farkındalık olduğunu
söylemek mümkün değildir.

Bizim
çalışmamızda
yaş
yükseldikçe
hipertansiyon
görülme
sıklığının
arttığı
görülmüştür. 25-34 yaş grubunda %9,0 olan
prevalans 55-64 yaş grubunda %62,7’ye, 65 yaş
üzerinde ise %86,7’ye yükselmektedir. 2003
ve 2012 yıllarında yapılmış olan çalışmalarda
hipertansiyon sıklığı 18-29 yaş grubundakilerde
sırasıyla %11,8 ve %5,0 iken 60-69 yaş arasında
%70,0 ve %67,9 olarak saptanmıştır(5).
Nijerya’da yapılan bir çalışmada hipertansiyon
sıklığı 20-29 yaş grubunda %15,2 iken 60-69 yaş
grubunda %66,2, 70 yaş ve üzerinde ise %78,0
olmuştur(27). Hipertansiyonun genellikle 35
yaş üzerinde ortaya çıkan bir hastalık olduğu
bilinmektedir. Çalışmamızın sonuçları literatüre
uygundur.
Çalışmamızda erkeklerin %31,3’i, kadınların
%35,8’i hipertansiftirler. 2018 tarihli bir metaanaliz çalışmasında hipertansiyon prevalansı
erkeklerde %30,0, kadınlarda ise %36,0 olarak
bulunmuştur(28). 2007-2009 yılları arasında
yapılan bir araştırmada erkeklerin %39,5’i,
kadınların %41,6’sı hipertansif olarak tespit
edilmiştir(12). Hipertansiyonun, genç yaşlarda
erkeklerde daha sık görülmekle birlikte, menopoz
sonrası kadınlarda sıklığı artan bir hastalık
olduğu bilinmektedir. Araştırmamız literatürle
uyumludur.

Araştırmamızda hipertansiyon ilacı kullananların
%45,8’inin kan basıncı kontrol altındadır. 2012
tarihli çalışmada kan basıncı yüksekliğinin
farkında olup ilaç kullananlarda kontrol sıklığı
%53,9 olmuştur(5). 2007-2009 yılları arasında
yapılan bir araştırmada hipertansiyon varlığının
farkında olan bireylerin %49,6’sının kan basıncı
kontrol altında bulunmaktadır(12). 2013 yılında
yayınlanan bir rapora göre, tedavi edilenlerin
%48,0’ının kan basıncı değerleri kontrol altına
alınmaktadır(24). İran’da yakın zamanda yapılmış
olan bir çalışmada tedavi altndaki hipertansiyon
hastalarının %53,3’ünde kan basıncının kontrol
altında olduğu görülmüştür(25). Almanya’da
gerçekleştirilen bir çalışmada tedavi alan
hipertansiflerdeki kontrol sıklığı %71,5 olarak

SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmamıza
katılanların
üçte
birinde
hipertansiyon mevcuttur. Kan basıncı yüksekliği
tespit edilenlerin yarısından azı bunun farkındadır
ve hipertansiyon farkındalığı düşüktür. Sorunun
erken fark edilmesi için kan basıncı ölçümleri
yaygınlaştırılmalı,
hipertansiyon
tanısının
konulup tedavinin etkin şekilde yapılması
sağlanmalıdır. Bu açıdan sağlık kuruluşlarına
başvuranların sorgulanması, duruma göre kan
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basıncı ölçümlerinin yapılması ve yükseklik
saptananlara danışmanlık verilmesi önem az
etmektedir. Çalışmamızda hipertansiyon ilacı
kullananların yarısından azında kan basıncı kontrol
altındadır. Bu, düşük bir seviyedir. Hipertansiyon
tedavisinde hedef, kan basıncının normal
değerlere çekilmesi ve kan basıncı yüksekliğine
bağlı organ hasarlarının azaltılmasıdır. İlaç
tedavisi dışında da yapılacak şeyler olduğu ve
yaşam tarzı değişikliğinin hipertansiyonu kontrol
altına aldığı kişilere daha iyi anlatılmalıdır.
Hipertansiyon tedavisinin ömür boyu sürdüğü, bu
nedenle ilaçların sürekli kullanılması zorunluluğu
ve ilaca bağlı yan etki geliştiğinde doktora
danışarak değiştirilmesi gerektiği konusunda
toplumda yeterli bilinç oluşturulmalıdır. Tüm
bunların sağlanmasında birinci basamakta çalışan
sağlık hizmeti sunucularının önemli rolü vardır.
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COVID-19 Küresel Salgını Sürecinde Sağlık Hizmeti ve Gıda
İhtiyacı ile Ahlaki Kimlik ve Makyavelizm İlişkisi
The Relationship Between Healthcare and Food Needs, Moral Identity and
Machiavelism in the COVID-19 Global Outbreak Process
Perihan EREN BANA
ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Bu çalışmada COVID-19 Küresel Salgını sürecinde bireylerin duyduğu sağlık ve gıda ihtiyacının, ahlaki kimlik ve makyavelizm
eğilimiyle ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod: Anket formundan elde edilen veri, IBM SPSS
24.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler, tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra açıklayıcı faktör analizleri, korelasyon
ve reresyon analizleri ile t-Testi, Mann Whitney-U ve varyans analizidir (ANOVA). Ahlaki Kimlik Ölçeği, Makyavelist Yaklaşım Ölçeği
ve Salgın İhtiyaçları Ölçeği için elde edilen güvenilirlik değerleri
sırasıyla 0,83, 0,82 ve 0,67 şeklindedir.
Bulgular: Ahlaki kimliğin ve makyavelizm eğiliminin yaşa ve medeni
duruma göre farklılaşmadığı, ancak meslek gruplarına göre farklılaştığı görülmüştür. Salgın sürecinde ortaya çıkan sağlık hizmeti ve
gıda ihtiyacının karşılanması noktasında ahlaki kimlik içindeki ahlaki zayıflık ile makyavelizm eğiliminin etkili olduğu da elde edilen
bulgular arasındadır.
Sonuç: Ahlaki kimliğin benimsenmesi ve doğru ahlaki kodların
oluşturulmasının toplum sağlığı krizi sürecinde de etkileri olduğu
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, sağlık hizmetleri, gıda temini, ahlaki
kimlik, makyavelizm.

Aim: This study aimed to assess the relationship between health and
food needs of individuals hear that moral identity and machiavellianizm tendency in COVID-19 Global Outbreak process.
Material and Method: The data obtained from the questionnaire
was analyzed with the IBM SPSS 24.0 package program. Analyzes
performed are descriptive statistics, as well as explanatory factor
analysis, correlation and regression analysis, and t-Test, Mann
Whitney-U and variance analysis (ANOVA). The reliability values
obtained for the Moral Identity Scale, Machiavellian Approach Scale and Pandemi Needs Scale are 0.83, 0.82 and 0.67, respectively.
Results: It has been seen that moral identity and tendency of Machiavelism do not differ according to age and marital status, but differ
according to occupational groups. It is also among the findings that
the moral weakness in the moral identity and the tendency of Machiavelism are effective in meeting the healthcare and food needs that
arise during the epidemic process.
Conclusion: The adoption of moral identity and the creation of correct moral codes seem to have implications for the public health
crisis.
Keywords: Pandemic, health care, food supply, moral identity, machiavelism.

GİRİŞ

Kriz süreci; uyarıların alındığı ilk aşama, kriz
dönemi ve çözülme dönemi şeklinde üç aşamada
ele alınmaktadır (1). Kriz kavramının tanımı ve
içeriği ortaya çıktığı alanlara göre (güvenlik, iktisat,
gibi) farklılaşmakla birlikte (2) toplum sağlığı
alanında ortaya çıkan krizlerin bütün krizler içinde
etkilediği kitle ve sonuçları açısından en başta
konumlandırılması gerektiği düşünülmektedir.
Kendi dinamikleri içinde farklı süreç yönetimi
şekillerinin benimsenmesini gerektiren toplum
sağlığı kriz yönetimini; kriz öncesi, kriz sırası ve
kriz sonrası şeklinde değerlendirmek mümkündür.
Olası bir kriz için günlük işleyiş içinde tedbirler
alınması, kriz sürecinde toplum sağlığını
önceleyen bir yaklaşımın ortaya konması, bu
süreçte sağlık yöneticilerinin özellikle ele alması
gereken konular arasındadır (3). Örneğin Hong

Beklenmedik veya günlük işleyişin dışında
gerçekleşen olayların ortaya çıkmasıyla acil
önlemler alınmasını gerektiren durumların ‘kriz’
şeklinde tanımlanması mümkündür. COVID-19
Küresel Salgını gibi toplumsal sağlık krizine
neden olan çeşitli sağlık sorunlarının, toplumun
pek çok dinamiğinde önemli etkiler ortaya
çıkaracağı açıktır. Bu nedenle toplum sağlığı
krizlerinin yönetiminde pek çok farklı sürecin
gözetilmesini gerektirmesinden dolayı günlük
işleyişten farklılaşmaktadır.
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Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu,
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Kong’da diğer ülkelerde olduğundan daha kötü
yönetildiği düşünülen 2003 SARS Krizi’nde
sağlık yöneticilerinin halkın bilgilendirilmesine
yönelik iletişim süreçlerine gereken önemi
vermemesinin neden olduğu olumsuz sonuçlar,
benzer süreçlerde sağlık yöneticilerinin krize
çok yönlü bakması gerektiği konusunda önemli
bir kanıt olarak değerlendirilmelidir (4).
Ayrıca sağlık okur-yazarlığının artırılması (5)
ve toplumun eğitim düzeyi gibi unsurların da
toplum sağlığı krizinin yönetilmesi sürecinde
etkili olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
bağlamda kriz sürecinde oluşan beklentilerin ve
verilen tepkilerin oluşmasında toplumun temel
dinamiklerinin ve toplumsal ihtiyaçların süreç
yönetimini etkilediğini söylemek mümkündür.

ihtiyaç duyduklarını belirten Blasi (1993), ahlaki
kimliğin bu ihtiyacın sonucunda ortaya çıktığını
belirtmektedir (7). Aquino ve arkadaşları (2007)
ise ahlaki kimliğin ahlaki anlayışla ahlaki davranış
arasındaki benlik düzenleyici mekanizmalarla
oluştuğu yönünde kanıtlar sunmaktadır (8).
Ahlaki anlayışın kişisel sorumluluk süzgecinden
geçtikten sonra ahlaki davranışa dönüştüğü, ahlaki
sorumluluğun ise kişinin kimliği ve kendiyle
ilgili algısıyla ilintili olduğu belirtilmektedir
(7). Ahlaki yaklaşım odaklanmaya ve ahlaki
duyguların rehberlik etmesine yardımcı olmakta;
bu süreçte ortaya çıkan ahlaki duygular da
ahlaki davranışın ortaya çıkmasını sağlayan bir
kıvılcım görevini üstlenmektedir (9). Eğer bireyin
kimliğinde ahlaki değerlerin önemi fazlaysa, yani
birey ahlaki kimliğe sahipse, ahlaki davranış
gösterme ihtimalinin artması beklenmektedir
(6). Ahlaki kimliğin benlik yapısında yer alan
değerler bağlamında oluştuğunu ve bu süreçte
bireylerin aileden ve eğitim kurumlarından aldığı
eğitimin son derece önemli olduğunu söylemek
mümkündür. Benlik ahlaki kimlikle birlikte
istenmeyen davranışlardan da sorumlu olduğu
için benliğin bencil yönünün ahlaki kimliğin
zayıflamasına neden olabilmektedir (10). Bu
bağlamda benliğin bencil yönünü baskılamanın
eğitimle ve empati yeteneğinin geliştirilmesiyle
sağlanabileceği unutulmamalıdır.

Toplumun temel değerleri arasında yer alan ve
insanların verdiği tepkileri şekillendiren temel
unsurlardan birisinin de bireylerin ahlaki kimlik
ölçütü olduğu düşünülmektedir. Çünkü bütün
ahlaki karar ve davranış modelleri esas itibarıyla
felsefi temelleri Eflatun ve Kant’a uzanan,
sonrasında Piaget (1965) ve Kohlberg’in (1969)
ortaya attığı bilişsel ahlaki gelişim modeline
dayanmaktadır (6).
Toplum içinde bir arada yaşamak zorunda olan
insanların günlük yaşantılarında ve özellikle
ihtiyaçların değiştiği ve hatta yeniden şekillendiği
kriz anlarında verdiği tepkilerin ve ortaya
koyduğu davranışların etik açıdan uygun olması
beklenmektedir. Özellikle kriz süreçlerinde
ortaya çıkması istenmeyen ve etik açıdan uygun
olmayan davranışın ortaya çıkmasında, bireysel
faktörlerin etkili olduğu ve bu faktörlerin; ahlaki
ideoloji, kimlik ve yönelim ile biliş seviyesi,
ahlaki gelişmişlik seviyesi, cinsiyet, çalışmayı
sevme, dahil olma ihtiyacı, eğitim, doyum,
makyavelist yaklaşım, statü, pro-sosyal kişilik ve
yaşla ilintili olabileceği belirtilmektedir (6). Bu
bağlamda verilen tepkilerin çeşitlendiğini ve bu
tepkilerin oluşmasında bireylerin kendileri için
oluşturdukları ahlaki kimliğin ve makyavelist
yaklaşımın önemli olduğu söylenebilir.

Ahlaki kimliğin oluşması sürecinde bireyin içinde
yaşadığı kültür de son derece önemlidir. Çünkü
sosyal süreçler üzerinde kültür önemli bir yere
sahiptir. Bireyin içinde yaşadığı kültür, ortak bir
coğrafyada, ortak idealler etrafında toplanmış,
ortak tarihe ve ortak geleceğe yönelik birliktelikle
oluşmaktadır. İnsanlar bu ortak kültürle oluşan
kültürel aidiyetlerine göre düşünür, davranır,
yer, içer, kutlamaları, yasları, bayramları ait
oldukları kültürün kodlarına göre tanımlar ve
paylaşır. Birey toplumsallaşma sürecinde aldığı
bu kültürel kodları, süreç içinde toplumsal
uzlaşma ile içselleştirilerek hayata geçirir (11).
Bireyin kültürel kodları alması ve gereğini
yerine getirmesi, toplumsal kabul için oldukça
önemlidir. Bu nedenle içinde yaşadığı toplumun
ortak kültürü hırsızlığı normal bir davranış
olarak kabul ediyorsa, kişi de yaşadığı toplum

İnsanların
genellikle
ortaya
koyduğu
davranışların kendileri için idealize ettikleri
davranışlarla örtüşmesi yönünde psikolojik bir
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içinde kabul görmek için bu davranışı normal bir
davranış olarak kabul etme eğiliminde olacak,
hatta belki de aynı amaç çerçevesinde hırsızlık
davranışı sergileyecektir.

yaşayan kişilere, 22/03/2020 ile 01/06/2020
tarihleri arasında, kartopu yöntemi kullanılarak
sosyal medya ve konuşma gruplarından anket
formunun yaygınlaştırılması yoluyla toplanan
veriyle gerçekleştirilmiştir. Toplamda 169
katılımcıya ulaşılmış ve daha sonra veri analize
hazır hale getirilmiştir. Kodlama hatası olup
olmadığı ve uç değerlerin yer alıp almadığı
kontrol edilmiştir. Ölçek ifadelerine verilen
yanıtlarda önemli ölçüde eksik bırakılan formlar
ve uç değerler çıkartılarak ters ifadeler yeniden
kodlanmıştır. Bu süreçte veri kaybının en düşük
düzeyde tutulması amaçlanmıştır. Değerlendirme
dışı bırakılan 13 anket formundan sonra,
156 katılımcının verdiği yanıtlarla analizler
gerçekleştirilmiştir. Katılmcıların kendilerine
verilen ifadeleri 5’li Likert Ölçeği ile ‘5-Kesinlikle
katılıyorum,
1-Kesinlikle
katılmıyorum’
aralığında yanıtlamaları istenmiştir.

Makyavelizm
yaklaşımı
adını
Niccolo
Machiavelli’den almaktadır. Makyavelizmi
ifade eden temel yaklaşım “amaca ulaşan her yol
mubahtır” bakış açısıdır (12). İtalya’nın Florensa
kentinde Medici Ailesi için siyasi danışman
olarak görev yapan Niccolo Machiavelli bu
sürecin detaylarını 1513 tarihli ‘Prens’ kitabında
yayınlamıştır. Kitapta yer alan ve adıyla anılan bu
yaklaşıma göre amaca ulaşmak için kişiler arası
ilişkiler manüple edilebilir hatta gerektiğinde bu
amaç için yalan da söylenebilir. Machhiavelli’ye
göre en önemli unsur ortaya konulan amaca
ulaşmaktır (13). Bu yaklaşım, etik ilkelerle ters
bir anlayışı ortaya koymaktadır ve sonraki süreçte
kavram; kişilik özelliklerini belirtmek, ahlak
dışı bazı davranışları nitelemek amacıyla da
kullanılmıştır.

Anket formundan elde edilen veri, IBM SPSS
24.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Yapılan
analizler, tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra
açıklayıcı faktör ve güvenilirlik analizleri,
korelasyon ve regresyon analizleri ile t-Testi,
Mann Whitney-U ve varyans analizidir (ANOVA).
Parametrik ve parametrik olmayan testlerin
seçiminde değişkenler için yapılan normallik
testlerinde basıklık ve çarpıklık değerlerine göre
karar verilmiştir.

Toplum sağlığı krizi sürecinde sağlık
yöneticilerinin çeşitli sorumluluklar bulunmakta
ve bu süreçte toplumun gerek sağlık gerekse gıda
ihtiyacına yönelik alınması gereken tedbirler
konusunda da diğer yöneticilerle işbirliği içinde
olması gerekmektedir. Çünkü sağlık hizmetlerinin
kamusal bir yönü bulunmaktadır (14). Bu nedenle
sağlık yöneticilerinin sağlık hizmeti sunumu
sürecinde ortaya çıkabilecek diğer ihtiyaçlar ve
bu ihtiyaçların karşılanması noktasında verilen
toplumsal tepkiler noktasında da bilgi sahibi
olması gerektiği düşünülmektedir. Çünkü salgın
genel olarak halk sağlığı ile ilgili bir durum
olmakla birlikte, ekonomik ve psiko-sosyal
süreçleri de içine alan çok sayıda değişkeni içinde
barındırmaktadır. Örneğin salgın sürecinin başında
yaşanan panik hali, sağlık hizmetlerine talep
konusunda önemli değişimlere ve insanların gıda
stoklama eğiliminin artmasına neden olmuştur.
Bu çalışma belirtilen değişkenlere ahlaki kimliğin
ve makyavelist yaklaşımın etkisini ve bu etkinin
oranını ortaya koymayı amaçlamıştır.

Ahlaki Kimlik Ölçeği, Türkçe’ye uyarlaması
Sarıçam ve Çelik (2018) tarafından yapılan
çalışmadan alınmıştır (15). Adı geçen çalışmada
güvenilirlik değeri ölçeğin bütünü için 0,90
olup, iki boyuttan oluşmaktadır. Güvenilirlik
değerleri bu boyutlardan ahlaki benlik boyutu
için 0,77 ve ahlaki doğruluk boyutu için de
0,92‘dir (Cronbach alfa). Adı geçen ölçek,
yazarın izni alınarak ve ölçek içindeki bazı
maddeler uyarlanarak kullanılmıştır. Çalışmada,
Varimax Döndürme Tekniği’nin kullanıldığı
faktör analizi sonucunda farklı boyutlar oluşmuş
ve adı geçen çalışmada belirtilen faktör sayısına
ulaşmak için faktör sayısına zorlama yolu
seçilmemiştir. Analiz sonucunda değerlendirme
dışında kalan ifadelerin güvenilirlik değeri
uygun ve açıklayıcılığı yüksek (% 73) tek bir
boyut olarak değerlendirilebileceği görülmüştür.

MATERYAL VE METOD
Araştırma, 202/04-05 No’lu Etik Kurul kararı
ile, elektronik form aracılığıyla, İstanbul ilinde
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Bu nedenle makyavelist söylemleri içeren bu
ifadeler ayrı bir ölçek olarak değerlendirilmiştir.
Salgın sürecinde sağlık hizmeti ve gıda temini
ihtiyacı için literatürde daha önce kullanılmış
bir ölçeğe rastlanmamıştır. Bu nedenle konuyla
ilgili ifadeler, araştırmanın özgünlüğünü korumak
amacıyla oluşturulmuştur. Analiz sonuçları,
ifadelerin araştırma için kullanılabileceğini
gösteren kanıtları içermektedir. Araştırmada
kullanılan bütün ifadeler analiz sonucunda
elde edilen değerlerle birlikte ilgili tablolarda
sunulmuştur.

sürecinde ölçeğin daha önce yapılan çalışmada
elde edilen sonuçlarla paralel olmaması, her iki
araştırmanın içinde farklı dinamikleri içermesi ile
ilgili olabileceği düşünülmektedir.

BULGULAR

Demografik değişkenlerle araştırma değişkenleri
arasındaki korelasyonları gösteren analiz sonuçları
değerlendirildiğinde
önemli
sayılabilecek
bulguları şu şekilde özetlemek mümkündür:
Ahlaki Kimlik Ölçeği’nin bütün alt boyutlarıyla
olumlu yönde; makyavelizm eğilimiyle ise
olumsuz yönde yüksek düzeyde korelasyon
bulunmaktadır. Sağlık hizmeti alma eğilimi
ahlaki kimlikle olumsuz yönde; makyavelist
eğilimle neredeyse aynı oranda olumlu yönde
korelasyon göstermektedir. Makyavelist eğilimin
ahlaki kimliğin bütün boyutlarında daha çok orta
düzeyde olmak üzere ve ahlaki benlik dışındaki
bütün boyutlarla olumlu yönde korelasyon
oluşturmaktadır.

Yaşanan salgın sürecinde ortaya çıkan sağlık ve
gıda ihtiyacıyla ilgili eğilimi değerlendirmek için
oluşturulan ölçekte bu süreçte sağlık hizmetleri
ile ilgili ihtiyaçların değerlendirdiği ifadeler
ilk boyutta yer almış, gıda ihtiyacı için satın
almaya yönelik davranışlar ise ikinci boyutta yer
almaktadır (Tablo 3).

Katılımcıların yaş ortalaması 35,1 (±12,5) olup,
toplam katılımcı sayısı 156’dır. Katılımcıların %
60’ını kadınlar oluşturmaktadır. Evli olanların
oranı % 53 olup, yaklaşık % 74’ü üniversite ve
üstü öğrenim düzeyine sahiptir. Katılımcıların %
46’sı 8.000 TL ve üzerinde aile gelirine sahiptir.
Ölçeklerin geçerlik ve güvenilirlik analizlerini
içeren sonuçlara ilgili tablolarda yer verilmiştir.
Araştırma kapsamında yanıtları alınan ifadelerden
analiz öncesi ters kodlama yapılan ifadeler de
ilgili tablolarda belirtilmektedir. Bütün ölçekler
için yapılan faktör analizlerinde elde edilen
sonuçlar değerlendirildiğinde ifadelerin faktör
yükü, ölçeklerin açıklayıcılığı ve güvenilirlik
değerleri açısından uygun olduğu görülmektedir.

Gruplar arası karşılaştırmalar için yapılan
istatistiksel analizlerden öncelikle parametrik
testlerle yapılan analiz sonuçlarına yer verilmiş
olup daha sonra nonparametrik testlerle yapılan
analiz sonuçları sunulmuştur. Medeni durum ve
yaş değişkenlerine göre ölçekler ve alt boyutlar
arasında farklılaşma görülmemiştir. Cinsiyet
değişkenine göre ise COVID-19 Salgını İhtiyaca
Yönelik Davranış Ölçeği’nin ikinci boyutunda
kadınlar erkeklere göre ortalama farkla 0,43
olumlu yönde farklılaşmaktadır. (F=2,41;
t=2,17; p=0,031). Meslek grupları arasındaki
farklılaşmalar açısından bakıldığında Ahlaki
Kimlik Ölçeği’nin ikinci boyutunda Dunnet T3’e
(ANOVA) göre öğrenciler eğitimcilere göre 0,62
ortalama farkla olumsuz yönde farklılaşmaktadır
(F(144,5)=7,32; SH=0,21; p=0,046). Eğitim durumu
değişkenine göre de ölçeklerde ve alt boyutlarında
anlamlı farklılaşmalar görülmüştür. Ahlaki Kimlik
Ölçeği’nin ahlaki zayıflık boyutunda görülen

Ahlaki Kimlik Ölçeği için yapılan faktör
analizi sonucunda beş farklı boyutun oluştuğu
görülmektedir. Bu boyutlar sırasıyla; ahlaki
benlik, ahlaki zayıflık, izlenme, ahlaki sağlamlık
ve karşılıklılık şeklindedir. Ölçeğin alındığı
çalışmadan farklı boyutlar oluştuğu için bu
boyutlar yeniden adlandırılmıştır.
Makyavelist yaklaşımı değerlendiren üç farklı
ifadeye yer verilen bu ölçek, Ahlaki Kimlik Ölçeği
faktör analizi sonucunda çıkarılan maddelerin
tekrar analiz edilmesiyle oluşturulmuştur.
Mevcut ölçek için faktör sayısı zorlanmamıştır.
Analiz dışında çıkarılan maddeler, kendi içinde
açıklayıcılığı ve güvenilirliği yüksek yeni bir faktör
oluşturmuştur. Yapılan analiz sonucunda ayrıca
tek bir faktör oluşturmasından dolayı araştırmada
bir değişken olarak değerlendirilmiştir. Analiz
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farklılaşmalar bu farklılaşmalardan birisidir.
Tukey HSD’ye göre üniversite öncesi eğitim
durumuna sahip olanlar, önlisans mezunlarına
göre 0,77 ortalama farkla (F(152;3)=6,11; SH=0,27;
p=0,025); lisans mezunlarına göre 0,65 ortalama

farkla (F(152;3)=6,11; SH=0,18; p=0,003); yüksek
lisans ve üzeri eğitim durumuna sahip olanlara
göre 0,79 ortalama farkla (F(152;3)=6,11; SH=0,21;
p=0,002) bütün gruplarda olumsuz yönde olmak
üzere farklılaşmaktadır.

1
19
17

İzlenme

15
16

Ahlaki Sağlamlık

14
7
8
20
6
9
10

İnsanlar bana kötü davrandıklarında onlara aynı şekilde
karşılık vermem doğaldır.(T)

0,79
0,76
0,73
0,70

175

18,2

0,85

4,53
(0,57)

14,6

0,83

4,57
(0,74)

13,3

0,80

4,59
(0,71)

13,0

0,69

4,48
(0,51)

10,3

0,68

3,06
(1,06)

69,4

0,83

4,36
(0,44)

0,67
0,84
0,75
0,72
0,82
0,81
0,69
0,79
0,75
0,61
0,56
0,80
0,80

Toplam=
KMO=
Bartlett Küresellik Testi
Ki Kare=
Sd=
p

Ortalama (SS)

5

Başkalarının bana güvenebileceğini bilmelerini isterim.
Başkalarını incitmemek benim için oldukça önemlidir.
Diğer insanlara adil davranmak benim için önemlidir.
Her zaman başkalarına karşı en iyi ve en az zarar verecek
şekilde davranmayı seçerim.
Yaptığım her şeyde dürüst davranmaya çalışırım.
Bazı insanların sahtekarlık olarak değerlendirebildikleri
şeyleri yapmak beni rahatsız etmez.(T)
Bir kasiyer yanlışlıkla fazladan (5-10 TL gibi) para üstü
verirse, genellikle fark etmemiş gibi davranırım. (T)
Hile yapmak mevcut koşullar içinde bazen makuldür. (T)
Hiç kimse ortaya çıkaramazsa, az miktarda para veya
kimsenin fark etmediği (yokluğunu hissetmediği) şeyleri
aşırmak sorun değildir. (T)
Etrafta takdir edecek kimse yoksa iyi bir şeyler yapmak için
özel bir çaba harcamanın anlamı yoktur. (T)
Kimse izlemiyorsa ya da bilmeyecekse, doğru olanı
yapmanın bir önemi yoktur. (T)
Hayatta en önemli şeylerden biri doğru olduğunu bildiğin
şeyi yapmaktır.
Doğru olduğuna inandığım şeyleri yapmaktan çekinmem.
Ahlaki olarak yanlış olduğunu bilsem bile, bir grubun
kararına uyarım. (T)
Başka birinin bir durumdan zarar gördüğünü fark ettiğimde
bunu önlemeye çalışırım.
Yaptığım iyiliklerin fark edilmesini isterim. (T)

Güvenilirlik

4
2
3

18

Karşılıklılık

Faktör
Ağırlıkları

Soru İfadesi

Faktörün
Açıklayıcılığı
(%)

Ahlaki
Zayıflık

Ahlaki Benlik

Faktörün Adı

Tablo 1: Ahlaki Kimlik Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları-İstanbul, 2020.

0,794
1165,664
136
<0,001
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Güvenilirlik

Ortalama (SS)

Alacağınız ödül yeterince büyükse yanlış olan bir şeyi
yapabilirsiniz.
Kendim için faydalı olan bir olay veya durumun
11
başkasına zarar vermesi önemli değildir.
İnsanların sizin dürüst olduğunuzu düşünmesi dürüst
13
olmanızdan daha önemlidir.
12

Faktörün
Açıklayıcılığı (%)

Faktörün Adı

Soru İfadesi

Makyavelist
Yaklaşım

Faktör Ağırlıkları

Tablo 2: Makyavelist Yaklaşım Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları-İstanbul, 2020.

73,1

0,82

4,15
(0,96)

73,1

0,82

4,15
(0,96)

0,89
0,88
0,79

Toplam=
KMO=
Bartlett Küresellik Testi
Ki Kare=
Sd=
p

0,683
173,086
3
<0,001

COVID-19 şüphesi dolayısıyla bir süre hastanede kaldım.

0,88

5

COVID-19 şüphesi dolayısıyla hastaneye başvurdum.

0,72

7

Yakınlarım arasında COVID-19 teşhisi konulanlar oldu.

0,67

Evde kalacağımız süre için ailemle birlikte en az üç gün
yetecek kadar yiyecek satın aldım.
Evde kalacağımız süre için ailemle birlikte en az 10 gün
14
yetecek kadar yiyecek satın aldım.
13

0,84
0,83

Toplam=
KMO=
Bartlett Küresellik Testi
Ki Kare=
Sd=
p

176

0,609
107,293
10
<0,001

Ortalama (SS)

6

Güvenilirlik

Faktör
Ağırlıkları

Soru İfadesi

Faktörün
Açıklayıcılığı
(%)

Gıda
İhtiyacı

Sağlık
Hizmeti
İhtiyacı

Faktörün Adı

Tablo 3: COVID-19 Küresel Salgını İhtiyaca Yönelik Davranış Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları- İstanbul,
2020.

35,1

0,67

1,94
(0,61)

28,4

0,65

1,23
(0,48)

63,5

0,67

3,00
(1,22)

.

Medeni
Durum

Bekar

Cinsiyet

Yüksek Lisans/
Doktora

Lisans

Önlisans

İlköğretim-Lise

Emekli/ Ev Kadını

Öğrenci

Mavi Yaka

Beyaz Yaka

Sağlık

Eğitim

Erkek
Evli

Kadın

>40 Yaş

26-40 Yaş Arası

15-25 Yaş Arası

177

4,48 4,70 4,56 4,65 4,51 4,60 4,58 4,67 4,67 4,78 4,47 4,37 4,54 4,45 4,40 4,67 4,70 4,49 4,37 4,64 4,65 4,86

4,41 4,48 4,53 4,48 4,47 4,48 4,48 4,45 4,58 4,36 4,56 4,33 4,69 4,51 4,48 4,48 4,44 4,63 4,30 4,70 4,44 4,37

2,97 2,91 3,24 3,04 3,08 3,01 3,11 3,17 3,15 3,20 2,83 2,84 2,75 2,70 3,50 3,09 3,19 3,12 3,28 2,99 2,83 3,47

İzlenme

Ahlaki
Sağlamlık

Karşılıklılık

Gıda İhtiyacı

3,19 2,99 2,88 3,17 2,74 3,03 2,97 2,93 2,93 2,70 2,73 3,38 3,31 3,15 2,56 2,98 3,07 3,01 2,64 3,09 3,03 3,08

Makyavelist
Yaklaşım
2,01 1,87 1,69 1,75 2,01 1,84 1,87 1,55 1,45 1,95 2,43 2,21 1,92 2,37 1,60 1,73 1,59 2,01 1,89 1,81 1,79 1,73
Ölçeği
Salgın
Sürecinde
1,98 1,92 1,91 1,99 1,86 1,96 1,91 1,95 1,84 1,81 1,93 2,08 2,15 2,09 1,63 1,89 2,00 2,03 1,79 2,01 1,89 1,98
İhtiyaç Ölçeği
Sağlık
Hizmeti
1,17 1,21 1,26 1,20 1,27 1,25 1,20 1,30 1,11 1,22 1,40 1,21 1,38 1,38 1,00 1,16 1,28 1,37 1,23 1,29 1,13 1,25
İhtiyacı

4,46 4,61 4,61 4,66 4,43 4,52 4,63 4,80 4,69 4,70 4,18 4,33 4,54 4,27 4,46 4,71 4,72 4,55 4,46 4,52 4,64 4,73

Ahlaki
Zayıflık

Ahlaki Benlik 4,45 4,56 4,55 4,60 4,43 4,50 4,56 4,71 4,53 4,65 4,47 4,38 4,38 4,42 4,50 4,57 4,60 4,58 4,53 4,57 4,43 4,69

Ahlaki
4,27 4,38 4,40 4,41 4,30 4,34 4,39 4,48 4,43 4,44 4,25 4,18 4,32 4,22 4,35 4,42 4,43 4,40 4,29 4,42 4,32 4,51
Kimlik Ölçeği

<3.500 TL

Ailenizin Aylık Ortalama
Geliri

3501-5000 TL

Eğitim Durumu

5001-8000 TL

Mesleki Durum

8001-12000 TL

Yaş

>12000 TL

Tablo 4: Katılımcıların Verdiği Yanıtların Demografik Değişkenlere Göre Ortalama Değerleri-İstanbul, 2020.
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Tablo 5: Regresyon Modeli Sonuçları
β
Sabit
1,271
Ahlaki Benlik
0,119
Ahlaki Zayıflık
-0,259
İzlenme
0,155
Ahlaki Sağlamlık
0,066
Karşılıklılık
-0,010
Makyavelizm Eğilimi
0,178
*Bağımlı Değişken: Salgın Sürecindeki İhtiyaçlar

SH
0,76
0,10
0,08
0,09
0,10
0,05
0,07

Standartlaştırılmış β
0,11
-0,32
0,18
0,06
-0,02
0,28

t
1,68
1,22
-3,08
1,82
0,67
-0,19
2,40

p
0,095
0,225
0,002
0,071
0,507
0,847
0,018

SH=Standart Hata

Makyavelizm
Ölçeği’nden
elde
edilen
ortalamalarla
yapılan
gruplar
arasındaki
farklılaşmalar ise şu şekildedir: Tukey HSD’ye
göre üniversite öncesi eğitim durumuna sahip
olanlar, önlisans mezunlarına göre 0,77 ortalama
farkla (F(152;3)=6,11; SH=0,27; p=0,025);
lisans mezunlarına göre 0,65 ortalama farkla
(F(152;3)=6,11; SH=0,18; p=0,003); yüksek lisans
ve üzeri eğitim durumuna sahip olanlara göre
0,79 ortalama farkla (F(152;3)=6,11; SH=0,21;
p=0,002) bütün gruplarda olumsuz yönde olmak
üzere farklılaşmaktadır. Salgın Ölçeği toplam
puanında eğitim durumuna göre farklılaşmalar
görülmektedir. Eğitim durumu lise ve öncesiyle
sınırlı olan katılımcıların 0,47 ortalama farkla
önlisans mezunlarına göre olumlu yönde
farklılaştığı görülmektedir (F(152;3)=2,61; SH=0,18;
p=0.045).

eğitim çalışanlarına (t=2,98; p=0,043) ve sağlık
çalışanlarına (t=3,68; p=0,004) göre olumlu
yönde farklılaştığı görülmüştür. Sağlık hizmeti
alma eğilimi açısından değerlendirildiğinde
eğitim durumuna göre gruplar arası farklılaşmalar
dikkat çekmektedir. Lise ve öncesi öğrenim
durumuna sahip olanlar, lisans mezunlarına göre
0,26 ortalama farkla (t=2,64; p=0,008) olumlu
yönde farklılaşmaktadır. Önlisans mezunları, lise
ve öncesi eğitim durumuna sahip olanlara göre
0,38 ortalama farkla (t=3,02; p=0,003) ve yüksek
lisans düzeyinde eğitim durumuna sahip olanlara
göre de 0,28 ortalama farkla (t=2,09;p=0,037) her
iki grupta da olumsuz yönde farklılaşmaktadır.
Değişkenler arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması
için regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon
analizi sonucunda salgın sürecinde ortaya çıkan
ihtiyaçlar üzerinde ahlaki kimliğin ahlaki zayıflık
boyutu ile makyavelizm eğiliminin etkili olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. (R2=0,169; F(149;6)=5,04;
p<0,001)

Meslek gruplarının oluşturulması sürecinde
meslek değişkeni için öğrenci olduğunu belirtenler
ayrı bir kategori olarak değerlendirilmiştir.
Yapılan gruplar arası karşılaştırmalara göre
öğrencilerin ahlaki kimlik açısından diğer meslek
gruplarına göre olumsuz yönde farklılaştığı
görülmektedir. Bu meslek grupları; beyaz
yakalılar (t=12,4; p=0,028), sağlık çalışanları
(t=10,23; p=0,007) ve eğitim çalışanlarıdır
(t=11,12; p=0,005). Makyavelizm eğilimi
açısından karşılaştırıldığında mavi yakalıların ve
öğrencilerin sağlık çalışanlarına ve eğitimcilere
göre olumlu yönde farklılaştığı görülmektedir.

TARTIŞMA
Bu araştırmada elde edilen sonuçların
literatürle uyumlu ve ayrışan yönlerinin
olduğu görülmektedir. Bu durum araştırma için
oluşturulan ifadelerin farklılaşması, araştırma
amacı ve örnekleminin özelliklerinin farklı olması
ve araştırmaların farklı ülkelerde yapılmış olması
gibi durumlarla açıklanabilir.
Ölçekler ve alt boyutları arasında farklılaşma
görülmeyen üç değişken bulunmakta olup; bunlar
yaş, medeni durum ve gelir durumdur. Moore ve
Katz, (1995) makyavelizm eğiliminin yaşa göre
farklılaşmadığını göstermiştir. Coşkun (2017)

Mavi yakalı çalışanlar eğitim çalışanlarına
(t=2,93; p=0,05) ve sağlık çalışanlarına göre
(t=3,50; p=0,007) olumlu yönde farklılaşmaktadır.
Öğrencilerin de makyavelizm eğilimi açısından
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çalışmasında ahlaki kimliğin yaşa ve medeni
duruma göre farklılaşmadığını ortaya koymuştur
(6). Aynı çalışmaya göre makyavelizm eğilimi
medeni duruma göre farklılaşmamaktadır.
Özsoy’un (2017) çalışması da makyavelizm
eğiliminim yaşa ve medeni duruma göre
farklılaşmadığını, ancak gelir durumuna göre
farklılaşma olduğunu ortaya koymaktadır (16).
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, belirtilen
değişkenler arasında farklılık görülmemesi
dolayısıyla Moore ve Katz, (1995), Coşkun’un
(2017) ve Özsoy’un (2017) çalışmalarıyla genel
olarak uyumluluk göstermektedir (6,16).

Makyavelizm yaklaşımı için yapılan gruplar arası
karşılaştırmalarda eğitime göre farklılaşmalar
olduğu, eğitim düzeyi arttıkça makyavelizm
eğiliminin azalması bu çalışma kapsamında elde
edilen diğer bulgular arasındadır. Moore ve Katz,
(1995) çalışmalarıında makyavelizm eğiliminin
eğitim
durumuna
göre
farklılaşmadığını
göstermiştir (17). Eğitimin makyavelizm eğilimini
azaltması sonucu bu çalışmada elde edilen sonuçla
uyumluluk göstermemekle birlikte araştırma
sonucunda elde edilen bulgunun mantıksal olarak
daha uygun olduğu söylenebilir. Ahlaki kimliğin
eğitim durumu arttıkça olumlu yönde değiştiğini
ve makyavelizm eğiliminin azaldığını ortaya
koyan Coşkun’un (2017) çalışması da elde edilen
bulguları desteklemektedir (6).

Çalışmada
elde
edilen
diğer
bulgular
değerlendirildiğinde, ahlaki kimlik ve makyavelizm
eğiliminin cinsiyet gruplarına göre farklılaşmadığı
görülmektedir. Literatürde cinsiyete göre
belirtilen değişkenlerin farklılaştığını gösteren
ve göstermeyen çalışmalar olduğu görülmüştür.
Cinsiyetin makyavelizm üzerindeki etkisiyle
ilgili her iki cinsiyetin de farklılaştığı çalışmalar
bulunmaktadır (6). Örneğin Hardy’in (2006)
çalışmasında ahlaki kimlikle de ilişkilendirilen
prososyal1 kimlik değişkeninin kadınlar lehine
farklılaştığı görülmektedir (9). Coşkun (2017)
tarafından yapılan çalışmanın sonuçları ahlaki
kimliğin cinsiyete göre farklılaşmadığını, ancak
makyavelizm eğiliminin erkeklerde daha fazla
olduğunu ortaya koymuştur (6). Özsoy (2017)
çalışmasında makyavelizm eğiliminin cinsiyet
değişkenine göre farklılaşmadığını ortaya
koymaktadır (16).

Ahlaki kimlik ve makyavelizm eğilimi değişkenleri
açısından öğrenciler ve mavi yakalılarla ilgili
görülen farklılaşmalar eğitim sürecinin ahlaki
kimliğin oluşmasında etkili olduğunu destekleyen
bir bulgu olarak değerlendirilmiştir. Değişkenler
arasındaki
ilişkiler
değerlendirildiğinde
makyavelizm eğiliminin ahlaki zayıflık, izlenme
ve karşılıklılık boyutlarıyla olumlu yönde
ilişkili olması ve ahlaki kimlikle olumsuz
yönde ilişkili olması beklenen bir sonuç olarak
değerlendirilebilir. Ahlaki kimliğin, düşük
düzeyde olmakla birlikte, salgın sürecinde sağlık
hizmeti alma eğilimiyle olumsuz yönde ilişkili
olduğu, makyavelizm eğiliminin ise aynı süreçte
sağlık hizmeti alma eğiliminin artması ile yine
düşük düzeyde ilişkili olduğu görülmektedir. Bu
durumun, salgın süreci öncesinde ahlaki kimliğin
doğru kodlarla beslenmesinin ve makyavelist
eğilimlerin azalmasının önemi konusunda bir
ipucu olduğu düşünülmektedir. Meslek grupları
açısından görülen farklılaşmaların sadece eğitim
durumu ile değil bireylerin statüleriyle ilintili
olabileceği düşünülmektedir. Çünkü davranışların
ortaya çıkmasında statünün önemli bir etkisi
bulunmaktadır.

Ahlaki kimliğin cinsiyete göre farklılaşmadığını
ortaya koyan Coşkun’un (2017) çalışmasıyla
makyavelizm
eğiliminin
cinsiyete
göre
farklılaşmadığını gösteren Özsoy ‘un (2017)
çalışmaları bu araştırmada elde edilen bulguları
desteklemektedir (6,16).
Bu çalışmada elde edilen bulgular meslek
gruplarına göre ahlaki kimlik ve makyavelizm
eğilimi
açısından
görülen
farklılaşmalar
Coşkun’un (2017) çalışması ile uyumlu değildir.

Ahlaki kimlik ve makyavelizm eğiliminin salgın
sürecindeki sağlık hizmeti alma ve gıda temin
etme eğilimini artırması beklenen bir sonuç olarak
değerlendirilmektedir.

1

Bir başkasının iyiliğini gözeterek yardım etme, işbirliği
yapma, empati kurma, paylaşma, koruma, teselli etme,
rahatlatma, dahil etme gibi davranışları içerir.
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SONUÇ
Halk sağlığını tehdit eden ve titizlikle yürütülmesi
gereken salgın süreci içinde çok sayıda dinamiği
barındırması dolayısıyla pek çok yönüyle
ele alınması gereken bir konudur. Ayrıca bu
süreçte toplumun değerlerinin ve dinamiklerinin
açık bir şekilde ortaya çıktığını söylemek
mümkündür. Bu değerlerin oluşturduğu ahlaki
kimlik ve makyavelizm eğiliminin etkisinin
değerlendirilmesi bu çalışmanın amacını
oluşturmuştur. Ancak örneklemin kısıtlı olması
dolayısıyla araştırmadan elde edilen sonuçların
genelleştirilemeyecek olması da göz önünde
bulundurulmalıdır.

evrensel değerlere uygun bir ahlaki kimliğin
pek çok olumlu sonucunun olacağı göz önünde
bulundurulmalıdır. Ayrıca bu araştırma sonuçları,
toplum sağlığı krizinin yönetilmesi sürecinde
toplumun eğitim seviyesinin önemli bir değişken
olabileceği ve toplumsal dinamiklerin kriz
yönetimi sürecinde önemli olduğuna ilişkin
kanıtları içermektedir.
Bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında
toplumun ahlaki kimliğinin güçlendirilmesinin
diğer olumlu etkilerinin yanında, salgın
sürecindeki sağlık hizmeti ve gıda ihtiyacının
karşılanması sürecinde ortaya çıkan sorunları
azaltabileceği yönünde kanıtlar içermektedir.
Ahlaki kimliğin güçlendirilmesi için oluşturulan
öneriler aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:

Salgın sürecinde gıdaya erişim zorlaşabilmektedir.
Gizli gıda güvensizliği olarak değerlendirilen bu
kavram, daha sonra onarılması güç toplumsal
sorunlara neden olabilmektedir (18). Bu durum
süreç içinde artan işsizlik ve yoksullukla
birlikte ortaya çıkmaktadır (19). Amerika
Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmanın
sonuçları COVID-19 Küresel Salgını sürecinde
gıda güvensizliğinin %32 oranında arttığını
göstermektedir (20). İnsanların bu süreçte gıda
stoklama eğiliminde olması ise gıdaya erişimi
zorlaştıran diğer bir unsur olabilmektedir.
Mevcut durumda depolama maliyetlerini en
düşük seviyede tutmak amacıyla tam zamanında
üretim ilkesiyle çalışan gıda üreticilerinin bütün
talebi karşılayabilmesi için tüketici davranışları
da bu süreçte önemli hale gelmektedir (18).
Beslenmenin öneminin arttığı salgın dönemi
içinde gıdaya erişim hakkının sağlanması önemli
bir konu haline gelmektedir.

• Salgınla ilgili ilk sinyaller alınmaya
başlandıktan sonra gıda temini konusunda da
önlemler alınmalı ve süreç planlanmalıdır.
• Salgın sürecinde gıda stoklama eğilimini
arttırmaya
neden
olabilecek
fırsatçı
enflasyonculara karşı önlemler alınmalıdır.
• Salgın sürecinde sosyal izolasyonun başladığını
belirten açıklamalar sırasında topluma gıda
ihtiyacını karşılayabilmek için gerekli izinlerin
verileceği bilgisi verilmelidir.
• Gıda stokları konusunda bir sorun
yaşanmadığının bilgisi verilmelidir.
• Erken dönemde eğitim programı içinde karakter
oluşumunu destekleyen unsurlara ve sağlık okuryazarlığı ile ilgili konulara yer verilmelidir.
• Güçlü bir ahlaki kimliğin oluşması için evrensel
etik değerlerin içselleştirilmesi sağlanmalıdır.
• Ahlaki
davranışın
koşula
bağlı
gerçekleştirilmemesi, temel bir sorumluluk olarak
algılanması sağlanmalıdır.
• Medyada olumlu ve örnek teşkil edecek
davranışların sıklıkla anılması gerekmektedir.
• Ahlaki olmayan davranışlarla ilgili caydırıcı
cezalar ve yaptırımlar uygulanmalıdır.

Ahlaki kimliğin benimsenmesi ve doğru ahlaki
kodların oluşturulmasının toplum sağlığı krizi
sürecinde de etkileri olduğu görülmektedir. Bu
bağlamda en önemli sayılabilecek belirleyicinin
de eğitim olduğu bu çalışma sonucunda elde edilen
bulgular arasındadır. Eğitim süreçlerinin içsel
denetim mekanizmalarının hayata geçirilmesini
sağlayacak şekilde planlanmasının da oldukça
önemli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Ahlaki kimliğin güçlendirilmesinin öneminin
sadece salgın sürecindeki ihtiyaçlarla sınırlı
olmaması gerektiği düşünülmektedir. Güçlü ve

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular eğitim
süreçlerinin görünen ve görünmeyen pek çok
süreci ne kadar çok etkilediği yönünde kanıtlar
içermektedir. Böylelikle eğitimin bireyin ve
toplumun yaşantısı üzerinde ne kadar etkili olduğu
bir kez daha anlaşılmaktadır. Salgın sürecinde
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insanların davranışlarına etki eden durumlar
için önceden hazırlıklı olunması gereğine de
dikkat çekilen bu çalışmanın literatüre katkı
sağlayacağına inanılmaktadır.

örgüt yararına ahlaki olmayan davranış üzerinde etkisi : ahlaki
iklimin düzenleyici rolü. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul
Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, İstanbul.
7) Blasi, A. (1993). The development of identity: Some
implications for moral functioning. G. G. Naom ve T. E. Wren
(Ed.), The moral self içinde (99-122). Cambridge, MA: MIT
Press.
8) Yalçın, Ö. (2017). Sosyal Baskınlık Yönelimi Ahlaki
Standartları Farklı Ahlaki Temeller Boyunca Perdeliyor:
Ahlaki Geri Çekilmede Bireysel Farklılıklar. Türk Psikoloji
Dergisi, 32(80), 44-62.
9) Hardy, S. A. (2006). Identity, Reasoning, and Emotion: An
Empirical Comparison of Three Sources of Moral Motivation.
Motivation and Emotion, 30(3), 205–213.
10) Kocabıyık, O. O. (2014). Benlik ve ahlaki kimlik. Değerler
Eğitimi Dergisi, 12(27), 261-280.
11) Mora N.,. (2008). Medya ve kültürel kimlik. Uluslararası
İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-14.
12) Özsoy, E., & Ardiç, K. (2017). Karanlık Üçlü’nün
(Narsisizm, Makyavelizm ve Psikopati) İş Tatminine Etkisinin
İncelenmesi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 391-406.
13) Paulhus, D. L. (2009) Earty in the 16th century, Niccolo
Machi-avelli acted as chief political advisor to the ruling Medici
family in Florence, Italy. The details of his counsel are well
known because Machiavelli laid them out for pos-terity in his
1513 book, The Prince. The gist.
14) Tengilimoğlu D. (2012) Sağlık Kurumları İşletmeciliği
15) Sarıçam, H. ve Çelik İ. (2018). Ahlaki Kimlik Ölçeğinin
Türkçe uyarlamasının beliren yetişkinlerde psikometrik
özellikleri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Tam
Metin Kitabı (ss.1773-1779). Ankara: PegemA Yay. DOI:
10.14527/9786052414743
16) Özsoy Fehim Hayrullah, Örgütlerde Makyavelizm Ve
Sinizmin Çatışma Yönetimine Etkisi: Bir Teknoloji Şirketinde
Uygulama, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (2017) İstanbul
17) Moore, S., & Katz, B. (1995). Machiavellian scores of
nursing faculty and students. Psychological reports, 77(2), 383386.
18) Power, M., Doherty, B., Pybus, K., & Pickett, K. (2020).
How COVID-19 has exposed inequalities in the UK food system:
The case of UK food and poverty. Emerald Open Research, 2.
19) Gundersen, C., Hake, M., Dewey, A., & Engelhard, E.
(2021). Food insecurity during COVID-19. Applied economic
perspectives and policy, 43(1), 153-161.
20) Niles, M. T., Bertmann, F., Belarmino, E. H., Wentworth, T.,
Biehl, E., & Neff, R. (2020). The early food insecurity impacts of
COVID-19. Nutrients, 12(7), 2096.

Kısıtlılıklar: Bu araştırmaya konu olan
değişkenlerin
kullanıldığı
ve
salgın
sürecinde gerçekleştirilmiş bir çalışmaya
literatürde rastlanmamış olması çalışmada
elde edilen bulguların kapsamlı bir şekilde
karşılaştırılamamasına
neden
olmuştur.
Ahlaki kimlik ve makyavelist yaklaşım
konusunda katılımcıların kendileri için yaptığı
değerlendirmenin de bir kısıtlılık oluşturabileceği
düşünülmektedir. Çünkü katılımcılar ahlaki
konularda kendileriyle özdeşleştirdikleri ilkeler
ile ortaya koydukları davranışlar arasında farlılık
bulunması sıklıkla karşılaşılabilecek bir durumdur.
Bu konuda daha sonra yapılacak araştırmalarda öz
değerlendirme dışında da değerlendirme yapılması
önerilmektedir. Katılımcı sayısının sınırlı olması,
araştırma sonuçlarının genellenmesi konusunda
bir kısıtlılık oluşturmaktadır. Salgın sürecinde
sadece insanların gıda stoklama eğilimiyle ilgili
ahlaki yaklaşımının değerlendirilmesi yeterli
değildir. Gıda temini sürecinde etkili ve yetkili
bütün kişi, kurum ve kuruluşların da ahlaki ilkelere
uygun hareket edip etmediğinin belirlenmesi de
önemlidir. Daha sonra yapılacak araştırmalarda
bu konunun da değerlendirilmesinin önemli
olduğuna inanılmaktadır.
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Determination of the Correlation Between Hospital and Anxiety
Depression Levels and Quality of Work Life in Surgical Nurses
Cerrahi Servislerde Çalışan Hemşirelerin Hastane Anksiyete ve Depresyon
Düzeyi ile İş Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki
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Gonca İLTER
ABSTRACT

ÖZ

Purpose: The purpose of this study was to determine the relationships between anxiety and depression experienced by surgical nurses
in the work environment and their quality of work life.
Materials and Methods: Two hundred twelve surgical nurses were
administered a sociodemographic form, the Hospital Anxiety Depression Scale, and the Nurse’ Quality of Work Life Scale.
Results: The mean age of the nurses was 32.0 years. Nurses’ hospital anxiety score was 9.00, their depression score was 8.00, and
their total hospital anxiety-depression score was 17.00. Nurses’ total
quality of work life score was 66.95.
Conclusion: Nurses frequently have high anxiety and moderate depression levels, and moderate quality of work life. Motivating measures could be increased through the provision of appropriate working
conditions.

Amaç: Bu çalışmanın amacı cerrahi hemşirelerinin çalışma ortamında yaşadığı anksiyete ve depresyon ile iş yaşam kaliteleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir.
Gereç Yöntem: 212 cerrahi hemşiresiyle gerçekleştirilen çalışmada,
veri toplama aracı olarak, sosyodemografik form Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği ve Hemşirenin Çalışma Yaşam Kalitesi Ölçeği
kullanılmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin ortalama yaşı 32.0 olup, hemşirelerin hastane anksiyete skoru 9.00, depresyon skoru 8.00 ve toplam hastane
anksiyete-depresyon skoru 17.00 olarak belirlendi. Hemşirelerin
toplam iş yaşam kalitesi puanı 66,95 olup, iş yaşam kalitesi orta
düzeydedir.
Sonuç: Hemşireler, yüksek anksiyete, orta derecede depresyona ve iş
yaşam kalitesine sahiptir. Uygun çalışma koşullarının sağlanmasıyla motive edici önlemler artırılabilir.
Keywords: Anksiyete, depresyon, iş, yaşam kalitesi, cerrahi hemşiresi.

Anahtar Kelimeler: Anxiety, depression, job, life quality, surgical
nurse.

INTRODUCTION

than other occupations. Problems encountered in
the provision of health services can affect nurses’
stress, anxiety and depression levels, and therefore
indirectly impact on their productivity, quality
of work life, social life, and mental and physical
health(1,2). Previous studies have emphasized that
nurses, specialist care providers, have a greater
tendency to existential and emotional problems, for
which reason they experience greater difficulties
such as anxiety, depression and burnout, and their
quality of work life is directly impacted(3).

Nursing, a profession largely based on
communication, has a greater need for members
who are psychologically and physically healthier
1 Dr. Öğr. Üyesi Kırklareli University School of Health Nursing
Department, Kirklareli, Turkey, E-posta: aylin.sayilan@klu.edu.tr,
ORCID ID: 0000-0003-0576-8732
2 Dr. Lecturer, Kocaeli University, Kocaeli Vocational School
of Health, Kocaeli, Turkey, E-posta: seldamertboga@gmail.com,
selda.mertboga@kocaeli.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-8123-2211
3 Registered Nurse, Training Nurse, Eskişehir Osmangazi
University Medicine Faculty, Eskişehir, Turkey,
E-posta: ozlem_8420@hotmail.com
ORCID ID: 0000-0003-3592-2892
4 Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi Medicine Faculty, Department of Biostatistics and Medical Informatics, Kocaeli, Turkey,
E-posta: canan.baydemir@kocaeli.edu.tr, ,
ORCID ID: 0000-0002-1521-7793

Quality of work life involves a management
approach that moves away from the classic
conception of management to a more modern
perspective, one that aim to provide better quality
working conditions, to improve levels of physical
and psychological well-being among workers, that
creates changes in the institutional culture, and that
thus enhances the value of all workers(4).

* This study appeared as a verbal presentation at the International
Conference on Academic and Applied Sciences held in Romania in
26-28 October, 2018.
The study was supported by the Kocaeli University Scientific
Research Projects Coordination Unit under project number 2018/044
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Units in hospitals, which are environments filled
with stressors, and particularly surgical units,
are technologically highly complex. Relying
on intensive team communication, involving
numerous life-threatening situations and requiring
rapid decision-making, the surgical setting is a
source of anxiety and depression for nurses(5).
Surgery clinics, with their large patient numbers
and nurse-based responsibilities for meeting
patients’ individual requirements, are among the
units requiring the most intensive nursing care.
Anxiety and depression experienced in these
units have been shown in various studies to create
adverse effects on productivity and quality of
work life(5,6). In addition, anxiety, depression
and burnout decrease, motivation and coping
strategies are enhanced, and the quality of care
provided increases as quality of work life improves
in the nursing profession(7). Nurses with heavy
workloads experience anxiety and depression on
a frequent basis, and this has a negative impact on
satisfaction with work(8,9).

Inclusion criteria were age 18 and over, willingness
to participate, absence of communication
problems, absence of psychiatric problems, and
providing written informed consent to participate
in the study. Individuals with cognitive or
psychological problems restricting collaboration
were excluded from the study.
Permission for the study was received from
the XXX Provincial Health Directorate under
decision No. 34059705-799 dated 28.11.2018.
Written approval was granted by the Kocaeli
University Non-Interventional Clinical Research
Ethical Committee, and written and verbal
informed consent was given by all participants.
Data collection tools
Nurse description form: This contained
questions investigating age, sex, education level,
marital status, length of employment in the clinic,
working hours per week, etc.
Hospital Anxiety and Depression Scale
(HADS): This scale was employed to determine
anxiety and depression levels10. The validity
and reliability of the scale for Turkey were
studied by Aydemir, Güvenir, Küey et al., (1997)
(11). It contains 14 questions, seven measuring
anxiety and seven investigating depression. The
reliability study produced a Cronbach alpha
coefficient of 0.8525 for the anxiety subscale
and of 0.7784 for the depression subscale. The
reliability study produced a correlation coefficient
of 0.7544 between the anxiety subscale and the
Trait Anxiety Scale, and a coefficient of 0.7237
between the depression subscale and the Beck
Depression Inventory. Cutoff points were
determined of 10 for the anxiety subscale and of
7 for the depression subscale. Individuals scoring
above these values are regarded as being at risk.

Based on the fact that an increase in the quality
of work life and a decrease in anxiety-depression
levels among nurses, who represent an important
component of the health service team, will have
a direct impact on patient care, this study was
intended to determine the relations between
these factors. We sought to answer the following
questions:
1. What is the Hospital Anxiety and Depression
Scale (HADS) level among surgical nurses?
2. What is the quality of work life among surgical
nurses?
3. What is the relationship between surgical
nurses’ HADS levels and quality of work life?
MATERIALS AND METHODS
This cross-sectional, descriptive study was
carried out in February 2018 and January 2019 in
three hospitals, in Turkey. The study population
consisted of all surgical nurses working in these
three hospitals.

Nurses’ Quality of Work Life Scale (NQWLS):
This scale consists of 73 items. Its reliability and
validity were studied by Sirin et al., 201512. This
5-point Likert-type scale is scored: 1 “Not at all
effective”, 2 “Slightly effective”, 3 “Moderately
effective”, 4 “Very effective” and 5 “Extremely
effective”. Factor analysis revealed a factor
load of 0.41-0.79 and a five-factor structure

Data were collected using the Descriptive
Characteristics of Nurses Form, the Hospital
Anxiety and Depression Scale (HADS), and the
Nurse’ Quality of Work Life Scale.
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RESULTS
The mean age of the nurses was 32.0 (28.00 –
38.00) years, 88.7% were women, 72.6% were
married, and 66% held bachelor’s degrees. The
mean number of hours worked per week was
45.00 (40.00 – 48.00), and the mean nursing care
score was 6.00 (5.00 – 8.00). We also determined
that 86.6% of subjects were happy working as
nurses, that 87.3% were happy working in their
wards, and that 40.1% regarded the nursing care
provided as adequate (Table 1).

explaining 51.57% of total variance. The scale
subdimensions were titled nursing management
(30 items), institution management (14 items),
working conditions (13 items), physical
conditions (8 items), and social opportunities
and working environment (8 items). The scale
has a total Cronbach alpha reliability coefficient
of 0.97. Subscale Cronbach alpha reliability
coefficients are 0.96 for nursing management,
0.90 for institution management, a0.89 for
working conditions, a0.84 for physical conditions,
and a0.79 for social opportunities and working
environment. The Cronbach alpha coefficients for
the Nurses’ Quality of Work Life Scale used in
this study were identical to those in the reliability
and validity study since the sample was the
same. The scale is analyzed by conversion into a
total score of 100. The scale contains no reverse
scored items, and no cutoff point was calculated
in the scoring. Total scores from the scale and
subscales closer to 100 indicate a more negative
approach, while lower scores (approaching 0)
indicate a more positive approach. Scores of 1-25
indicate high work life satisfaction, scores of 2650 indicate satisfaction, scores of 51-75 indicate
moderate satisfaction, and scores of 76-100
indicate dissatisfaction.

Nurses’ median hospital anxiety score was 9.00
(7.00 - 11.00), the median depression score was
8.00 (5.00 - 11.00) and the median total HADS
score was 17.00 (11.00 - 22.00). HADS scores
were high. On the quality of work life subscales,
the median nursing management score was 62.50
(46.87 - 81.45), the median working conditions
score was 75.00 (61.54 - 92.31), the median
institutional management policy score was 68.75
(51.78 - 83.93), the median physical conditions
score was 71.87 (56.25 - 84.37), and the median
social opportunities and working environment
score was 64.06 (47.66 - 78.12). The median
NQWLS score was 66.95 (54.71 - 80.31). Nurses
exhibited moderate satisfaction with quality
of work life. The lowest satisfaction in quality
of work life was determined on the working
conditions subscale, and the highest satisfaction
on the nursing management subscale (Table 2).

The data collection tools were distributed once
the nurses agreeing to take part had been given
the requisite information about them, and were
collected after completion.

Analysis of relations between HADS and
NQWLS scores based on various demographic
characteristics revealed statistically significant
positive correlation between total NQWLS scores
and nursing management (r=0.899, p<0.001),
working
conditions
(r=0.798,
p<0.001),
institutional management policies (r=0.927,
p<0.001), physical conditions (r=0.840, p<0.001),
and social opportunities and working environment
(r=0.784, p<0.001) scores.

Statistical analysis
Statistical analysis was performed on IBM SPSS
20.0 software (IBM Corp., Armonk, NY, USA).
Normal distribution was assessed using the
Kolmogorov-Smirnov test. Numerical data were
expressed as median (25-75th percentiles) and
frequency (percentages). Differences between
groups in terms of non-normally distributed
numerical variables were assessed using the Mann
Whitney U test, Kruskal Wallis one-way analysis
of variance and Dunn’s multiple comparison
test. Relations between numerical data were
determined using Spearman correlation analysis.
p values <0.05 were regarded as sufficient for
significance at two-way tests.

Significant positive correlations were observed
between the HADS anxiety subscale and the
NQWLS subscales of working conditions
(r=0.197; p=0.004) and social opportunities
and working environment (r=0.191, p=0.005),
between the HADS depression subscale and
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working conditions (r=0.215, p=0.002) and social
opportunities and working environment (r=0.180,
p=0.009)m and between total HADS scores and
working conditions (r=0.222, p=0.001) and social
opportunities and working environment (r=0.207,
p=0.002) scores.

Significant negative correlation was also
determined between the score awarded for nursing
care and the HADS anxiety (r= -0.316, p<0.001)
and depression (r= -0.389, p<0.001) subscales
and total HADS scores (r= -0.376, p<0.001).

Total HADS scores were also significantly
Number of hours worked per week was
positively correlated with anxiety (r=0.898,
significantly negatively correlated with the
p<0.001) and depression (r=0.924, p<0.001)
NQWLS social opportunities and working
subscale scores (Table 3).
environment subscale (r= -0.174, p=0.012).
Table 1. Nurses’ Sociodemographic and Work Characteristics (n=212), (2018-2019-Three Hospitals,
Turkey)
Characteristic
Age
Hours worked per week
Nursing care score
Sex

Female
Male
Marital status
Married
Single
Education level
Health Vocational High School
Associate bachelor’s
Bachelor’s
Higher degree
Happy to be working as a nurse
Yes
No
Happy to be working on present ward Yes
No
Opinion regarding adequacy of
Adequate
nursing care
Partly adequate
Inadequate
Don’t know/ Uncertain
Total

Median (25th and 75th percentiles)
32.00 (28.00 – 38.00)
45.00 (40.00 – 48.00)
6.00 (5.00 – 8.00)
N
%
188
88.7
24
11.3
154
72.6
58
27.4
32
15.1
28
13.2
140
66.0
12
5.7
184
86.8
28
13.2
185
87.3
27
12.7
85
40.1
78
36.8
17
8.0
32
15.1
100
100.0

Table 2. Nurses’ Median HADS and NQWLS and Subscale Scores (n=212), (2018-2019-Three
Hospitals, Turkey)
Scale and subscales
Anxiety
Depression
Total HADS
Nursing management
Working conditions
Institution management policies
Physical conditions
Social opportunities and working environment
Total NQWLS

Median (25th and 75th percentiles)
9.00 (7.00 – 11.00)
8.00 (5.00 – 11.00)
17.00 (11.00 – 22.00)
62.50 (46,87 – 81.45)
75.00 (61.54 – 92.31)
68.75 (51.78 - 83.93)
71. 87 (56.25 - 84.37)
64.06 (47.66 – 78.12)
66.95 (54.71 – 80.31)

HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale; NQWLS: Nurses’ Quality of Work Life Scale

185

186

Nursing
management

-0.103
(0.1419
0.055
(0.450)

0.675
(<0.001)
0.820
(<0.001)
0.697
(<0.001)
0.626
(<0.001)
0.899
(<0.001)
0.042
(0.544)
0.055
(0.429)
0.048
(0.483)
0.021
(0.762)
0.067
(0.330)
-0.038
(0.590)
-0.098
(0.176)

0.754
(<0.001)
0.667
(<0.001)
0.658
(<0.001)
0.798
(<0.001)
0.197
(0.004)
0.215
(0.002)
0.222
(0.001)
-0.049
(0.480)
-0.014
(0.840)

-

Working conditions

HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale

Hours worked per
week
Score awarded for
nursing care

Length of time in the
profession

Age

Total HADS

Depression

Anxiety

Total NQWLS Total

Social opportunities and
working environment

Physical conditions

Institution management

Working conditions

r (p)¥

Institution
management

Physical conditions

Age

Total HADS

Anxiety

Total NQWLS

Social opportunities
and working
environment

-0.091
(0.191)
-0.005
(0.939)

-0.0174
(0.012)
-0.097
(0.180)

-

Length of time
worked

: Spearman Correlation Analysis
¥

-0.121
0.048
0.043
0.049
-0.303
-0.300
(0.082) (0.494) (0.539) (0.486) (<0.001) (<0.001)
-0.020
-0.316
-0.389
-0.376
0.220
0.260 -0.044
(0.782) (<0.001) (<0.001) (<0.001) (0.002) (<0.001) (0.546)

0.710
(<0.001)
0.810
0.784
(<0.001) (<0.001)
0.117
0.191
0.111
(0.090) (0.005) (0.106)
0.109
0.180
0.131
0.677
(0.113) (0.009) (0.056) (<0.001)
0.121
0.207
0.132
0.898
0.924
(0.079) (0.002) (0.055) (<0.001) (<0.001)
0.027
0.090
0.036
-0.048
-0.060
-0.056
(0.697) (0.194) (0.606) (0.486) (0.387)
0.418
0.028
0.066
0.059
-0.095
-0.110
-0.108
0.824
(0.681) (0.339) (0.391) (0.166) (0.109) (0.116) (<0.001)

-

Depression

NQWLS: Nurses’ Quality of Work Life Scale

-0.093
(0.182)
-0.035
(0.630)

0.784
(<0.001)
0.712
(<0.001)
0.927
(<0.001)
0.099
(0.151)
0.103
(0.134)
0.105
(0.128)
-0.025
(0.720)
0.006
(0.931)

-

Hours worked per
week

Table 3. Correlations between Various Nurse Demographic Characteristics and HADS and NQWLS and Subscale Scores (n=212),
(2018-2019-Three Hospitals, Turkey)
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pd
Health
Vocational
High School

Married

Single

pd

Male

Nursing Management

64.58
(49.16-81.66)
56.66
(32.50-72.50
0.049
60.41
(42.91-75.20)
65.41
(49.79-82.70)
0.089
58.33
(43.75-68.95)

Physical Conditions

Institution
Management

Working Conditions
Median (25th-75th percentiles)
75.00
72.32
71.87
(62.01-92.30) (52.23 - 85.71) (59.37-84.37)
69.23
51.78
62.50
(46.15-82.69 (39.28-80.35) (34.37-81.25)
0.032
0.075
0.095
73.07
66.07
68.75
(53.36-84.61) (47.32-85.71) (43.75-82.03)
78.84
73.21
75.00
(62.98-92.30) (53.12-83.92) (59.37-84.37)
0.043
0.209
0.147
67.30
56.25
59.37
(47.11-82.21) (41.51-72.32) (39.06-71.09)

Social Opportunities
and Working
Environment
65.62
(53.12-81.25)
56.25
(28.12-71.87)
0.022
62.50
(43.75-75.78)
68.75
(53.12-81.25)
0.142
56.25
(38.28-62.50)

NQWLS Total
67.97
(56.67-81.42)
57.53
(40.75-70.54
0.030
66.09
(48.80-75.94)
69.17
(58.04-81.25)
0.042
63.18
(45.71-66.09)

d: Mann Whitney U Test e: Kruskal Wallis Tes

c: Significant difference between vocational high school and postgraduate degree.

b: Significant difference between vocational high school and bachelor’s degree.

a: Significant difference between vocational high school and 2-year degrees.

Depression
8.00
(5.25-9.75)
8.00
(5.00-11.00)
4.00
(2.00-13.00)
0.570

17.00
(11.50-21.75)
17.00
(12.25-22.00)
11.00
(8.00-23.00)
0.472

Median (25th-75th percentiles)
6.00
7.00
13.00
(9.38-9.00)
(8.01-8.00)
(17.39-17.00)
7.00
7.00
14.00
(5.00-11.00) (5.00-10.00
(11.00-20.00)
0.024
0.530
0.136
9.00
7.50
17.00
(5.00-11.25) (3.75-10.25)
(10.00-22.00)
9.00
8.00
17.00
(7.00-11.25) (5.00-11.00)
(11.00-22.00)
0.327
0.371
0.297
8.00
8.00
15.50
(5.00-12.00) (3.00-10.75)
(8.50-22.00)

Anxiety

62.08
73.07
66.07
68.75
62.50
66.09
9.00
Education 2-year degree (42.91-84.79) (60.09-84.61) (43.30-79.46) (44.53-80.46) (46.87-77.34) (52.73-81.07) (7.00-11.00)
Level
65.00
78.84
75.00
75.00
68.75
69.52
9.00
Bachelor’s
(49.37-81.66) (63.46-93.75) (52.23-85.71) (59.37-87.50) (50.00-87.50) (57.27-83.64) (7.00-11.75)
74.16
73.07
73.21
71.87
71.87
71.57
7.00
Postgraduate
(45.83-88.33) (73.07-84.61) (71.42-91.07) (65.62-100.00) (62.50-93.75) (66.09-89.04) (6.00-11.00)
0.006b
0.008b,c
0.007b,c
0.046c
pe
0.297
0.058
0.441

Marital
Status

Sex

Female

Characteristics

HADS Total

Table 4. A Comparison of Differences between HADS and NQWLS and Subscale Scores According to Various Demographic Characteristics
(subscales in which significant differences were observed) (n=212) (Median (25th-75th Percentiles), (2018-2019-Three Hospitals, Turkey)
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e

: Kruskal Wallis Test

: Mann Whitney U Test

d

Yes

Nursing
Management

62.50
(46.25-79.16)
No
80.83
(61.66-97.50)
0.002
pd
Adequate
63.33
(45.41-81.66)
Adequacy of
62.08
Partly
nursing care in
adequate (46.45-75.83)
the department Inadequate
85.83
(57.91-95.41)
Don’t know/
64.16
Undecided (58.33-79.79)
pe
0.196
Public
64.58
Type of hospital
(45.83-82.70)
Private
62.08
(51.25-67.91)
pd
0.199

Content with
working
in present
department

Characteristics

Physical
Conditions

Institution
Management

Working
Conditions
Median (25th and 75th percentiles)
75.00
66.07
71.87
(59.615-90.38) (50.89-82.14) (56.25-84.37)
84.61
85.71
71.87
(65.38-100.00) (66.07-100.00) (62.50-100.00)
0.003
0.118
0.227
73.07
73.21
68.75
(56.73-88.46) (51.78-85.71) (51.56-87.50)
74.03
66.07
71.87
(61.53-94.23) (50.00-82.14) (56.25-81.25)
86.53
76.78
75.00
(73.07-97.11) (63.39-97.32) (65.62-100.00)
75.96
70.53
76.56
(60.09-89.90) (50.00-78.57) (56.25-96.09)
0.315
0.239
0.530
78.84
73.21
75.00
(61.53-92.30) (51.78-86.16) (56.25-87.50)
65.38
66.07
64.06
(49.51-73.07) (38.83-66.51) (40.62-75.78)
0.002
0.006
0.016

Social
Opportunities
and Working
Environment
62.50
(43.75-75.00)
68.75
(56.25-93.75)
0.121
62.50
(45.31-81.25)
62.50
(43.75-75.00)
75.00
(64.06-95.31)
67.18
(45.31-84.37)
0.086
68.75
(53.12-84.37)
57.81
(33.59-62.50)
0.002

NQWLS Total
66.09
(53.93-77.73)
75.68
(66.09-95.89)
0.008
69.86
(51.36-80.99)
66.09
(54.19-76.19)
80.82
(66.43-94.34)
69.17
(58.39-72.77)
0.058
69.52
(55.73-83.13)
65.58
(49.82-66.09)
0.003

Depression

Anxiety

Median (25th and 75th percentiles)
9.00
8.00
17.00
(6.00-11.00) (4.00-10.00) (11.00-21.00)
11.00
12.00
22.00
(9.00-16.00) (7.00-15.00) (15.00-29.00)
0.005
0.001
0.001
9.00
7.00
15.00
(6.00-10.50) (4.00-9.50) (10.00-20.00)
9.00
8.00
17.50
(7.00-12.00) (5.00-11.00) (11.00-23.00)
11.00
10.50
22.00
(9.00-14.00) (7.50-12.50) (18.00-24.50)
10.50
10.00
21.00
(7.25-16.75) (3.00-14.75) (10.25-31.75)
0.019
0.018
0.068
9.00
8.00
17.00
(7.00-12.00) (5.00-11.00) (11.00-22.25)
9.00
7.50
14.00
(4.75-10.25) (3.00-10.00) (8.00-21.25)
0.118
0.193
0.095

HADS Total

Table 5. A Comparison of HADS and NQWLS and Subscale Scores according to Various Nurse Work Characteristics (n=212) (Median (25th75th Percentiles), (2018-2019-Three Hospitals, Turkey)
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HADS and NQWLS and their subscales were
compared in terms of various nurse demographic
characteristics. Significant differences were
observed
between
nursing
management
(p=0.049), working conditions (p=0.032), and
social opportunities and working environment
(p=0.022) NQWLS subscale scores analyzed
by gender, with women achieving higher mean
scores on all three.

(p=0.007), nurses with bachelor’s or postgraduate
degrees scoring higher than high school graduates
(Table 4).
Analysis of differences between HADS and
NQWLS and subscale scores according to various
nurse work characteristics revealed the following:
Statistically significant relations were determined
between nurses’ contentment with working
in their present departments and the NQWLS
subscales of nursing management (p=0.002),
and institution management (p=0.003) and total
NQWLS scores (p=0.008) and anxiety (p=0.005),
depression (p=0.001) and total HADS scores
(p=0.001). Nurses who were unhappy working
in their present departments had higher nursing
management, institution management and total
NQWLS scores and higher anxiety, depression
and total HADS scores.

The difference in HADS anxiety subscale scores
between the genders was statistically significant
(p=0.024), with men scoring higher than women.
The working conditions (p=0.043) NQWLS
subscale and NQWLS total scores (p=0.042)
differed significantly in terms of marital status,
with married nurses scoring higher than single
nurses on both.
The NQWLS subscales of institution management,
physical conditions, and social opportunities and
working environment and NQWLS total scores
differed significantly in terms of education levels.

Nurses who regarded the nursing care in their
department as adequate exhibited significantly
higher anxiety (p=0.019) and total HADS
(p=0.018) scores than those who did not regard
the nursing care provided as adequate.

A significant difference was observed in terms
of institution management scores between health
vocational high school graduate nurses and those
with postgraduate degrees (p=0.046), with higher
scores being determined among nurses with
postgraduate degrees.

Statistically significant relations were also
observed between the type of hospital in which
nurses worked and working conditions (p=0.002),
institution management (p=0.006), physical
conditions (p=0.016), social opportunities
and working environment (p=0.002) and total
NQWLS (p=0.003) scores, higher scores being
determined among nurses in public hospitals
(Table 5).

A significant difference was also observed in
terms of physical conditions scores between
health vocational high school graduate nurses and
those with bachelor’s degrees (p=0.006), nurses
with bachelor’s degrees scoring higher.

DISCUSSION
Anxiety and depression are emotional problems
that adversely affect the individual’s quality
of life. Studies of anxiety and depression in
nurses have reported high levels of anxiety and
depression adversely impacting on efficiency
and quality of care in more than half of the study
populations(13,14). In their study of symptoms
of anxiety in nurses, Gao et al., (2012) reported
greater anxiety and depression in intensive care
and operating room nurses and in nurses working
shifts(13). That study also emphasized that nurses

Significant differences were determined in terms
of social opportunities and working environment
scores between high school graduates and nurses
with bachelor’s degrees and between high school
graduates and nurses with postgraduate degrees
(p=0.008), nurses with bachelor’s or postgraduate
degrees scoring higher than high school graduates.
Total NQWLS scores differed significantly
between high school graduate nurses and those
with bachelor’s degrees, and between high school
graduates and nurses with postgraduate degrees
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received no professional assistance in terms of
emotional disorders and that their quality of work
declined as a result, and that quality of care was
thus also adversely affected. In the present study,
in agreement with the previous literature, nurses
had high hospital anxiety and depression scores
(Table 2). We think that factors such as a high
work load and shift-working may have affected
nurses’ anxiety and depression levels.

2, 3). Our findings support those of previous
studies(15,17,19,20).
Factors such as the work environment, working
conditions, working hours and workload are
variables with significant impacts on quality of
work life(21). One study of job satisfaction and
related factors among emergency department
personnel reported no significant difference
between male and female health professionals
in terms of working conditions or the work
environment(18). A study investigating the
relation between nurse gender and quality of
work life conducted in Brazil also reported
no significant difference between the sexes in
terms of working conditions, management and
opportunities. Scores for nursing management,
working conditions, and social opportunities and
working environment were significantly higher
among women compared to men in the present
study (Table 4). The moderate satisfaction felt
by women with quality of work life, the higher
number of women in the study sample, and
women therefore more frequently encountering
factors affecting their quality of work life (nursing
management, working conditions, and social
opportunities and working environment) may
have played a role in this finding.

The quality of nurses’ work lives has been reported
to be affected by parameters such as good working
conditions, requests being met, and collaboration
with management, while at the same time, work
life quality also affects the care provided(15).
Another study reported that quality of work life
increases job satisfaction, and that this also has
a positive impact on psychological conditions
such as anxiety, depression and stress(16). One
study examining the relation between nurses’
and general practitioners’ work life quality and
anxiety-depression reported a moderate quality of
work life among nurses and general practitioners,
and that this was affected by variables such as
appropriate promotion systems, suitable working
conditions, good relations with management
and the presence of sufficient personnel(17).
One study investigating quality of work life and
anxiety, depression, and burnout levels among
health professionals in the emergency department
stressed the importance of existing working
conditions and measures aimed at increasing job
satisfaction by administrations(18). Bloom (2018)
reported that institutional support and positive
relations with managers increased job satisfaction
levels(19). In a study of 313 nurses in three
medical faculties, Yoshioka et al., (2018) reported
a positive relationship between motivational
working conditions and quality of work life(20).
In the present study, nurses exhibited moderate
satisfaction with the quality of their work life. The
lowest satisfaction with quality of work life was
determined in the working conditions subscale,
and the highest was determined in the nursing
management subscale. Significant positive
correlation was observed between anxiety and
depression and working conditions and social
opportunities and work environment (Tables

High levels of anxiety and depression caused by a
high-stress work environment are always possible
in the caring professions, such as nursing, and
these feelings are reported to affect nurses by
lower their individual quality of life and also
quality of work life(23). One study of nurses’
levels of anxiety and depression emphasized that
nurses experience high levels of occupational
stress and burnout, and that the incidences of
sleeplessness, anxiety and depression are higher
among male and younger nurses(24). Another
study of the risk of anxiety and depression in
health care workers also described nurses as a
high occupational risk group, with younger age,
male gender and a longer time in the profession
as factors exacerbating the incidence(25). Our
study findings are in agreement with Ghazwin et
al., (2016) and Huang et al., (2018)(24,25), with
male nurses registering higher anxiety scores than
females (Table 4). We think that the low number
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of men in the study sample and men’s working
conditions may have affected this outcome.

the prevalence of stress, anxiety and depression,
and the risk factors involved, among Australian
nurses reported that relationship with patients
were adversely impacted in subjects with high
levels of anxiety and depression, and that this
also lowered the quality of care provided(14).
A study of stress, anxiety and depression levels
among clinical nurses in Vietnam reported at
least one psychological disorder in 45.3% of
nurses (n=600), and that this created a negative
impact on work control and patient care(6). In
the present study, nurses who regarded nursing
care as inadequate had higher anxiety and total
HADS scores (Table 5), a finding compatible with
the previous literature(6,14). Adequate nursing
care was determined to lower HADS scores by
increasing nurses’ job satisfaction.

One study of job satisfaction, quality of life
and associated factors in nurses, conducted in a
university hospital reported a high quality of work
life among married nurses with children(26).
Another study involving 15 randomly selected
hospitals and 923 nurses intended to investigate
work performance and associated factors among
nurses also reported higher satisfaction with
working conditions and work life among married
nurses than single individuals(16). Similarly, in
the present study, married nurses registered higher
working conditions and quality of work life scores
than single nurses, although married nurses were
dissatisfied with their working conditions and
expressed moderate satisfaction with quality of
work life (Table 4).

We determined moderate levels of anxiety
and depression among nurses and moderate
satisfaction with quality of work life. No
significant correlation was determined between
total HADS and NQWLS scores. We recommend
that measures be adopted to reduce anxiety and
depression to a minimum, that factors such as work
conditions and physical condition be reviewed in
order to raise quality of work life, that appropriate
conditions be established, and that physical and
social opportunities be improved.

Factors such as good social and physical
conditions, the unit in which nurses work, and
management policies have been reported to affect
their quality of work life, and this can in turn be
influenced by sociodemographic variables(27).
A study investigating nurses’ job definitions and
work performance in China reported a significant
relation between education level and satisfaction
with the job performed and satisfaction with the
unit involved(28). Another study of the effect of
sociodemographic factors on quality of work life
reported a significant relation with education level
and age, perceived quality of work life increasing
in line with education levels and decreasing
age(29). Greater physical and social opportunities
in the workplace are reported to also affect job
satisfaction(30). In agreement with the previous
literature(27-29), we also determined a significant
relationship between higher education levels and
institution management, physical conditions,
social opportunities and working environment
and total quality of work life scores, these scores
increasing in line with education levels (Table 4).

There are a number of limitations to this study,
including the fact that the results reflect only three
centers and cannot therefore be generalized.
In conclusion, it is becoming increasingly widely
recognized that nurses are affected by symptoms
of work-related anxiety and depression. The
anxiety and depression, experienced by nursing
professionals may not be entirely preventable, but
it is still highly important to determine the scale
of their presence in the workplace. A healthy
workforce is essential in ensuring that both
personal well-being and quality patient outcomes
are achieved.

Factors such as a heavy workload, shift work,
and adaptation to complex technology increase
anxiety and depression levels in nurses, which in
turn results in an adverse impact on the nursing
care provided(9). One cross-sectional study of
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VAKA SUNUMU / Case Presentation

Koah Tanısı Alan Bir Bireyin Nanda’ya Göre Hemşirelik
Tanıları ve NIC Girişimleri: Olgu Sunumu
Nanda Nursing Diagnoses and NIC Interventions of an Individual
Diagnosed With Copd: Case Report
1

2

Ebru TURHAL Zeliha KOÇ
ÖZ

ABSTRACT

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) solunum sistemi hastalıkları içerisinde mortalite ve morbidite oranı en yüksek olan kronik
hastalıklardan biridir. Dünya Sağlık Örgütü KOAH’ın 2030 yılında
tüm dünyada üçüncü ölüm nedeni olacağını öngörmektedir. Türkiye’de ise yaklaşık olarak 2-3 milyon bireyin KOAH tanısı aldığı ve
her yıl 26 milyondan fazla bireyin KOAH nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Bu nedenle bireyin bakım ve tedavisinin
bütüncül bir yaklaşım ile alınması ve bakım gereksinimleri doğrultusunda nitelikli bir hemşirelik bakımı sunulması son derece önemlidir.
Bu olgu sunumunda KOAH tanısı alan bireyin bakımı planlanırken
NANDA Taksonomi II sınıflama sisteminden yararlanılmıştır. NANDA Taksonomi II de yer alan sağlığın desteklenmesi, beslenme, aktivite/dinlenme, baş etme/stres toleransı, güvenlik/koruma, eliminasyon/değişim alanlarına ilişkin toplam 10 hemşirelik tanısı konulmuş
ve her tanıya uygun 34 hemşirelik girişimi belirlenmiştir.

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is one of the chronic diseases with the highest mortality and morbidity rates amongst
the respiratory diseases. The World Health Organization foresees
that COPD will be the third cause of death worldwide in 2030. In
Turkey, it is estimated that approximately 2-3 million individuals are
diagnosed with COPD and more than 26 million people die each
year due to COPD. For this reason, it is very important that the care
and treatment of the individual is taken with a holistic approach and
that a qualified nursing care is provided in line with the care needs.
In this case report, NANDA Taxonomy II classification system was
utilized in planning the care of the individual diagnosed with COPD.
A total of 10 nursing diagnoses were made regarding the areas of
health promotion, nutrition, activity/rest, coping/stress tolerance,
safety/protection, elimination/change laid out in NANDA Taxonomy
II and 34 nursing interventions in accordance with these diagnoses
were defined.
Keywords: COPD, NANDA, NIC.

Anahtar Kelimeler: KOAH, NANDA, NIC.

GİRİŞ

akciğer ve solunum yollarında gelişen, kalıcı hava
akımının kısıtlanması ile karakterize olan, kronik
inflamatuvar cevapla ilişkili, hava yollarının
tıkandığı bir hastalıktır. KOAH hastalığında hava
yolundaki tıkanma genellikle ilerleyicidir ve
kısmen geri döndürülebilmektedir (4).

Günümüzde tıp ve teknoloji alanındaki
gelişmeler yaşam süresinin uzamasına paralel
olarak bireylerde kronik hastalık sayısında da
artışa neden olmuştur. Kronik hastalıklar, uzun
süren, genellikle yavaş ilerleme gösteren, tıbbi
girişimlerle tedavi edilemeyen, periyodik izlem
ve bakım desteği gerektiren hastalıklardır.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)
solunum sistemi hastalıkları içerisinde mortalite
ve morbidite oranı en yüksek olan kronik
hastalıklardan biridir (1-3). KOAH toksik gaz ya
da partiküllere maruz kalınmasına bağlı olarak

KOAH prevelansı yaş, cinsiyet, yaşam biçimi
coğrafi bölgeler ve ülkelere göre farklılık
göstermekle birlikte tüm dünyada önemli bir
morbidite ve mortalite nedenidir. Dünya Sağlık
Örgütü KOAH’ın 2030 yılında tüm dünyada
üçüncü ölüm nedeni olacağını öngörmektedir
(5). Ülkemizde ise Türkiye İstatistik Kurumu
verilerine göre solunum sistemi hastalıklarının
ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer aldığı
bildirilmiştir (2).
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KOAH tanısı alan bireylerde dispne, öksürük,
balgam, yetersiz beslenme, iştahsızlık, bulantı-
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kusma, konstipasyon, dehidratasyon, güçsüzlük,
yorgunluk, deliryum, anksiyete ve depresyon gibi
fiziksel semptomlar görülebilmekte; hastaların
yaşadığı fiziksel semptomlar günlük yaşam
aktivitelerinde kısıtlılıklara, emosyonel, bilişssel
ve fiziksel aktivitelerinde değişikliklere neden
olabilmektedir (1). Bu doğrultuda hastanın bakım
ve tedavisinin bütüncül bir yaklaşım doğrultusunda
ele alınması, bireyin bakım gereksinimleri
doğrultusunda nitelikli bir hemşirelik bakımı
sunulması son derece önemlidir

oluşmaktadır 2017 yılı itibariyle 7 alan, 30 sınıf,
565 NIC girişimini ve yaklaşık 13.000 aktivite
içermektedir (8).
Dünyada ve ülkemizde her geçen gün KOAH tanısı
alan birey sayısı artmaktadır. KOAH gibi kronik
hastalıkların yönetiminde ortak bir hemşirelik
dilinin oluşturulması hemşirelik bakımını standart
hale getirerek bakımın kalitesini arttıracaktır. Bu
nedenle KOAH tanısı alan bireylerin hemşirelik
bakımının sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi
oldukça önemlidir. Bu olgu sunumunda KOAH
tanısı alan hastanın NANDA Taksonomi II
sınıflama sistemi kullanılarak NANDA tanıları
ve NIC girişimleriyle hemşirelik bakım planı
oluşturulmuştur. Çalışmada veriler toplanmaya
başlamadan önce hasta ve yakını araştırma
hakkında bilgilendirilerek onamları alınmıştır.

Hemşirelik bakımında ortak bir dil/terminoloji
oluşturmak, bakımı evrenselleştirmek ve
standardize etmek önemlidir. Bu amaçla
hemşirelik alanında birçok sınıflandırma sistemleri
geliştirilmiştir. Kuzey Amerikan Hemşirelik
Tanıları Birliği-NANDA (North American
nursing Diagnossis Assocation) ve Hemşirelik
Girişimleri Sınıflandırma Sistemi- NIC (Nursing
Internation Classifacition) hemşirelik alanında
yaygın olarak kullanılan bu sınıflandırma
sistemlerine örnek olarak verilebilir. NANDA;
1973 yılında Amerika’da bulunan hemşire
araştırmacılar, eğitimciler, teorisyenler tarafından
“Ulusal Görev Gücü” adı altında örgütlenmiştir.
1982 yılında da Kanada’da bulunan hemşireler
bu guruba katılmıştır. 2002 yılında uluslararası
katılımı sağlamak amacı ile NANDA-I (Nanda
International) adını almıştır. NANDA hemşirelik
tanılarını her iki yılda bir yapılan toplantılar
ile güncelleştirmektedir. Günümüzde NANDA
sınıflandırması 13 alan, 47 sınıf ve 245 tanı
içermektedir (6).

OLGU SUNUMU
HA, atmış yedi yaşında emekli, dört çocuğu
olan erkek bir hastadır. Eşini üç sene önce
kaybetmiştir. Oğlu, gelini ve torunlarıyla
birlikte yaşamaktadır. On yıldır diyabet ve
hipertansiyon, 11 yıldır KOAH tanısı nedeniyle
tedavi görmektedir. Evinde aralıklı olarak nazal
yol ile oksijen almaktadır. Son 15 gündür devam
eden çarpıntı, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi
şikayetleri nedeniyle 05.05.2019 tarihinde devlet
hastanesinin acil servisine başvurmuştur. KOAH
alevlenmesi ile acil serviste izlenen hastanın vital
değerleri SpO2: 82, TA; 160/80 mmHg, Nabız;
140/dk, Solunum; 32/dk olarak kayıt edilmiştir.
Acil serviste 1 ampul diltizem IV yapılan hasta
genel izlem ve tedavisi için göğüs hastalıkları
servisine yatırılmıştır.

NIC hemşirelerin uyguladıkları girişimleri
standart hale getirerek geniş bir biçimde
sınıflandırmak amacıyla, Lowa üniversitesinde
araştırmacı bir gurup tarafından 1987 yılında
geliştirilmeye
başlanmıştır.
Hemşirelik
girişimlerinin sınıflandırılması çalışmaları 1992
yılında ilk defa uygulanmıştır, 1996, 2000, 2004
ve 2008 yılında güncellenmiştir. Belirli aralıklarla
bu araştırma ekibi tarafından yeni NIC’ler
eklenmekte güncellemeler yapılmaktadır. Her
bir girişimin sınıflandırma sistemi içerisinde bir
adı, tanımı ve girişime ait eylem ve aktiviteleri
bulunmaktadır (7). NIC sınıflandırma sistemi
alan, sınıf ve aktiviteler olmak üzere üç düzeyden

Hastanın serviste alınan hemşirelik öyküsünde;
40 yıl boyunca günde 2 paket sigara içtiği, ancak
son 5 yıldır sigarayı bıraktığı, köyde gelini, oğlu
ve 3 torunuyla birlikte yaşadığı, köyde yaşamaları
nedeniyle sağlık kontrollerine düzenli olarak
gelemediği, ilaçları bittikçe kontrollerine geldiği
belirlenmiştir. Bununla birlikte hastanın evde oral
ve inhaler ilaçlarını düzenli olarak kullanamadığı,
ilaçların saatlerini karıştırdığı, insülinin ise ona
bağımlılık yapacağı korkusu nedeniyle ihtiyaç
duydukça kullandığı saptanmıştır. Beden Kitle
İndeksi 30,1 olan hasta, serviste tuzsuz diyabetik
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rejim almaktadır. Hastane yemeklerinden tat
alamadığı için aç kaldığını ifade etmektedir.

Solunum İzlemi
• Hastanın solunum hızı, ritmi, derinliği, ve
solunum çabasını gözlemlenir.
• Hastanın
göğüs
hareketleri,
simetri
durumu, yardımcı kasların kullanımı durumu
değerlendirilir.
• Solunum sesleri dinlenir, azalmış solunum
alanlarını ve yabancı solunum sesleri kayıt edilir.
• Hastanın etkin bir şekilde öksürme becerisi
izlenir ve öksürüğün başlangıcı, özellikleri ve
süresi kayıt edilir.
• Hastanın solunum sekresyonları izlenir.
Oksijen Tedavisi
• Hava yolu açıklığı sürdürülür.
• Hastanın oral, nazal, trakeal sekresyonları
uygun şekilde temizlenir.
• Oksijen vermek için kullanılan cihazların
pozisyonu izlenir.
• Oksijen ekipmanı kurulur ve oksijen ısıtılmış
ve nemlendirilmiş bir sistem ile uygulanır.
• Hastada oksijene bağlı hipoventilasyon
belirtileri gözlemlenir.
• Oksijen tedavisinin etkinliğini izlenir.
• Oksijen verilmesinde kullanılan cihaz belirli
aralıklar ile kontrol edilir.

Hastanın deri değerlendirmesinde deri turgorunun
azaldığı, deride kuruluk ve kızarıklık olduğu
gözlemlenmiştir. Diş protezi kullanan hastanın
ağız değerlendirmesinde ağız hijyeninin iyi
olmadığı, ağızında yaralar olduğu, ağız içi
sekresyonunun koyu ve yapışkan özellikte olduğu
saptanmıştır. Boşaltım alışkanlıkları normal olan
hastanın (Günde en az 1 kere) bağırsak sesleri
6/dk olarak değerlendirilmiştir. Günlük yaşam
aktivitelerini yerine getirirken yardıma ihtiyacı
olduğu belirlenen hastanın, tuvalet ve banyoya
giderken çabuk yorulduğu, nefes darlığı çektiği
bu nedenle zaman zaman boşaltım ve öz bakım
gereksinimlerini ertelediği, hareket etmek
istemediği belirlenmiştir. Hastanın İtaki düşme
ölçeği puanı 8 olarak hesaplanmıştır. Bununla
birlikte hasta nefes darlığı ve öksürük şikayetleri
nedeniyle geceleri rahat uyuyamadığını,
yatarken iki yastık kullandığını, gece uykusunu
alamadığını, kendini gündüz yorgun hissettiğini
ifade etmektedir. Aile içi ilişkilerinin iyi olduğunu
belirten hasta torunlarıyla vakit geçirmenin onu
rahatlattığını belirtmektedir. Hastanın hastanede
tek kaldığı zamanlarda nefes alamamaktan,
yalnızlıktan ve ölmekten korktuğu, korkularıyla
başetmek için dua ettiği belirlenmiştir. Hastanın
ailesinin rutin işleri nedeniyle serviste yattığı
süre boyunca hastaya refakat edemediği yalnızca
ziyaretine geldiği gözlemlenmiştir. Hasta cinsel
yaşamına ilişkin bilgi vermemiştir.

Alan 1. Fizyolojik: Temel
Yönetimi

NIC: Pozisyon Verme (Kod:0840)
• Solunum güçlüğünü azaltmak için uygun
şekilde ventilasyon/ perfüzyon dengesini
kolaylaştıracak pozisyon verilir.
• Pozisyon değişiminin oksijenasyon üzerindeki
etkisi izlenir.
• Uygun şekilde sık pozisyon değişimine
yardımcı olunur.
• Yatağın pozisyonunu ayarlayan kumanda ve
çağrı zili hastanın kolayca ulaşabileceği bir yere
yerleştirilir.

HEMŞİRELİK TANISI 1: HAVA YOLU
DİRENCİNİN ARTMASI VE
KOAH
TANISINA BAĞLI GAZ DEĞİŞİMİNDE
BOZULMA
Alan 3. Eliminasyon ve Değişim Sınıf 4.
Solunum Fonksiyonu Kod: 00030
Hemşirelik Girişimleri
Alan 2. Fizyolojik: Karmaşık
Yönetimi

Sınıf: İmmobilite

Sınıf: Solunum

Alan 2. Fizyolojik: Karmaşık
Sınıf: İlaç
Yönetimi
NIC: İlaç Tedavisinin Uygulanması ( Kod:2300)
İlaç Uygulaması: İnhalasyon (Kod: 2311)

NIC: Solunum izlemi (Kod: 3350), Oksijen
tedavisi (Kod: 3320)
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• Ortamdaki zararlı nesneler uzaklaştırılır.
• Uygun şekilde odanın dışındaki aktiviteler
sırasında hastaya refakat edilir.
• Uygun şekilde tüplerin hastanın serbest
hareket edebilmesine olanak sağlayacak yeterli
uzunlukta olması sağlanır.
Alan 2. Fizyolojik: Karmaşık Sınıf: Solunum
Yönetimi
NIC: Oksijen tedavisi (Kod: 3320)
*Oksijen Tedavisi “Gaz değişiminde bozulma”
hemşirelik tanısında açıklanmıştır.
Alan 1. Fizyolojik: Temel Sınıf: Aktivite ve
Egzersiz
NIC: Egzersiz Geliştirme (Kod: 0200), Egzersiz
Terapisi: Denge (Kod:0222)
Egzersiz Geliştirme
• Hastanın fiziksel egzersizler ile ilgili sağlık
inançları onaylanır.
• Önceki egzersiz deneyimleri araştırılır.
• Egzersiz ya da egzersiz gereksinimine ilişkin
duygularını ifade etmeye teşvik edilir.
• Gereksinimlerini karşılamaya uygun bir
egzersiz programı geliştirmesi için bireye yardım
edilir.
• Egzersiz programına yönelik kısa ve uzun
vadeli hedefler belirlemesi için bireye yardım
edilir.
• Uygun şekilde egzersiz aktiviteleri birey ile
yapılır.
• Aile/Bakım vericiler egzersiz programının
planlanmasına ve sürdürülmesine katılır.
• Hastaya egzersizin sağlık için yararları ve
fizyolojik etkilerine ilişkin bilgi verilir.
Egzersiz Terapisi: Denge
• Hastanın denge gerektiren aktivitelere katılma
yeterliliği belirlenir.
• Egzersizler ve günlük yaşam aktiviteleri
sırasında dengeyi korumak ve geliştirmek
için nasıl pozisyon alacağı ve nasıl hareketleri
gerçekleştireceği konusunda bilgi sağlanır ve
bilgi pekiştirilir.
• Konsantrasyonu sağlamak için ortam
düzenlenir.

İlaç Tedavisinin Uygulanması
• İlaçların doğru ve güvenli bir şekilde
uygulanması için kurum politikaları ve
prosedürleri sürdürülür.
• İlaçların etkili ve güvenli uygulanmasını en
üst düzeye çıkaran bir ortam sağlanır.
• İlaçları hazırlarken, doğrularken ve uygularken
ara vermekten kaçınılır.
• İlaç uygulamasının beş doğru ilkesine uyulur.
• İlacı uygulamadan önce yaşam bulguları
kontrol edilir.
İlaç Uygulaması İnhalasyon
• Hastanın ilacı uygulama ve yönetme yeterliliği
belirlenir.
• Nebulizatör yoluyla kullanımı konusunda
hastaya uygun şekilde öğretim yapılır.
• Hastaya uygun pozisyon alması için yardım
edilir.
• Hastaya başını biraz arkaya eğmesi ve tam
olarak nefes vermesi öğretilir.
• Hastanın nebülazatör kullanırken yavaş derin
bir soluk alması, inspirasyon sonunda kısa bir
süre beklemesi ve pasif olarak yavaşça soluk
vermesi sağlanır.
• Hastanın yavaş bir şekilde burundan ve
dudaklarını büzerek nefesinin dışarı vermesi
sağlanır.
Beklenen hasta sonuçları: Hastanın yeterli ve
etkin solunumunun sağlaması, akciğerlerinde
yeterli perfüzyon ve gaz değişiminin olması,
solunum sayısının 16-24/ dk arasında olması,
Sp02 ≥90 mm Hg olması.
HEMŞİRELİK TANISI 2: SOLUNUM
GÜÇLÜĞÜ, YORGUNLUK VE YETERSİZ
OKSİJENLENMEYE BAĞLI AKTİVİTE
İNTOLERANSI
Alan 4. Aktivite/ Dinlenme Sınıf 4.
Kardiyovasküler pulmoner yanıt Kod: 00092
Hemşirelik Girişimleri
Alan 4. Güvenlik
Sınıf: Risk Yönetimi
NIC: Çevre Yönetimi (Kod: 6480)
• Hasta için güvenli bir ortam yaratılır.
• Çevresel tehlikeler uzaklaştırılır.
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Alan 3. Davranışsal Sınıf: Davranış Terapisi
NIC: Aktivite Terapisi (Kod: 4310)
• Uygun şekilde solunum kaslarını güçlendirici
programlar ya da dayanıklılık eğitimine başlanır.
• Solunum güçlüğünü azaltmak için uygun
şekilde ventilasyon/ perfüzyon dengesini
kolaylaştıracak pozisyon verilir.
• Derin solunum, dönme ve öksürmeyi yavaş bir
şekilde yapması için hastayı cesaretlendirilir.
• Alışagelmiş ve en çok sevdiği boş zaman
aktivitelerinin kişisel anlamını keşfetmesi için
hasta desteklenir.
• Hastanın
yetersizlikleri
yerine
yapabileceklerine odaklanması sağlanır.
• Fiziksel, psikolojik ve sosyal yetenekleri
ile uyumlu aktiviteleri ve aktivitelere yönelik
hedefleri seçmesi için hastaya yardım edilir.
• Gerektiği
kadar
fiziksel
aktivitelere
(ambulasyon, taşıma, dönme, kişisel bakım)
yardım edilir.
• Bireye fiziksel egzersiz sırasında oksijen
alımını arttırmak için uygun solunum tekniklerini
öğretilir.
• Egzersiz yapmada hastayı desteklemek için
yardımcı aletler (baston, yürüteç, yastıklar vb)
tedarik edilir.
• Bireyin çabası için olumlu geri bildirim verilir.
Beklenen Hasta sonuçları: Hastanın aktiviteye
toleransının gelişmesi, günlük yaşam aktivitelerini
sürdürebilmesi,
solunum
egzersizlerini
yapabilmesi.
HEMŞİRELİK
TANISI
3:
BİLGİ
EKSİKLİĞİNE BAĞLI ETKİSİZ BİREYSEL
SAĞLIK YÖNETİMİ
Alan 1. Sağlığın Desteklenmesi
Sınıf 2.
Sağlık yönetimi Kod: 00078
Hemşirelik Girişimleri
Alan 3. Davranışsal
Sınıf: Başetme Yardımı
NIC: Başetmeyi Güçlendirme (Kod: 5230)
• Sakin ve güven verici bir yaklaşım kullanılır.
• Hastanın hastalık sürecini nasıl algıladığı
değerlendirilir.
• Hastanın karar verme yeterliliği değerlendirilir.

• Duygularını, algılarını ve korkularını sözel
olarak ifade etmesi için cesaretlendirilir.
• Hastanın en çok ilgilendiği bilginin ne
olduğunu tanımlamasına ve edinmesine yardım
edilir.
• Zorlandığı durumun üstesinden kademeli
olarak gelmesi için hasta cesaretlendirilir.
• Hastanın sosyal destek gereksinimlerin/
istekleri değerlendirilir.
• Tanı, tedavi ve prognoza ilişkin bilgi verilir.
• Hastanın kendi farkındalık düzeyini ve
danışanın durum hakkındaki bilgisini arttırmaya
yardım edecek tanılama araçlarını (kağıt, kalem,
video) uygun şekilde kullanılır.
Alan 2. Fizyolojik: Karmaşık
Sınıf: İlaç
Yönetimi
NIC: İlaç Tedavisinin Yönetimi (Kod: 2380)
• Hastanın ilaç hakkındaki bilgisini belirleme ve
ilaç kullanımı konusunda uyumunu izlenir.
• Yaşam biçimine etkilerini en aza indirmek için
kendi kendine uygulanan ilaçların zamanlaması
ve yönetimi için alternatif yollar sunulur.
• Hastaya ilaç tedavisi hakkında daha fazla
bilgiye ulaşmak için iletişimde bulunabileceği
kaynakların listesi sağlanır.
Alan 3. Davranışsal
Sınıf: Hasta Eğitimi
NIC: Sağlık Eğitimi (Kod: 5510)
• Bireyin sağlık bilgileri ve yaşam şekli
davranışlarını belirlenir.
• Sağlık eğitim programına ilişkin hedefler kesin
ve açık olarak belirtilir
• Olumlu sağlık davranışlarının uzun dönem
faydaları veya negatif etkilerini göstermek
yerine hemen veya kısa vadede sağlayıcı yararlar
vurgulanır.
• Sağlıksız davranışı değiştirmek engellemek
için öğüt vermek yerine bu davranışa direnmek
için kullanılabilecek stratejiler öğretilir.
• Yaşam tarzını ve sağlık davranışını değiştirme
etkinliğini arttırmak için sosyal destek ve aile
destek sistemlerinden yararlanılır.
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Alan 6. Sağlık Sistemi Sınıf: Sağlık Sistemleri
Arabuluculuğu
NIC: Sağlık Sistemi Konusunda Rehberlik (Kod:
7400)
• Sağlık hizmetleri alabilmek için ulaşım
ihtiyaçlarını belirlenir ve kolaylaştırılır
• Mevcut sağlık bakım izleminin yeterliliği
izlenir.
• Bireye gerektiğinde konaklama ve mali destek
gibi yardım formlarını tanımlamaya yardımcı
olunur.
• Hastaya ve aileye sağlık bakımını koordine
etmede iletişim sağlamada yardımcı olunur.
Beklenen hasta sonuçları: Planlanan tedaviye
uyması, taburculuk sonrası sağlık kontrollerine
düzenli aralıklar ile gelmesi, tedavisi hakkında
yanlış bilgilerinin düzeltilmesi.

gerekli olan besin tipleri ve kalori miktarı tartışılır.
• Diyet
gereksinimi
konusunda
hasta
bilgilendirilir (Tuzsuz diyabetik diyet)
• Diyet alımı ve kalorisi izlenir.
Beslenme Danışmanlığı
• Güven ve saygıya dayanan terapötik ilişki
kurulur.
• Hastanın ve yeme alışkanlıkları belirlenir.
• Beslenme durumunda değişim için gerçekçi
kısa vadeli ve uzun vadeli amaçlar oluşturulur.
• Diyet düzenlenmesi için sağlık gereksinimi
hakkında gerektiği şekilde bilgi sağlanır.
• Besin gereksinimleri ve hastanın önerilen
diyete yönelik algılamaları tartışılır.
• Hastanın sevdiği ve sevmediği yiyecekler
tartışılır.
• Hasta için yiyeceklerin anlamı tartışılır
• Hasta için yiyecek yemek ve beslenme
ihtiyacındaki değişiklik önemli olan diğer
inançları ve tutumları belirlenir.
Kilo vermenin Desteklenmesi
• Vücut yağı veya kiloyu azaltmak için hastanın
istek ve motivasyonu belirlenir.
• Kilo vermek için gerçekçi bir haftalık hedef
belirlenir.
• Hasta haftalık olarak tartılır.
• Hastanın zorlukları aşmasına ve daha başarılı
olmasına etmek için engelliler tartışılır.
• Hedeflere ulaşıldığında hasta ödüllendirilir.
• İstenmeyen
alışkanlıkların
olumlu
alışkanlıklarla yer değiştirmesi teşvik edilir.
• Diyetini yaşam biçimine ve aktivite düzeyine
göre ayarlamasına yardım edilir.
• Hastanın sınırlılıkları göz önüne alınarak bir
egzersiz programı planlanır.
Beklenen hasta sonuçları: Hastanın yeterli ve
dengeli beslenmesi, metabolik gereksinimine ve
aktivite düzeyine uygun beslenme, hastanede ve
taburcu olduktan sonra diyetine uyma, ideal kiloya
düşmesi için davranış değişikliği geliştirme.

HEMŞİRELİK
TANISI
4.
TUZSUZ
DİYABETİK
DİYETİNE
UYMAMASI,
AKTİVİTE
İNTOLERANSI,
BİLGİ
EKSİZKLİĞİNE BAĞLI AŞIRI KİLO
Alan 2. Beslenme Sınıf 1. Yutma
Kod:
00233
Hemşirelik Girişimleri
Alan 1. Fizyolojik:Temel
Sınıf: Beslenme
Desteği
NIC: Beslenmenin (Diyetin) Yeterliliğinin
İzlenmesi (Kod: 1160), Beslenme Yönetimi
(Kod:1100), Beslenme Danışmanlığı (Kod:5246),
Kilo Vermenin Desteklenmesi (Kod: 1280)
Beslenme (Diyetinin Yeterliliğinin izlenmesi)
• Hasta tartılır, antropometrik ölçümleri
değerlendirilir.
• Vücut ağırlığındaki son değişiklikler ve kilo
alma ve verme eğilimi izlenir.
• Hastaya bağlı faktörlere göre enerji önerileri
belirlenir.
• Yemek örüntüsü (hoşlandığı-hoşlanmadığı
yiyecekler, öğün atlama, hızlı yeme) belirlenir.
Beslenme Yönetimi
• Hastanın beslenme durumu ve beslenme
gereksinimlerini karşılama durumu belirlenir.
• Beslenme gereksinimini karşılamak için
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HEMŞİRELİK TANISI 5. İNHALER İLAÇ
KULLANIMI, AĞIZ HİJJENİNE DİKKAT
ETMEME VE BİLGİ EKSİKLİĞİNE BAĞLI
ORAL MUKOZ MEMBRANDA BOZULMA
Alan 11. Güvenlik Sınıf 2. Fiziksel Yaralanma
Kod: 00045
Hemşirelik Girişimleri
Alan 1. Fizyolojik: Temel
Sınıf: Öz Bakımı
Kolaylaştırma
NIC: Ağız Sağlığını İyileştirme (Kod: 1730),
Ağız Sağlığını Geliştirme (1720), Ağız Sağlığını
Sürdürme (Kod: 1710)
Ağız Sağlığını İyileştirme
• Hastanın ağzı; dil, dudaklar, muköz
membranlar, dişler, diş etleri, anormal özellikler
(renk, koku vb.) yönünden izlenir.
• Uygun ağız bakımı için sağlık bakım
personelinden yardım alınır.
• İhtiyaç duyulan ağız bakım sıklığı belirlenir.
• Hastanın ağzını çalkalaması sağlanır.
• Gerektiğinde oral mukozayı nemlendirmek
için yağlı kremler kullanılır.
• Hastaya uygun ağız bakımı konusunda eğitim
verilir.
• Yeterli besin alımının önemli tartışılır.
Ağız Sağlığını Geliştirme
• Hastanın genel ağız hijyen alışkanlığı
belirlenir.
• Baharatlı, tuzlu, asitli, kuru, pürüzlü veya sert
yiyeceklerden kaçınması sağlanır.
• Hasta su alımını arttırmaya teşvik edilir.
• Hastaya irritasyonu arttırmaması için sıcak
yiyeceklerden ve içeceklerden kaçınması
konusunda eğitim verilir.
Ağız Sağlığını Sürdürme
• Rutin ağız bakımı yapılır
• Hastanın ağızını çalkalaması teşvik edilir ve
gerektiğinde yardım edilir.
• Hastaya yemeklerden sonra gerektiği sıklıkla
ağız hijyeni gerçekleştirmesi için bilgi verilir.
• Bireye dişlerini, diş etini ve dilini fırçalaması
konusunda eğitim verilir.

Beklenen hasta sonuçları: Ağız membran
bütünlüğünün korunması, ağız mukozasının
nemliliğinin sağlanması, oral hijyenin sağlanması.
HEMŞİRELİK TANISI 6. HAVA YOLU
AÇIKLIĞINDA
YETERSİZLİK,
SOLUNUM GÜÇLÜĞÜNE BAĞLI UYKU
ÖRÜNTÜSÜNDE BOZULMA
Alan 4. Aktivite/İstirahat
Sınıf 1.Uyku ve
istirahat Kod: 00198
Hemşirelik Girişimleri
Alan 1. Fizyolojik: Temel
Sınıf: İmmobilite
Yönetimi
NIC: Pozisyon Verme (Kod: 0840)
*Pozisyon Verme “Gaz değişiminde bozulma”
hemşirelik tanısında açıklanmıştır.
Alan 1. Fizyolojik: Temel
Sınıf: Öz Bakımı
Kolaylaştırma
NIC: Uykunun Güçlendirilmesi (Kod: 1850)
• Hastaya uyuması için rahat edebileceği
pozisyon verilir.
• Hastanın uyku örüntüsü belirlenir.
• Hastanın bakımı uyku/uyanıklık döngüsüne
uygun şekilde ayarlanır.
• Hastalık döneminde uykunun önemi hastaya
anlatılır.
• Uyanıklıktan uykuya geçişi kolaylaştırmak
için “yatma zamanı rutini” oluşturulması
konusunda hasta cesaretlendirilir.
• Yatma zamanından önce stres yaratan
durumların ortadan kaldırılması sağlanır.
• Yatma zamanından önce uykuyu bölen
yiyecek ve içeceklerden kaçınması konusunda
hasta bilgilendirilir.
• Masaj, pozisyon verme, duyusal dokunma gibi
rahatlatma yöntemleri uygulanır.
• Uyku gereksinimlerini karşılamak için gündüz
vakti uyuklama yapmasına olanak sağlanır.
Alan 1.Fizyolojik: Temel
Sınıf: Fiziksel
Rahatlığı Geliştirme
NIC: Çevre Yönetimi: Rahatlık (Kod: 6482)
• Hastaya güvenli, sessiz, dinlendirici bir çevre
ortamı sağlanır.
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HEMŞİRELİK TANISI 8. YORGUNLUK
VE AKTİVİTE İNTOLERANSINA BAĞLI
BANYO ÖZ BAKIM EKSİKLİĞİ
Alan 4. Aktivite Dinlenme Sınıf 5. Öz Bakım
Kod: 00108
Hemşirelik Girişimleri
Alan 1. Temel: Fizyolojik
Sınıf: Öz Bakımı
Kolaylaştırma
NIC: Öz-bakım yardımı (Kod:1800), Öz bakım
yardımı: Banyo / Hijyen (Kod: 1801)
Öz Bakım Yardımı
• Öz bakım faaliyetlerini desteklerken hastanın
kültürü göz önünde bulundurulur.
• Öz bakım faaliyetlerini desteklerken hastanın
yaşı göz önünde bulundurulur.
• Hastanın bağımsız öz bakım becerileri
gözlemlenir.
• Beceri düzeyine uygun olarak normal günlük
yaşam aktivitelerini gerçekleştirme konusunda
hasta cesaretlendirilir.
Öz bakım yardımı: Banyo / Hijyen
• Sıcak rahatlatıcı kişiselleştirilmiş bir deneyim
sağlayarak hastaya terapötik bir ortam sağlanır.
• İhtiyaç duyulan yardımın miktarı ve türü
belirlenir.
• Uygun şekilde hastanın kendi kendine banyo
yapması kolaylaştırılır.
• Hastanın deri bütünlüğü izlenir.
• Hijyen ritüelleri devam ettirilir.
• Hasta tamamen öz bakımını sürdürebilene ne
kadar yardım sağlanır.

• Bireyin kendisini en rahat hissettiği oda
sıcaklığı ayarlanır.
• Gereksiz hava akımına, aşırı sıcak ya da
soğuğa maruz kalması önlenir.
Beklenen Hasta Sonuçları: Hastanın daha rahat
uyuduğunu ifade etmesi, sabahları dinlenmiş
şekilde uyanması, uykusunu etkileyen faktörlerin
en aza indirilmesi.
HEMŞİRELİK TANISI 7. BİRDEN FAZLA
KRONİK HASTALIĞA SAHİP OLMA,
SOLUNUM
GÜÇLÜĞÜ,
YALNIZLIK
HİSSİ VE ÖLÜM KORKUSU NEDENİYLE
ANKSİYETE
Alan 9. Başa çıkma/ Stres toleransı
Sınıf 2.
Başa Çıkma Kod: 00146
Hemşirelik Girişimleri
Alan 2. Davranışsal
Sınıf: Başetme Yardımı
NIC: Var Olma/ Yanında Bulunma (Kod: 5340)
Var olma/ Yanında Bulunma
• Kabullenici tutum sergilenir.
• Hastanın inançlarına saygılı olunur.
• Hastanın deneyimlerini anlamaya çalışarak
hastaya empati gösterilir ve hastaya sözel olarak
ifade edilir.
• Güven ve pozitif bir saygı ortamı oluşturulur.
• Hastanın endişeleri dinlenir.
• Sessizlik uygun şekilde kullanılır.
• Hasta hissettiklerini ve inançlarını ifade etmesi
için cesaretlendirilir.
• Uygun şekilde şefkati ifade etmek için hastaya
dokunulur.
• Bir yardım edici olarak fiziksel anlamda
ulaşılabilir olunur.
Alan 4. Güvenlik
Sınıf: Risk Yönetimi
NIC: Çevre Yönetimi: Güvenlik (Kod: 6486)
* Çevre Yönetimi: Güvenlik “Düşme Riski”
hemşirelik tanısında açıklanmıştır.
Beklenen Hasta Sonuçları: Hastanın kendi
anksiyete ve baş etme örüntülerini tanımlaması,
yalnız olmadığını fark etmesi, korku ve
aksiyetesinin azalması.

HEMŞİRELİK TANISI 9. SOLUNUM
GÜÇLÜĞÜ,
AKTİVİTEYİ
TOLERE
EDEMEME VE UYKU ÖRÜNTÜSÜNDE
BOZULMAYA BAĞLI YORGUNLUK
Alan 4. Aktivite Dinlenme
Sınıf 3. Enerji
Dengesi
Kod: 00093
Hemşirelik Girişimleri
Alan 1. Fizyolojik: Temel
Sınıf: Aktivite ve
Egzersiz Yönetimi
NIC: Enerji Yönetimi (Kod: 0180)
• Hastanın fizyolojik durumu, yaşına uygun
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olarak yorgunluğa neden olan eksiklikler
açısından değerlendirilir.
• Sınırlılıklar ile ilgili duygularını ifade etmeye
teşvik edilir.
• Yorgunluğu ölçmek için tanımladığı şekilde
geçerli ölçekler kullanılır.
• Hasta ve yakınlarının yorgunluğun nedenlerine
ilişkin algıları belirlenir.
• Dayanıklılığı sağlamak için nasıl ve ne kadar
aktivitenin gerekli olduğu belirlenir.
• Yeterli enerji kaynaklarını sağlayacak
besinlerin alımı izlenir.
• Aktivitelere karşı kardiyopulmoner tepkileri
izlenir.
• Aşırı fiziksel ve duygusal yorgunluğun
belirtileri yönünden hasta izlenir.
• Hastaya yorgunluğu azaltmaya yönelik stres
ve baş etme uygulamaları öğretilir.
• Yorgunluğu önlemek için aktivite düzenleme
ve zaman yönetimi teknikleri öğretilir.
Alan 3. Davranışsal Sınıf: Davranış Terapisi
NIC: Aktivite Terapisi (Kod: 4310)
• Gerçekçi aktivite hedefleri belirlemede hastaya
ve yakınlarına yardım edilir.
• Alternatif dinlenme ve aktivite dönemlerine
teşvik edilir.
• Fiziksel aktiviteleri hayati vücut işlevlerinde
gerekli olan oksijen miktarı için rekabeti azaltacak
şekilde planlanır.
• Kas gerginliğini azaltmak için ROM
egzersizleri kullanılır.
• Aktiviteler hastanın enerjik olduğu dönemlere
göre planlanır.
• Hasta enerji kaynakları ile uyumlu fiziksel
aktiviteye teşvik edilir.
Alan 1. Fizyolojik: Temel
Sınıf: Öz Bakımı
Kolaylaştırma
NIC: Uykunun Güçlendirilmesi (Kod: 1850)
*Uykunun güçlendirilmesi “Uyku örüntüsünde
bozulma” hemşirelik tanısında açıklanmıştır.
Beklenen Hasta sonuçları: Hastanın günlük
yaşam aktivitelerini daha rahat yerine getirmesi,
hastanın var olan enerji seviyesini sürdürebilmesi

ve kendisini daha az yorgun hissettiğini ifade
etmesi.
HEMŞİRELİK TANISI 10. 65 YAŞ ÜSTÜNDE
OLMA
VE
AKTİVİTEYİ
TOLERE
EDEMEMEYE BAĞLI DÜŞME RİSKİ
Alan 2. Güvenlik/ Koruma
Sınıf 2. Fiziksel
yaralanma Kod: 00155
Hemşirelik Girişimleri
Alan 4. Güvenlik Sınıf: Risk Yönetimi
NIC: Risk Tanılama (Kod: 6610), Düşmeyi
Önleme (Kod: 6490), Çevre Yönetimi: Güvenlik
(Kod: 6486)
Risk Tanılama
• Mevcut ölçekler ile hastanın düşme riski
tanımlanır.
• Risk faktörleri hakkında hasta bilgilendirilir
ve riski azaltmak için plan yapılır.
• Risk azaltma aktiviteleri uygulanır.
Düşmeyi Önleme
• Düşme riski ile ilgili risk faktörleri hakkında
bilgilendirilir ve riski azaltmak için plan yapılır.
• Düşme riskini etkileyen davranış faktörleri
belirlenir.
• Düşme riskini arttırabilecek çevresel özellikler
(kaygan zemin, yatak korkuluğunun olmaması
vb.) belirlenir.
• Hareketle birlikte yürüyüş şekli ve hareketleri
ile ilgili gözlemler belirtilir.
• Yürümede dengeyi sağlamaya yardımcı araç
gereçler (baston, yürüteç vb. ) temin edilir.
• Hasta uygun şekilde bazı hareketlerinde
yardım istemesi için bilinçlendirilir.
Çevre Yönetimi: Güvenlik
• Hastanın eşyaları kolay ulaşılabilir bir yere
yerleştirilir.
• Çağrı zili ışığı ulaşılabilir olur ve çağrı ziline
bekletmeden cevap verilir.
• Zemindeki dağınıklıklar önlenir.
• Görmeyi sağlamak için yeterli aydınlatma
sağlanır.
• Kaymayan, yürürken takılmayan zemin yüzeyi
sağlanır.
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Beklenen Hasta Sonuçları: Hastanın düşme
riskinin tanılanması, hasta ve ailesinin düşme
risk faktörleri konusunda bilgi sahibi olması, risk
faktörleri ile ilgili uygun önlemlerin alınması,
hastanın düşmemesi.

sürdürme, solunumu rahatlatma, aktivite
toleransını ve baş etme yeteneğini arttırmaya
yönelik hemşirelik girişimleri planlanmış ve
hastalar kendi bakımlarını maksimum düzeyde
kendilerinin yönetmesi yönünde desteklenmiştir.

TARTIŞMA
Bu olgu sunumunda KOAH alevlenmesi ile
devlet hastanesinin acil servisine başvuran,
göğüs hastalıkları servisine yatışı yapılan
hastanın NANDA tanıları tanımlanmış ve tanılara
uygun NIC girişimleri belirlenmiştir. NANDA
Taksonomi II de yer alan sağlığın desteklenmesi,
beslenme, aktivite/dinlenme, baş etme/stres
toleransı,
güvenlik/koruma,
eliminasyon/
değişim alanlarında toplam 10 hemşirelik tanısı
konulmuştur. NANDA taksonomi II de yer alan
10 hemşirelik tanısına uygun NIC Sınıflandırma
sisteminden 34 hemşirelik girişimi belirlenmiştir.
Hastanın düşme riski ise İtaki Düşme Riski ölçeği
ile değerlendirilmiştir.

KOAH tanısı alan bireylerin aktivitelerini
sınırlayan en önemli faktörlerden biride
yorgunluktur. Literatürde KOAH tanısı alan
bireyler üzerinde yapılan bir çalışmada KOAH
hastalarının %95.3’ünün yüksek düzeyde
yorgunluk yaşadığı ve bireylerin yaşadıkları
yorgunluk nedeniyle aktivitelerini sınırladığı
bildirmektedir (10). Bu çalışmada birey yaşadığı
solunum güçlüğü nedeniyle çabuk yorulduğunu
bu nedenle hareket etmek istemediğini ifade
etmektedir. Bu amaçla hastanın bağımsızlığını
destekleyen, enerji korunumunu sağlayan ve
yorgunluğunu azaltan girişimler planlanmıştır.
Solunum problemi olan bireylerde en yaygın
görülen ruhsal sorunlardan biride anksiyetedir.
Literatürde sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında
KOAH tanısı alan bireylerin anksiyete ve
depresyon yaşama durumlarının daha yüksek
olduğu bildirilmektedir (11). Anksiyete yaşayan
hasta solunum güçlüğünün yarattığı rahatsızlık,
işlevsellikte azalma ve ölüm korkusu ile kendisini
kötü hissedebilmektedir (11). Bu olgu sunumunda
birey yaşadığı solunum güçlüğü nedeniyle
yalnız kalmaktan ve ölmekten korktuğunu ifade
etmiştir. Bu amaçla hastanın korku, anksiyete
gibi duygularıyla baş edebilmesi ve anksiyete
duygusunun azaltılabilmesi ile ilgili hemşirelik
girişimleri planlanmıştır.

KOAH, hastaları fizyolojik, sosyal ve psikolojik
boyutta
etkilemektedir.
KOAH’ın
erken
döneminde öksürük, yorgunluk, nefes darlığı gibi
belirtiler görülürken ilerleyen dönemde günlük
yaşam aktivitelerinde kısıtlanma, dispneye
bağlı aktivite ve hareket intoleransı, beslenme
bozuklukları, sosyal izolasyon, aile içi rollerde
değişim, uykusuzluk, yorgunluk ve anksiyete
gibi çeşitli semptomlar gelişebilmektedir (9).
Araştırma bulgularıyla uyumlu olarak KOAH
tanısı alan bireylerin günlük yaşam aktivitelerinin
değerlendiği bir çalışmada hastaların sırasıyla;
solunum, güvenli çevrenin sürdürülmesi, vücut
sıcaklığının kontrolü, uğraş, hareket ve uyku
aktivitelerinin etkilendiği bildirilmiştir (1).

Uyku problemleri KOAH tanısı alan bireylerin
yaşadığı önemli sorunlardan biri diğeridir.
Bu konuda yapılan fenomonolojik bir
çalışmada KOAH tanısı alan bir birey geceleri
uyuyamadığını, kendini boğulacakmış gibi
hissettiğini ve çoğu kez çırpınarak uyandığını
ifade etmiştir (12). Literatürle uyumlu olarak
bu olgu çalışmasında birey geceleri rahat
uyuyamadığını, nefessiz kaldığını ve uyurken
iki yastık kullandığını ifade etmektedir. Bireyin
yaşadığı uyku problemiyle ilişki olarak hastanın
kendini rahat hissedebileceği bir ortam yaratılmış
ve uyku örüntüsünü düzenlemeye yönelik

Solunum problemleri KOAH tanısı alan bireylerin
deneyimledikleri en önemli semptomlardan
biridir. Solunum güçlüğü olan bireyler hava
açlığı çekmektedir. Hasta oksijen kullanımını
en aza indirmek için fiziksel aktivitelerini
sınırlamaktadır. Bu olgu sunumunda birey
solunum sıkıntısı nedeniyle hareketlerinde
kısıtlama yaşadığını ve bu durumun öz bakım
gereksinimlerini karşılama durumunu olumsuz
yönde etkilediğini ifade etmiştir. Bu amaçla
hastanın hava yolu temizliğini sağlama ve
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hemşirelik girişimleri planlanmıştır.
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2018; 11(1).
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12. Aydın, H. T., Yıldız, F. T., Karagözoğlu, Ş., & Özden, D.
Hastaların bakış açısıyla kronik obstrüktif akciğer hastalığı
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Sonuç olarak KOAH tanısı alan bireylerin
günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmesi ve
yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kaliteli bir
hemşirelik bakımının sunulması önemlidir. Bu
olgu sunumunda NANDA ve NIC sınıflandırma
sistemlerinin kullanılması bireyin bakım
gereksinimlerinin
sistematik
bir
şekilde
karşılanmasını sağlar. Bireyin daha sistematik ve
kaliteli bakım almasını destekler. Bu yönleriyle;
bu olgu sunumunun KOAH tanısı alan bireylere
bakım veren hemşireler için önemli bir kaynak
sağlayacağı düşünülmektedir.
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ABSTRACT

Sağlık sektörü son birkaç on yılda bilimdeki, teknolojideki gelişmeler ve artmış toplumsal koruma algısı nedeniyle toplumun sağlık
düzeyini korumak, yükseltmek ve restore etmek açısından anlamlı
başarılar elde etmiştir. Öte yandan dünya genelinde önemli değişiklikler yaşanmaktadır.
Karmaşık itici güçler ve eğilimler sağlık sektöründe hem zorluklar
hem de fırsatlar yaratmaktadır. Sağlık hizmetlerinin, sağlık bakımının maliyetleri artmakta; nüfus ve sağlık insan gücü yaşlanmakta ve
teknoloji sağlık sektörünü şu an hayal edildiği gibi radikal olarak
yeniden şekillendirmeyi vaat etmektedir. Birçok başarıya karşın, kalıcı sağlık eşitsizlikleri hala önemli bir sorun olarak gündemdedir.

AbstractWith advances in medical science, new technologies, and
enhanced social protection, the health sector has made significant
achievements over the past few decades, with a positive impact on
the promotion, protection and restoration of people’s health. However, it is currently undergoing major changes worldwide.
Complex drivers and trends are creating both challenges and opportunities for health service delivery: healthcare costs are increasing;
populations and the health workforce are ageing; and technology
promises to radically reshape the health sector in ways yet to be
imagined. Despite many achievements, however, persistent health
inequities remain a major concern.
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Amaç

üzere sağlık sektörü dışındaki aktörler tarafından
giderek daha fazla yönlendirilmektedir.

Çalışma, sağlık hizmetleri sektörünün karşılaştığı
zorluklar ve fırsatlar ve işin geleceğine yönelik
sektörel bir bakış açısı sunmaktadır. Bu çalışmada,
demografik değişimler, küreselleşme, teknolojik
gelişmeler ve çevresel ve jeopolitik gelişmelerin
sağlık hizmetlerinin geleceği üzerindeki etkileri
incelenmektedir. İstihdam ve çalışma koşulları,
eğitim ve öğretim ve sosyal diyaloga özellikle
odaklanılarak, bu büyük ölçekli eğilimlerin iyi
işler üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Makalede,
2030 Gündemi doğrultusunda sağlık sektöründe
istenilen gelişmelerin sağlanabilmesine yönelik
öneriler sunulmaktadır.

Bu aşamada, bu tür aktörlerin sağlık sektörü
üzerindeki etkisini hastalar ve çalışanlar üzerindeki
etkileri veya ilişkileri açısından değerlendirmek
zordur.
Bu bağlamda Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı
(UHC) küresel, bölgesel, ulusal ve yerel düzeyde
uyum ve işbirliğini gerektirmektedir. Birleşmiş
Milletler (UN) 2012 Genel Kurulunun küresel
sağlık ve dış politika hakkındaki kararı, Üye
Devletleri tüm tarafların girdilerini içeren şeffaf,
adil ve kapsayıcı karar alma süreçleri de içinde
olmak üzere UHC’yi desteklemeye çağırmaktadır.

Sağlık sektörü hızlı bir şekilde gelişmekte olup
bu dönüşüm teknoloji devleri de dahil olmak

Karar, UHC için sürdürülebilir finansman
mekanizmalarının sağlanması açısından var olan
zorlukları kabul etmekte ve UHC’ye ulaşmak
için gereken esnek ve duyarlı sağlık sistemlerinin
sağlanması için nitelikli, iyi eğitimli ve motive
edilmiş bir sağlık iş gücünün önemini kabul
etmektedir.
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UN “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ne
ve UHC’ye yönelik ilerlemeyi hızlandırmak
amacıyla, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO)
Dünya İnsan Kaynakları Stratejisi Sağlık: İşgücü
2030, güçlendirilmiş sağlık sistemleri içinde
sağlık hizmetlerine ve sağlık çalışanlarına eşit
erişim sağlamayı amaçlamaktadır. Strateji,
insan merkezli sağlık hizmetleri, toplumun
güçlendirilmesi ve katılımı, sağlık çalışanlarının
güvenli ve insana yakışır çalışma ortamlarına
ilişkin hakları, uluslararası işbirliği ve dayanışma
ve etik işe alım uygulamaları ilkeleri üzerine inşa
edilmiştir.

Yaşlanan bir nüfus, sağlık temelli ve yaşam sonu
hizmetlere geçiş de içinde olmak üzere sağlık
sistemleri için birçok zorluk oluşturmaktadır.
Değişen demografik özellikler, aile yapısı ve
kadınların iş gücüne artan katılımıyla birlikte,
geleneksel olarak kadın akrabalar tarafından
sağlanan ücretsiz bakım çalışmalarının varlığı
aşınmıştır. Dünya genelinde yaşlıların yüzde
50’sinden fazlasının uzun süreli bakıma erişimi
yoktur. Küresel ölçekte koşullar, uzun süreli
nitelikli bakım çalışanlarının yetersizliği ve bu
tür hizmetler için altyapı eksikliği ile daha da
olumsuzlaşmaktadır.

Sağlık sektörü, hem geniş hizmet yelpazesinden
yararlananlar hem de bu hizmetleri verenler
olarak tanımlanmıştır. Özünde, sağlık çalışanları
olmadan sağlık hizmeti verilemez.

Sağlık bakım çalışmalarına yeterli desteğin
gösterilmemesi,
yaşlılar
açısından
verili
eşitsizlikleri kötüleştirerek potansiyel olarak
yoksulluğa ve dışlanmaya neden olacaktır. Bu
durum ülkelerin gönenç sistemleri üzerindeki
baskıyı, ayrıca kamu ve özel sağlık bakım
hizmetlerine yönelik istemi artırır. Sağlık iş
gücü de yaşlanmaktadır; 2014 yılında Ekonomik
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinde
çalışan hekimlerin üçte biri 55 yaş ve üzerindedir.

UN, Yüksek Düzeyli Sağlık İstihdamı ve
Ekonomik Büyüme Komisyonu, UHC de
içinde olmak üzere Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerine doğru ilerleme sağlamak ve herkes
için zamanında, erişilebilir ve eşitlikçi, yüksek
nitelikte sağlık hizmetleri sağlamaya yönelik
sağlık iş gücüne yapılan yatırımlar için güçlü bir
duruş oluşturmuştur.

Epidemiyolojik gelişmeler sağlık sektörü için ek
bir yük oluşturmaktadır. Dünya genelinde bulaşıcı
olmayan hastalıklar yaygınlaşmakta ve ölümün
önde gelen nedeni haline gelmektedir. Nüfuslar
daha uzun yaşamakta, birçok insan daha uzun
süre sağlık sorunları ve engellilikle karşı karşıya
kalmaktadır. Bu oranlar kadınlar için erkeklerden
daha yüksektir. Yeti yitimi ile geçirilen yıllar,
2016 yılında gerçekleştirilen bir araştırmaya
göre, diyabet gibi nedenlerden ötürü değişmez
kalmakta ya da artmaktadır. Nüfus yaşlandıkça,
bunama ile yaşayan insan sayısının 2050 yılına
kadar üç kat artarak 130 milyonun üzerine çıkması
beklenmektedir. Bulaşıcı olmayan hastalıkların
yönetimi, sağlık sistemlerinin değişen sağlık
gereksinimlerine uyum sağlamasını ve artan
sağlık hizmetleri istemine yanıt vermesini
gerektirmektedir.

Yaşlanan toplumlar ve nüfus artışı da içinde olmak
üzere demografik bilgiler sağlık sektörü açısından
son derece önemlidir. Dünya nüfusunun 2050
yılına kadar 9,8 milyara ulaşması beklenmektedir.
Bu büyümeyi en büyük ölçüde Afrika’nın
oluşturacağı, 2017 ve 2050 yılları arasında
nüfusunun 1,3 milyar artacağı ve Afrika’yı
Asya’nın izleyeceği öngörülmektedir.
Özellikle, 60 yaş ve üstü küresel nüfusun 2050
yılına kadar iki kat artarak 2,1 milyar düzeyine
ulaşması beklenmektedir. Ancak yaşlanan
nüfusun küresel dağılımı eşit değildir. Nüfus
artışı açısından doğurganlık, önemli bir etmendir:
küresel olarak, toplam doğurganlığın 20102015’te kadın başına 2,5 doğumdan 2095-2100’e
kadar 2,0 doğuma düşmesi beklenmektedir.
Küresel ölçekte gençlerin nüfus içindeki oranının
azalacağı öngörülmektedir. Bu oran 2030’a kadar
yüzde 15,2’ ye gerileyecek ve yaşlı nüfusun
daha fazla olması gençler arasında iş olanakları
açısından rekabeti artıracaktır.

Ayrıca, hastalık kalıplarında düşük ve orta gelirli
ülkelerde meydana gelen enfeksiyonla ilişkili
kanserlerin orantısız yükü gibi farklılıklar iyi
uyarlanmış programları gerektirmektedir.
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Düşük gelirli ülkelerde nüfusun yüzde 84’ü sağlık
iş gücü yetersizliği nedeniyle sağlık hizmetlerine
erişim sorunu yaşamakta iken, bu oran yüksek
gelirli ülkelerde yüzde 23’tür.

işe alım ile ilişkili sağlık hizmetleri için
yüksek maliyetlerin gerekmesi, göçmen sağlık
çalışanlarının bilgi ve beceri potansiyellerinden
-niteliklerini tam olarak bilmemekten ötürü- tam
olarak yararlanamamak vardır. Kaynak ülkelerde
sağlık iş gücü göçü, sağlık iş gücü dağılımındaki
yetersizlik ve eşitsizlikleri daha da kötüleştirebilir
ve personel yetersizliği olan bölgelerde ve
kurumlarda kalan sağlık çalışanlarının iş yükünün
artmasına neden olabilir.

Kırsal ve kentsel bölgeler karşılaştırılırken
bazı eşitsizlikler görülmektedir; kırsal nüfusun
yüzde 56’sı kentsel nüfusun yüzde 22’si yasal
sağlık güvencesi kapsamında değildir. Bu durum
kırsal ve uzak bölgelerde yüksek nitelikli sağlık
çalışanlarını özendirme ve elde tutma güçlükleri
yaratmaktadır. Sonuç olarak, dünyadaki kırsal
nüfusun yarısından fazlası (yüzde 52), kentsel
alanlarda ise yüzde 24’ü sağlık çalışanlarının
yetersizliği nedeniyle sağlık hizmetlerine
erişimden yoksundur. Bu durum, kırsal kesimdeki
nüfusun yüzde 77’sinin sağlık çalışanı eksiklikleri
nedeniyle sağlık hizmetlerine erişiminin olmadığı
Afrika’da daha ağırdır. Kentlerde ise sağlık
riskleri gecekondu bölgelerindeki nüfus gibi daha
duyarlı kesimi orantısız bir şekilde etkilemektedir.
Kentleşme hızının arttığı ve nüfusun yüzde
70’inin 2050 yılına kadar kentsel alanlarda
yaşaması
öngörüldüğünden,
sürdürülebilir
kentsel büyümeyi kırsal kalkınma ile dengelemek
önemlidir.

Yüksek gelirli ülkelerde sağlık çalışanlarına
yönelik karşılanmamış istem, bu grubun -onları
elde tutmak için gerekli desteği karşılayamadıkları
için- düşük ve orta gelirli ülkelerden göçlerini
artırmaya devam edecektir. Çoğunluğu kadın olan
önemli sayıda bakım çalışanı, varlıklı ülkelerdeki
gereksinimi karşılamak için bu coğrafi eğilimi
izlemektedir. Tipik olarak, kendi çocuklarını
geride akrabaları ya da ev işçileri ile bırakırlar ve
bu da “küresel bakım zinciri” olarak bilinen bir
fenomenle sonuçlanır.
Küresel olarak, özel sektörün sağlık hizmeti
sunumu artmaktadır. Örneğin, Çin’de özel
hastaneler artık kamu hastanelerinden daha fazla
ve çok uluslu sağlık ve ilaç şirketleri yüksek
gelirli pazara sahip ülkelere giderek daha fazla
yatırım yapıyor. Avustralya, Hindistan ve Birleşik
Krallık’ta sağlık hizmetlerinde kamu-özel sektör
ortaklıklarının yeni örnekleri ortaya çıkmaktadır.
Özel sağlık hizmetlerinin gelişimini, 2008
mali krizinden kaynaklanan mali kemer sıkma
önlemleri hızlandırmıştır. Avrupa’da kamu sağlık
sistemlerinde yapılacak reformlar Avustralya,
Singapur ve Güney Afrika’dan küresel ve kar
amaçlı sağlık hizmeti sağlayıcılarının katılımını
desteklemiştir.

Çok uluslu şirketlerin sağlık sektöründe artan
varlığının yanı sıra, sağlık çalışanlarının giderek
artan uluslararası hareketliliğinin de gösterdiği
gibi, hizmetlerin küreselleşmesi sağlık sektörü
için de kural dışı bir durum değildir.
Küresel sağlık iş gücü piyasalarının önemli bir
özelliği olan sağlık çalışanlarının göçü giderek
daha karmaşık bir hal almaktadır. Daha iyi çalışma
koşulları ve daha yüksek gelirler, bireysel sağlığı
yönlendiren en yaygın faktörler arasındadır. Sağlık
çalışanlarının motivasyonlarına bakılmaksızın
işçi göçü olgusu, tüm ulusal sağlık sistemlerine,
hem eşitlik hem de verimlilik açısından kaynak ve
hedef ülkelerini etkileyen zorluklar getirmektedir.
Sağlık iş gücü göçünün kaynak ve hedef ülkeler
üzerindeki etkileri farklıdır.

İş gücü hareketliliğine ek olarak, tüketicilerin
kendileri de sağlık hizmeti almak için giderek
daha çok yurtdışına gitmektedir. Medikal turizm
pazarı genellikle özel sağlık hizmeti sağlayıcıları
tarafından sunulan ve özellikle kozmetik, diş
hekimliği, doğurganlık, elektif cerrahi tedavilerine
erişim yönünde büyümektedir. Bazı hastalar, kendi
ülkelerinde belirli tedaviler olmadığında yüksek
gelirli ülkelere seyahat etmektedir; diğerleri ise
düşük maliyet işlemlerinden yararlanmak için

Hedef ülkelerde, endişeler arasında yabancı
eğitimli yüksek nitelikli sağlık çalışanlarına
dayanan sağlık sistemlerinin sürdürülemezliği,
dil eğitimi de içinde olmak üzere uluslararası
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yüksek gelirli ülkelerden orta gelirli ülkelere
seyahat etmektedir. Son kestirimlere göre
küresel medikal turizm pazarının 2016 yılında
19,7 milyar Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
dolarından 2021 yılına kadar 46,6 milyar ABD
dolarına yükselmesi beklenmektedir. Araştırmalar
gelişmekte olan ülkelerdeki medikal turizmin
sağlık iş gücü üzerinde hem olumlu hem de
olumsuz etkileri olabileceğini düşündürmektedir.
Hizmet almak için gidilen ülkelerde işlendirme
yaratabilir. Bununla birlikte, genişlemesi sağlık
çalışanlarının kamudan özel sağlık sektörüne
geçmesine ve özel sektörde bakım alamayanların
hizmetlere erişiminde kısıtlılığa yol açmaktadır.
Hindistan’dan elde edilen bulgular, artan medikal
turizmin eşitsizliklerin derinleştirilmesine ve
sağlık iş gücü eksikliklerinin artmasına yol açarak
kamu sağlık sistemini olumsuz etkileyebileceğini
göstermektedir, bu durum da özel sektörün
düzensiz büyümesine ve tıbbi tedavi maliyetinin
artmasına neden olmaktadır.

Teknoloji gittikçe artan sağlık maliyetleri
ile nüfus artışı ve yaşlanmanın da aralarında
bulunduğu günümüzün sağlık hizmeti sunumunun
zorluklarının üstesinden gelmek için bir araç
olarak görülmektedir. Aslında robot teknolojisi
Japonya öncülüğünde hemşire bakım hizmetleri
için kullanılmaktadır.
Japonya Hükümeti,
“Geleceğe Yönelik Yatırımlar 2017 Stratejisi”nde,
robotları kaldırma ve hareketlilik yardımı,
banyo ve tuvalet yardımı, doğrudan hemşirelik
hizmetleri için kullanma planlarını ana hatlarıyla
açıkladı. Teknoloji, bakım hizmetleri sunumunu
kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Bu durum, ev
de dahil olmak üzere kırsal ve uzak bölgelerde
sağlık hizmetlerine erişimi geliştirmeyi olanaklı
kılabilir.
Diğer etkiler arasında sağlık ve afet yönetimi
hizmetlerinin yoksul ve uzak bölgelere
sunulmasının
iyileştirilmesi,
yönetimin
şeffaflığının ve verimliliğinin artırılması, ilgili
bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımının sürekli
eğitime entegre edilmesi, sağlık çalışanlarının
en yeni eğitimlerle eğitilmesi ve bilgilerinin
güncel tutulması vardır. Teknoloji, simülasyon
teknikleri yoluyla personel eğitiminde elde taşınır
cihazlarla bilgiye erişimi kolaylaştırarak ve
çevrimiçi eğitimle olumlu etkiler yaratmıştır. Yeni
teknolojilerin, hastalıkların önlenmesini sağlama
ve hastaları kendi sağlıklarını, durumlarını,
tedavilerini izlemeye etkin olarak katılmaya
özendirme olasılığı vardır.

Teknolojinin gelecekteki çalışmalar üzerindeki
etkisini konu edinen tartışmalar geniş bir
yelpazeyi kapsamaktadır. Bazı teknolojilerin
kullanımının insana duyulan gereksinimi yok
edeceği öne sürülmektedir.
Bazı otoriteler bu durumun yeni iş alanları
yaratacağını
savlamaktadır.
Araştırmalar
teknolojik değişimin farklı aşamalardaki işleri
yok edeceğini, yaratacağını veya dönüştüreceğini
göstermektedir.

Dijital çağda, uzaktan da içinde olmak üzere
hasta verilerinin toplanması ve izlenmesi daha
kolay ve sağlık hizmeti sunumunu yeni yollarla
gerçekleştirmek olanaklı olacaktır. Bazı açılardan
bu, hasta odaklı ve büyük ölçüde küresel düzeyde
akıllı telefon sahipliğinin fazla olmasından
kaynaklanmaktadır.

Teknolojik ilerlemelerin sağlık hizmetleri ve
çalışma yolları üzerinde önemli bir etkisi olması
olasıdır. Aslında çevrimiçi ve mobil sağlık
uygulamaları, 3D ve biyo-baskı, yapay zeka,
elektronik sağlık ve mobil sağlık gibi teknolojik
yenilikler sağlık profesyonellerinin günlük
çalışmalarını etkilemektedir. Daha geniş bir
düzeyde teknolojik yenilikler sağlık personelinin
hastalara “tele-sağlık” hizmetleri sunduğu ve
telekomünikasyon teknolojileri aracılığıyla tıbbi
öneri ve hizmetin uzaktan verildiği bütünüyle
sanal bir bakım tesisinin oluşturulması ile
kanıtlandığı gibi, sağlık sektörünü radikal olarak
yeniden şekillendirebilir.

Dolaşımda -2015 yılına kadar- 165.000 mobil
sağlık uygulaması vardı ve bu uygulamalar
giderek daha çok önleme, tanı, tedavi ve izleme
için kullanılmaktadır.
Tanı ve bakım ile ilişkili bazı gelişmeler arasında
bilişsel programlama, bulut tabanlı birlikte
çalışabilen elektronik sağlık kayıtları ve nesnelerin
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interneti (IoT) yer aldığından işverenler;
çalışanlarının veri yönetimi, veri koruma ve sanal
riskler konusundaki zorlukları yönetmek ile ilgili
becerilerine yatırım yapmalıdır.

Bulaşıcı hastalıklar sınır ayrımı yapmaz, öte
yandan küreselleşme ya da daha ucuz uluslararası
hava ulaşımı ve diğer ulaşım biçimleriyle ilişkili
olarak artan göç bu tür riskleri artırmıştır.
Uluslararası sağlık güvenliğinin sağlanması,
sağlığa uygun yatırımlar gerektirir.

Bu durumun yanı sıra, sağlık sektörünün
teknolojiyi kullanmak ve gelecekteki kullanımına
hazırlamak için daha fazlasını yapması gerektiği
ileri sürülmektedir.

Ebola salgını (2014), birçok ülkenin sağlık
sistemlerinin sağlık krizlerine yanıt vermeye
yeterince hazır olmadığını göstermiştir.

Sağlık kuruluşlarının, teknolojik gelişmelerle
ilgili hizmetlerin sanal sunumu, robotik ve yapay
zeka entegrasyonu gibi çok çeşitli sonuçları hesaba
katmaları gerekecektir. Bununla birlikte sağlık
sektörü hastalar ve çalışanlar için teknolojinin
ek faydalarını değerlendirmeli, politika ve
uygulamadaki iyileştirmeler yoluyla yararını
artırmalıdır. Sağlık teknolojisi maliyet kontrolüne
katkıda bulunabilirken son yıllarda Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (OECD) ülkelerinde
sağlık harcamalarında artışa neden olmuştur. Yeni
teknolojilerin etkililiğinin ve yararının kanıtı her
zaman net değildir ve politikacılar yeni buluşları
bu kapsamda değerlendirmelidir.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 2018
Ebola salgınının başarılı bir şekilde kontrol
altına alınması başarısızlıklardan ders almanın
değerini göstermiş ve sonraki salgınları daha
iyi yönetmek için olanak sunmuştur. Dünyadaki
silahlı çatışmalar, güvenlik ve sağlık için olduğu
kadar sağlık çalışanlarının yaşamları için de tehdit
oluşturmaktadır. Örneğin, Suriye’deki sağlık
tesislerine yapılan saldırılar, yüzlerce sağlık
çalışanının öldürülmesine ve çok sayıda kişinin
yaralanmasına neden oldu. Bu koşullar çatışma
alanlarında sağlık iş gücünün yıpranmasını
şiddetlendirmektedir.

İklim değişikliği ve hava kirliliği de içinde olmak
üzere çevresel etmenler sağlık hizmetleri istemini
birçok yönden etkilemektedir.

Demografik değişim, küreselleşme, teknolojik
gelişmeler, çevresel ve jeopolitik gelişmeler
sağlık hizmetleri sektörünün çalışma örüntüsünü
şimdiden değiştirmektedir. Bu gelişmelerin sağlık
sektörünün geleceğine büyük bir etkisi olacaktır
ancak bu durum sağlık hizmetlerinin planlanma
biçimine, iş gücü durumuna ve hizmet sunumuna
da bağlıdır. Bununla birlikte, bu karmaşıklık
nedeniyle mevcut bilgilerle daha uzun dönemli
etkiler yeterince doğru olarak öngörülemez.

İklim değişikliği dolaylı olarak vektör kaynaklı
hastalıkların ve kolera riskinin artması ve bununla
ilişkili sağlık etkileri ile gıda güvenliğinin
azalması ile ilişkilendirilmiştir.
Genellikle küresel sağlığa en büyük tehdit olarak
tanımlanan iklim değişikliği ile savaşım, dünya
ölçeğinde korkusuz bir eylem gerektirecektir.
Ekstrem hava olaylarıyla ilişkili sağlık ve diğer
riskleri yönetmek için hükümetlerin iklim
değişikliği araştırma, izleme ve gözetimine
yatırım yapması; iklime dayanıklı sağlık
sistemleri için fon sağlaması; kömürden kademeli
olarak vazgeçmesi; yenilenebilir enerjiye erişimi
yaygınlaştırması; düşük karbonlu ekonomilere
geçişi destekleyen uluslararası anlaşmaları
uygulaması gerekmektedir. İklim değişikliğinin
ele alınması sağlık sorunlarının azaltılması,
yoksulluk ve eşitsizliklerin giderilmesini kapsayan
diğer gelişmeler için de olanaklar sunmaktadır.

WHO sağlık iş gücü verilerine (1990-2013) göre,
sağlık hizmetlerine artan istemin 2030 yılına
kadar özellikle yüksek ve orta gelirli ülkelerde
sağlık çalışanları için yaklaşık 40 milyon yeni iş
yaratması beklenmektedir.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kestirimlerine
göre UHC’ye ulaşmak, sağlık sektöründe 2030
yılına kadar önemli ölçüde iş olanağı yaratacaktır;
sağlık meslekleri çalışanları için 27 milyon, sağlık
dışı mesleklerde çalışanlar için ise 45,5 milyon
yeni iş olanağı sağlayacaktır.
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Teknoloji ve otomasyon sağlık sektöründeki
işleri birçok boyutta etkileyecektir. Bu durumun
malzemelerin hastanelerde taşınması gibi bir
dizi düşük nitelikli işin ve tıbbi radyoloji de
içinde olmak üzere son derece teknolojiye
dayalı işlerin ortadan kaldırılmasına yol açması
beklenmektedir. Daha verimli sağlık hizmeti
elde etmek için teknoloji kullanımı aynı zamanda
hükümetler, işverenler ve çalışanlar için yeni iş
türü olanakları sunmaktadır.

birçok çalışan finansal güvensizlik yaşamaktadır;
işverenleri ise nitelikli personeli elde tutma,
hizmet kalitesini ve devamlılığını sağlamada
zorluklarla karşılaşabilir.
Kamu sektöründe ve özellikle sağlık sektöründe
dış kaynak kullanımı kamu hizmetlerinin özel
sektöre devredilmesine ve kamu çalışanları
için belirsiz sonuçlara yol açabileceğinden
birçok çalışan örgütü ve diğerleri tarafından
eleştirilmektedir. Bununla birlikte, sağlık
hizmetlerinin kamudan özel sektöre kaydırılması
sağlık çalışanları için çalışma koşullarını
etkilemekte olup pazarlaştırma, artan iş yüklerine
yol açmaktadır. Araştırmalar özel sağlık
hizmetleri sektörünün büyümesinin hastalar ve
sağlık çalışanları arasındaki ilişkiyi değiştirerek
daha müşteri-sunucu tipi bir ilişki ürettiğini
göstermektedir.

Maliyet ve verimlilik endişelerine yanıt olarak
sağlık sektörü reformları sabit süreli çalışma,
geçici çalışma, serbest meslek şeklinde ve yarı
zamanlı çalışma da dahil olmak üzere standart
dışı işlendirme biçimlerinin (NSFE “Non
Standart Forms of Employment”) kullanılması iş
türlerinin daha fazla çeşitlenmesini sağlamıştır.
İyi tasarlanmış ve düzenlenmiş NSFE değişen
istemleri, kısa süreli iş gücü kayıplarını ve işyaşam dengesiyle ilgili zorlukları ele almak için
çözümler sağlar.

Teknolojik gelişmeler sonucunda, sağlık
hizmetleri sektöründeki işlerin, artan eşgüdüm
ve denetim işlevleri ile yeniden tanımlanması
olasıdır ve tele-sağlık ve mobil klinikler gibi
alanlarda yeni işlendirme yolları ortaya çıkacaktır.
Tekrarlayan otomasyon ve idari görevler ağır iş
yüklerini hafifletebilir, tıbbi hatayı azaltmaya
yardımcı olabilir ve personelin hasta bakımına
daha fazla odaklanmasını sağlayabilir. Otomasyon
aynı zamanda sağlık çalışanlarının daha fazla
karmaşa içeren görevlerle uğraşacakları anlamına
gelir, bilişsel ve duygusal aşırı yüklenme riskleri
yaratır.

Bununla birlikte bu işlendirme biçimlerinde
çalışanların, iş güvenliği açıkları, düşük ücret,
sosyal koruma yetersizlikleri, artan sağlık ve
güvenlik riskleri gibi olumsuzluklarla daha fazla
karşı karşıya kalmaları söz konusudur.
ILO, hükümetler ve sosyal ortaklar için dış
kaynak kullanımının izlenmesi, esnek çalışma
düzenlemelerinin doğası ve NSFE’nin kamu
sektöründe artan kullanımı gibi NSFE’nin ürettiği
değişiklikler hakkında daha fazla araştırma
kaynağı ayrılması yönünde çağrılar yapılmıştır.

İnsan merkezli bakımın doğası gereği, çalışmanın
ilişkisel yönlerinin gelecekte, özellikle hastalar ve
sağlık çalışanları arasındaki diyalog konusunda
güçlü kalması olasıdır. Hastaların öngörülebilir
gelecekte sağlık ve sağlık verileri üzerinde daha
fazla sorumluluk almaları ve kontrol altına almaları
beklenmektedir ki bu da sağlık çalışanlarının
hizmet sunum biçimini etkileyecektir. Çok sayıda
insan evden sağlık hizmetlerine eriştikçe, bakım
sağlama düzenekleri değişecektir.

Sağlık profesyoneli kısıtlılığındaki artış ve işyaşam dengesi beklentileri nedeniyle NSFE’nin
sağlık hizmetleri sektöründe yaygınlaşması
olasıdır. İşçilerin garantili çalışma saatlerinin
olmadığı bir düzenleme olan sıfır saat sözleşmeleri
çoğalmaktadır.
Birleşik Krallık’taki sağlık işverenlerinin yaklaşık
yüzde 27’si 2013 yılında, sıfır saat sözleşmesi
uygulamakta idi. Başlangıçta düşük nitelikli
işlerde uygulanan sıfır saatlik sözleşmeler,
kardiyolojik hizmetler, fizyoterapi, psikiyatrik
tedavi ve işitme hizmetlerinde giderek daha
fazla kullanılmaktadır. Bu tür sözleşmeler yapan

Bununla birlikte, sağlık hizmetlerine tele tıp
yoluyla erişim kalite güvencesi, veri uygunluğu ve
siber güvenlik ile ilgili endişeleri artırmaktadır. Bu
bağlamda, sağlık sistemlerinin sağlık çalışanlarını
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hem hastalardan hem de işverenlerden değişen
beklentileri ve değişen çalışma ortamlarını
yönlendirmeye hazırlamaları gerekmektedir.

Birbirine bağımlı bir dünyada sağlık sistemlerinin
güçlendirilmesi, sağlık çalışanlarını insanların
ihtiyaçları etrafında yeniden şekillendirilen
hizmetlere hazırlamak için yeterlilik temelli
müfredat geliştirme ve öğrenci değerlendirmelerini
gerektirir.

Kadınların sağlık iş gücüne katkısının önemli
olmasına karşın, politikalar işlevlerini tam olarak
yerine getirmelerini ya da potansiyellerine tam
ulaşmalarını sağlamak için yeterli değildir.
Sağlık sektöründeki kadınların düşük nitelikli
işlerde kümelenme eğilimi gösterdiği tarihsel
eğilimler hâlâ geçerlidir. Ücret farkı sağlık ve
sosyal hizmet sektörlerinde daha da belirgindir.
Araştırmalar kadın doktor araştırmacıların, doktor
asistanların, eczacıların ve hemşirelik yapanların,
erkek meslektaşlarından daha az kazandıklarını
göstermektedir.

Meslekler arasındaki geleneksel sınırların, yeni
iş profilleri ve çalışma düzenleri ortaya çıktıkça
belirsizleşmesi olasıdır. Bu nedenle eğitim ve
öğretimin, sağlık profesyonellerini değişen
gerçeklere yeterince hazırlamak için meslekler
arası konuları içermesi gerekecektir.
Sağlık çalışanlarının küresel hareketliliği giderek
yaygınlaştıkça, birçok ülke göçmen işçiler için
yapılandırılmış eğitim ve öğretimin öneminin
farkındadır: Örneğin İrlanda, özellikle Pakistan
ve Sudan’dan gelen göçmen sağlık çalışanlarını
büyük ölçüde işlendirmektedir. Bu zorunluluğu
WHO Küresel Uygulama Kurallarına olan
bağlılığıyla dengelemek için İrlanda Hükümeti,
Pakistanlı doktorlar için iki yıllık lisansüstü
eğitim programı, Uluslararası Tıbbi Lisansüstü
Eğitim Girişimini (IMGTI) başlatmıştır. Genel
amaç kısa erimde bu tür mezunlara -aksi durumda
ulaşamayacakları- klinik eğitim deneyimini
kazandırarak ülkedeki sağlık hizmetlerini uzun
dönemde geliştirmektir.

Sağlık sektöründe çalışan kadınlar, iş ve aile
sorumluluklarının dengelenmesi açısından büyük
baskı ile karşı karşıyadır.
Ücretsiz bakım hizmetleri en çok bakım
verilenlerin kadın yakınları (kızları ya da
gelinleri) tarafından yapılır ve onlar bu işi uygun
sosyal koruma olmadan sunarlar.
Sağlık sektörünün geleceği genellikle yaşam
boyu öğrenme, esnek eğitim ve iş gücü
piyasasının talep ettiği becerileri öngörebilecek
eğitim sistemlerini sağlayacak düzenekleri
gerektirecektir. Yeni teknolojilerin yönlendirdiği
çalışmalardaki dönüşümler, eğitim ve öğretimin
sağlık çalışanlarını yeni görevleri ve rolleri için
daha iyi hazırlamak zorunda kalacağı anlamına
gelir. Beceri gelişimine yatırım, teknolojilerin ve
yapay zekanın uygun şekilde denetlenmesini ve
yönetilmesini sağlamak, sağlık çalışanlarının iş
yükünü artırmamak açısından kritik olacaktır.

Demografik
etmenlerin,
küreselleşmenin,
çevresel ve coğrafi politik gelişmelerin ve
teknolojik ilerlemelerin getirdiği değişikliklerin
sosyal diyalog üzerinde etkileri olacaktır.
Sağlık bakım sektöründe çalışmanın geleceği
için politikalar da benzer şekilde sosyal diyalog
üzerine kurulmalıdır.

Yapay zekanın artan önemi nedeniyle, belirli
becerilerin değer kazanması beklenmektedir. Bu
iletişim, sosyal ve duygusal beceriler, daha yüksek
bilişsel ve teknolojik beceriler ile ekip çalışması
gibi kişiler arası becerileri içerir. Teknolojik
ilerlemeler nedeniyle hastalar ve sağlık çalışanları
arasındaki değişen ilişki, sosyal medya ile ilgili
özel eğitim ve simülasyon eğitimi yoluyla eğitim
gerektirecektir.

Sosyal diyalog sağlık çalışanlarını değişen çalışma
koşullarına daha iyi hazırlamak için fırsatlar
sunmaktadır. Avustralya gibi bazı ülkeler, vardiya
değişimi, yıllık çalışma sözleşmeleri, kariyer
molaları, aşamalı emeklilik gibi hemşireler için
esnek çalışma düzenlemeleri için görüşmelerde
bulunmuştur. Kanada gibi bazı ülkeler, yaşlı
hemşireler için programlarını doğrudan bakım
ile yeni hemşirelere rehberlik ve destek arasında
bölen esnek bir çalışma modeli uygulamaktadır.
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Genel olarak nüfusun sağlık gereksinimlerini
etkili yanıtlama yetkinliğinde olan nitelikli bir
iş gücü sağlama vizyonu ile Sağlık İstihdamı
ve Ekonomik Büyüme Komisyonu, sağlık
sektöründe işlendirme yaratılmasını desteklemek
ve iş gücü öngörülerindeki eksiklikleri gidermek
için on öneri üretmiştir. Önerilerin altısı, sağlık
iş gücünü Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin
gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak şekilde
dönüştürmeyi amaçlamaktadır:

yaratarak ekonomik büyüme potansiyeli açısından
önemli olacaktır.
Sağlık sektöründe diğer sektörlerde işlendirme
yaratma açısından önemli bir potansiyel vardır.
Sağlık ürünleri ve hizmetlerinin oluşturulması
ve sunulması sadece sağlık sektörünü değil
aynı zamanda çok çeşitli diğer sektörleri de
ilgilendirmektedir: Yönetim, bilgi teknolojisi,
temizlik, tarım, gıda, ulaşım, perakende, toptan
satış ve araştırma. ILO kestirimleri, yaratılan her
sağlık çalışanı pozisyonunun, bölgeler arasındaki
farklılıklar olmakla birlikte sağlık dışı mesleklerde
2,3 iş yaratacağını göstermektedir.

• Sağlık sektörü işleri yaratmaya yönelik
yatırımları özendirmek
• Kadınların katılımını en üst düzeye çıkarmak
ve güçlenmelerini desteklemek
• Dönüştürücü, nitelikli eğitim vermek ve
yaşam boyu öğrenmeyi sağlamak
• Sağlık
hizmet
sunumunda
ve
organizasyonunda reform
• Teknolojinin gücünden yararlanmak
• Acil durumlarda müdahale ve sağlık
çalışanlarının korunması için temel kapasitelerin
sağlanması
Diğer dört öneri, öngörülen değişikliği
gerçekleştirmek için karşılanması gerekenleri ele
almaktadır:
• Yeterli fon sağlamak,
• Ortaklıklar ve işbirliği kurmak,
• Genel yararları en üst düzeye çıkarmak ve
göçmen haklarını korumak için uluslararası göçü
yönetmek,
.Hesap verilebilirliği güçlendirmek için veri ve
bilgileri yönetmek.

Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı’na ulaşmak için
2030 yılına kadar milyonlarca yeni işlendirme
olanağı yaratılmalıdır: 2030 yılına kadar
işlendirme yaratma potansiyelinin sağlık, sosyal
ve ilgili sektörlerde 129 milyon ile 173 milyon
arasında olduğu öngörülmektedir.
Gerekli iş alanlarını oluşturarak sağlığa yatırım
yapmak, sağlık sektörü içinde ve dışında ekonomik
büyümeyi artıracaktır. Bu tür bir yatırımı güvence
altına almak için sektörün hükümetler tarafından
bir büyüme ögesi olarak tanınması gerekecektir.
Göçmen sağlık çalışanlarının uluslararası işe
alımı genellikle ev içi sağlık çalışanları tarafından
doldurulamadığında kullanılır, ancak bu işe alım
genellikle göçmen işçilerin hakları veya kaynak
ülkelerinin iş gücü piyasası gereksinimleri ile
ilgili sorunları ele almaz. Yakın tarihli bir ILO
olgu çalışmaları serisi, uluslararası hemşire işe
alımında en iyi uygulamaları vurgulamıştır.
Örneğin, İngiltere’de bir işe alım ajansı, işe
alım sürecinin mevcut personel eksikliklerini
derinleştirmemeyi sağlamak için Filipinler’in iç
sağlık iş gücü piyasasına çok dikkat etmektedir.

Komisyon’un önerilerine ulaşmak için Siyasi
irade ve sektörler arası, çok taraflı katılım
vazgeçilmezdir.
Sağlık hizmeti sunumu sağlık ve sağlık dışı
mesleklerde çalışanlar da içinde olmak üzere,
küresel olarak çok çeşitli meslek gruplarını
içermektedir. Ücretli çalışmaya ek olarak özellikle
kadınlar olmak üzere birçok kişi yaşlılara ve
engellilere bakımı da kapsayan ücretsiz işlere
girmektedir. Sağlık sektörü, -ücretsiz bakımın
sistem içine alınarak denetlenmesi de içinde olmak
üzere- sağlığın korunmasına katkıda bulunan işler

Hindistan ve Filipinler’de mevcut diğer umut
verici uygulamalar arasında verimli ve şeffaf
işe alım sağlamak için Bilgi İşlem Teknolojileri
kullanımı, uzun vadeli müşteri ilişkileri sürdürme,
göçmenlerin beceri ve motivasyonlarını izleme
ve hesap verilebilirliği sağlamak için uluslararası
ortaklıklar oluşturma yer almaktadır.
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Ayrıca, yeni oluşturulan bir web platformu
olan Göçmen İşe Alım Danışmanı (Migrant
Recruitment Advisor) işe alım ajanslarının
kullanıcı incelemeleri yoluyla göçmen işçileri kötü
niyetli işlendirme uygulamalarından korumayı
amaçlamaktadır. Bu platform göçmen işçilerin
deneyimleri hakkında yorum yapmalarına, işe
alım ajanslarına puan vermelerine ve haklarını
öğrenmelerine olanak tanır.

tıbbi uzmanlık alanlarından ücretsiz bakım işlerine
kadar birçok biçimde olmaktadır. Kadınların
sağlık iş gücüne tam olarak katılabilmelerini
sağlamak açısından, sağlık sektörü hem erkekler
hem de kadınlar için ana-baba izni sağlamalı,
hem ücretli hem de ücretsiz bakım çalışmalarının
katkısını göz önüne almalı ve değer vermeli, ayrıca
cinsiyeti gözeten sosyal koruma dayanakları
sağlamalıdır.

Küresel olarak, cinsiyet eşitsizliği dört alanla
ilgilidir: Ekonomik katılım ve fırsat, eğitimsel
kazanım, sağlık ve hayatta kalma ve siyasi yetki.

Sağlık sektörü de işsizlikten en çok etkilenen
gençler için iyi bir işlendirme kaynağı olduğunu
kanıtlayabilir. Gençler arasındaki küresel işsizlik
oranı 2018 yılında, yüzde 13,1’e ulaştı. Buna
ek olarak, 2017 itibariyle çoğunluğu kadın olan
gençlerin yüzde 20’den fazlası işlendirilmemişti
ya da eğitim almamıştı. Ancak çoğu zaman kamu
sektörünün karakteristiği olan bürokrasi, yetersiz
fırsatlar ve yetersiz finansman, iş arayan gençler
için daha az çekici hale gelmektedir. Bununla
birlikte bazı ülkelerde cesaret verici eğilimler
görülmektedir: 2005-2015 yılları arasında sağlık
hizmetleri sektöründeki gençlik işlendirmesi
Filipinler ve Tanzanya’da ikiye katlanmış,
Bangladeş’te üç katına çıkmış ve Kolombiya’da
yaklaşık yüzde 90 oranında artmıştır. Bu eğilim,
özellikle sağlık sektöründeki genç işçilerin üçte
ikisinden fazlasının kadın olduğu Brezilya gibi
ülkelerdeki genç kadınlar için fırsatlar yaratmıştır.

Hekimler arasında kadınların oranı hala -özellikle
cerrahi gibi bazı uzmanlık alanlarında- erkeklerin
gerisinde kalmaktadır. Araştırmalar kadın tıp
öğrencilerinin kadın doğum-jinekoloji, pediatri,
çocuk cerrahisi, dermatoloji ve onkoloji gibi
uzmanlık alanlarına yöneldiğini göstermektedir.
Bununla birlikte, kadınların artan bir bölümü
nöroşirürji, üroloji ve ortopedi gibi alanlarda
uzmanlaşmaktadır.
Aile ve toplum ortamlarında yapılan ücretsiz
bakım işlerinin tanınması, ücretsiz bakım işinin
resmi iş kapsamına alınması ve sağlık iş gücü
bileşimi analiz edildiğinde kadınların ücretsiz
bakım işinin saymanlığı da içinde olmak üzere,
bakım ekonomisine kadınların katkısını uygun
şekilde düzenlemek için kapsamlı bir değişiklik
gerekmektedir.

Temel beceriler üzerinde çalışmak, gençler
arasında beceri kazanımını özendirmek için yararlı
bir başlangıç noktasıdır. Öğrenmeyi, iletişim
kurmayı, ekip çalışmasını ve sorun çözmeyi esas
alan dört geniş beceri kategorisine odaklanmak
genç çalışanların gelecekteki çalışma ortamında
başarılı bir şekilde yer almasını sağlayabilir.
ABD’de 2014 yılında yapılan bir araştırmada,
sağlık hizmetlerinin olumsuz deneyimler ve
alandaki kariyer olanaklarıyla ilgili bilgi eksikliği
nedeniyle azınlık öğrencileri arasında tercih edilen
bir alan olmadığı saptanmıştır. Azınlık kökenli
öğrenciler yetersiz temsil edilmekte idi, ayrıca,
sağlık alanına girmek için gerekli ön koşullardan
veya becerilerden de yoksunlardı. Öğrencilerin
uzun süreli izlemesine ek olarak; bu çalışma
biyolojik bilimlerdeki yaz okulu programlarını,
premedikal öğrencileri tıp fakültesine hazırlamak
için eğitim kamplarını, sağlık kariyerini daha

Kadın ve Sağlık Komisyonu, cinsiyeti gözeten
politikaların geliştirilmesi ve uygulanması, eşit
değerdeki iş için eşit ücret ve cinsiyete göre
ayrıştırılmış sağlık iş gücü verilerinin toplanması
ve analiz edilmesini de kapsayan, gerekli
değişiklikleri hayata geçirmek için öneriler
üretmiştir. Küresel Sağlık Hareketi’ndeki kadınlar
benzer hedefleri paylaşmakta ayrıca liderlik,
kapasite geliştirme, uygun ortam sağlama,
rehberlik ve ağ oluşturma, araştırma ve veri
alanlarında araçlar geliştirerek ve kilit taraflarla
ortaklık kurarak cinsiyet eşitliğini savunmaktadır.
Sağlık sektöründeki çalışmanın geleceği, sağlık iş
gücünde eşitlik ve adaleti sağlamak için cinsiyeti
gözeten politikalar uygulama yönündedir.
Sağlık alanında toplumsal cinsiyet dengesizlikleri,
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erişilebilir hale getirmek için ön adımlar olan
finansal koşullar ve sağlık sektörüne kabul gibi
konularda rehberlik sağlayan etkileşimli çevrimiçi
web seminerlerini tanımladı.

İşgücü piyasası politikaları da güncel eğilimleri
ve yönlendirici güçleri dikkate almalıdır. Sağlık
çalışanlarının devam eden göçü göz önüne
alındığında göçün bireylerin yanı sıra kaynak
ve hedef ülkelere fayda sağlaması için ulusal,
bölgesel ve küresel düzeylerde çaba gösterilmesi
gerekmektedir.

Doğru politikalar uygulandığında sağlık sektörü
tüm mesleki düzeylerde ve sağlık uzmanlıklarında
cinsiyet ayrımcılığından oldukça arındırılmış bir
iş gücü için uygun kariyer olanakları sunarak
gençler için iyi işlendirme olanakları sağlayabilir
ve cinsiyet eşitliğini destekleyebilir.

Bu amaçla DSÖ’nün Uluslararası Sağlık
Personelinin İşe Alımına İlişkin Küresel
Uygulama Kanunu’nda (Küresel Kod) ve
göçmen işçiler, kamu işlendirme hizmetleri, özel
işlendirme kurumlarıyla ilgili ILO standartlarında
yer alan önerilerin uygulanmasını sağlamak için
çaba gösterilmesi gerekmektedir.

Sağlık hizmetleri sektöründe istenilen iş
geleceğine ulaşmak, ilgili itici güçlere yanıt
olarak bir dizi çaba gerektirmektedir. Hükümetler
ve işverenler arasında etkili sosyal diyalog ve
hasta işçi forumları gibi diğer ilgili taraflarla görüş
alışverişi, özellikle Sağlık Hizmetlerinde 2002
Sosyal Diyalog Ortak Toplantısında belirtildiği
gibi, yapısal değişiklik dönemlerinde zorunludur.
Sağlık sektörü tarafları, sağlık sektörünün
gelecekteki gelişimini şekillendirmek için bu tür
konular ivedileşmeden, erken hareket etmeli ve
ileriye dönük kararlar almalıdır.

Küresel Kod’un temel ilkelerinden biri, Üye
Devletlerin yerel iş güçlerinin sürdürülebilirliği
konusundaki sorumluluğudur. Kod, iş gücü göçü
ve göçmen işçi haklarının korunması ile ilgili
uluslararası standartlara atıfta bulunmaktadır.
Benzer şekilde ILO, OECD ve WHO arasında ortak
bir girişim olan Uluslararası Sağlık Çalışanları
Hareketliliği Platformu politika diyaloğu, bilgi
paylaşımı ve işbirliği yoluyla sağlık çalışanlarının
göçünün yararını en üst düzeye çıkarmayı ve
yan etkilerini en aza indirmeyi amaçlamaktadır.
Tüm ekonomik sektörleri ve işçi kategorilerini
kapsayan ILO Adil İşe Alım Genel İlkeleri ve
Operasyonel Kılavuzları, azalan iş gücü, iş gücü
standartlarının düşürülmesi, ücretler veya çalışma
koşulları gibi uluslararası işe alım ile ilişkili
olabilecek potansiyel tehlikeleri belirler.

Sektörler arası işbirliğini ulusal, bölgesel ve
uluslararası düzeylerde desteklemek, politika
tutarlılığının sağlanması ve sektördeki iyi
çalışmaların ilerletilmesi için anahtardır.
Sürdürülebilir ve insana yakışır işler yaratmak
için sağlık iş gücü piyasası başarısızlıklarına yol
açan sistemik sorunları ele alan iş gücü piyasası
politikaları gerekli olacaktır.
Günümüzde birçok hastane ve akademik
kurum, zorlu sağlık sistemi sorunlarını çözmek
ve yaratıcı planlamayı özendirmek için farklı
mesleki özgeçmişleri olan profesyonelleri bir
araya getiren kitle kaynaklı etkinlikler düzenliyor.

Çalışma süresi düzenlemelerinin iyi yapılması,
7/24 hizmet sağlamak için uzun çalışma saatleri
ve vardiyalı çalışmaların yaygın olduğu sağlık
sektörü için büyük önem taşımaktadır. Son
gelişmeler esneklik planları, yıl içindeki farklı
saatler, sıkıştırılmış saatler, kademeli saatler
ve iş paylaşımını içerir. Bu tür düzenlemeler
genellikle işverenler için daha uzun çalışma
saatlerine, çalışanlar için daha iyi kişisel ve aile
düzenlemelerine izin verir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak
için sağlık hizmeti sunum modellerinin daha
geniş mega eğilimlere ve yönlendiricilere duyarlı
olması gerekir. Sağlık hizmetlerinin planlanması
ve şekillendirilmesinde söz sahibi olmak ve
işyerlerini iyileştirmek için katılımcı yaklaşımları
kolaylaştırarak kadın ve gençleri de kapsayan
çalışanları güçlendirmek, bireylerin bilgi ve
becerilerini pratik olarak kullanabilecekleri sağlık
hizmetlerini destekleyecektir.

Bununla birlikte, esnek programlar işverenler
için kayıt tutma ve idari zorluklara ayrıca
bazı çalışanlar için potansiyel rahatsızlıklara
neden olabilir. Sıkıştırılmış çalışma haftaları
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yoğunlaşırsa
yorgunluk
ve
strese
yol
açabilir. Çalışma süresi politikaları, personel
gereksinimlerini ve gönencini sağlık hizmeti
sunumuyla dengelemelidir.

sağlık hizmetlerine erişimi küresel eşitsizlikle
birlikte daha da artırmaktadır. Bu eşitsizlik kritik
sağlık iş gücü yetersizliği, sağlık çalışanlarının
eşit olmayan dağılımı ve beceri uyumsuzlukları
ile tanımlanmaktadır.

Sağlık sektöründe çalışmanın geleceği için güvenli
personel ilkeleri zorunludur. Yetersiz personel
alımı hem hastalar hem de personel için işle ilgili
stres, hata ve sağlık risklerini artırabilecek aşırı
bireysel iş yüküne neden olabilir. Uygun sağlık
çalışanı / hasta oranları çok önemlidir. Bunun
sağlanmasına yönelik çabalar olumlu personel
çalışma koşulları ve hasta sağlığı sonuçlarıyla
sağlamıştır.

Sağlık sistemlerine ve sağlık iş gücüne yatırım
yapılması, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin
gerçekleştirilmesine yönelik ilerlemeye katkıda
bulunacaktır.
Sağlık sektöründeki dönüştürücü değişiklikler
hizmet sunum modellerinin iyileştirilmesini, sağlık
iş gücü piyasası politikalarının iyileştirilmesini,
eğitim ve öğretimin güncellenmesini ve
değerli teknolojik gelişmelerin kullanılmasını
gerektirmektedir. Ancak bu değişikliklerin
hizmetlerden
yararlananlar,
çalışanlar,
işverenler ve hükümetler de içinde olmak üzere
sağlık sektöründeki tüm tarafların ihtiyaçları
çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Kamu ve
özel aktörler arasında anlamlı işbirliğini kapsamalı
ve iyi çalışma koşulları ile desteklenmelidir.
Nüfusun değişmesi gibi gelecekteki gelişmeler
yeni
zorluklar
getireceğinden
özellikle
sağlık sektörünün ve sağlık iş gücünün
sürdürülebilirliğinin sağlanması doğrultusunda
çalışılması kritik önemdedir. Sağlık sektöründeki
yatırımların ve iş gücünün olumlu sosyal getiriler
yaratması ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi
artırması beklenmektedir.

Benzer şekilde; sağlık sektörü çalışanları için işle
ilgili ölümler, yaralanmalar ve hastalık durumunda
yeterli maddi ödence hükümlerini kapsayacak
biçimde, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik
sosyal koruma önlemlerinin ve standartlarının
sağlanması özellikle gereklidir.
Eğitim ve öğretim modelleri, bireyleri değişen
bir sağlık sektöründeki çalışmalarında etkili
olmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerle
donatmalıdır. Eğitim ve öğretime yönelik varolan
yaklaşımların yerine, sağlık meslekleri içinde ve
arasında ayrıca sosyal ve bakım profesyonelleri
arasında işbirliğini daha da geliştiren meslekler
arası eğitim ve öğretime gereksinim vardır.
Hızla değişen toplumsal beklentilere yanıt
veren yeterlilik tabanlı öğretim programı,
bireyleri geleceğin çalışma ortamına daha iyi
hazırlayacaktır.

Sağlık sistemlerine yatırım yapmak demek aynı
zamanda insanlara ve toplumlara yatırım yapmak
demektir.

Daha anlamlı bir iş geleceğine doğru ilerleme,
ancak sosyal diyalog ve işbirliği yoluyla
gerçekleştirilebilir.
Karşılaşılan
giderek
karmaşıklaşan zorlukların aşılması, yaygın
oldukları ve başetmek için ortak çabaların
gerekliliği fark edilerek sağlanabilir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne doğru
ilerleme sağlamak açısından sağlık sektörü ve
ekonomik önemi hakkında bir model değişikliği
kritiktir. Sağlık İstihdamı ve Ekonomik Büyüme
Komisyonu’nun belirttiği gibi sağlık sektöründeki
yatırımlar, ulusal ekonomilerdeki bir kaynak
tüketiminden çok ekonomik büyümenin itici gücü
olarak görülmelidir.

Sonuç ve Öneriler
Nüfus dinamikleri, küreselleşme, teknoloji
ve çevresel ve jeopolitik faktörler sağlık
çalışanlarının gelecekte sağlık hizmetleri sunma
şeklini kökten değiştirecektir.

Sağlık sektörünün Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’ne katkısını en üst düzeye çıkarmak
için sektördeki çalışmanın geleceği sağlık
hizmetlerine eşit erişimi sağlayacak ve esnek
sağlık sistemlerini garanti edecek şekilde ilgili

Demografik ve epidemiyolojik zorluklar, nitelikli
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tüm taraflarca şekillendirilmelidir. Amaç, herkes
için her yerde bir sağlık çalışanına erişim
sağlamaktır.
UHC’ye ve nitelikli sağlık hizmetlerine adil
erişim için geleceğe yönelik sürdürülebilir ve
yeterli personel çalıştıran sağlık hizmetlerinin
oluşturulması iyi eğitimli, motive edilmiş ve
desteklenen bir sağlık iş gücünün geliştirilmesini
gerektirir. Bu hedefe doğru ilerleme sağlamak
için sağlık sektörü kapsayıcı ekonomik büyümeye
ve cinsiyet eşitliğine katkıda bulunan, işlendirme
olanakları sağlayan bir alan olarak kabul
edilmelidir.
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Preface
In January 2019 the ILO launched its centenary celebrations with the release of the report of the
Global Commission on the Future of Work, Work for a brighter future. The report calls for a
human-centred approach to the future of work, with a focus on investing in people’s capacity to
transition into new areas of employability. The care economy, including the health sector, is
clearly an area which will provide opportunities for employment and economic growth. The
sector will also be shaped by new technologies, migration, and increasing demand for a wide
variety of health services.
This paper, which is part of a series of studies on the sectoral dimensions of the future of work,
explores how changing technology, demographics and other drivers will change work in the
health care sector. Such changes will provide opportunities and pose challenges to governments,
employers and workers in the field, and it is our hope that this study contributes to an informed
discussion on how the future of the health sector can contribute to growth, employment and
sustainable social development.

Alette van Leur
Director
Sectoral Policies Department
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1.

Introduction

1.1.

Background
The health sector is fundamental to both society and the economy. It provides a
significant percentage of jobs worldwide, contributing to social and economic development.
It is essential to social well-being and to the health of working people. With advances in
medical science, new technologies, and enhanced social protection, the health sector has
made significant achievements over the past few decades, with a positive impact on the
promotion, protection and restoration of people’s health. 1 However, it is currently
undergoing major changes worldwide.
Complex drivers and trends are creating both challenges and opportunities for health
service delivery: healthcare costs are increasing; populations and the health workforce are
ageing; and technology promises to radically reshape the health sector in ways yet to be
imagined. Despite many achievements, however, persistent health inequities remain a major
concern.
In this context, the demand for universal health coverage (UHC) will require concerted
efforts and collaboration at the global, regional, national, and local levels. The 2012 UN
General Assembly resolution on global health and foreign policy 2 calls on Member States
to support UHC, including through transparent, equitable and inclusive decision-making
processes that incorporate inputs from all stakeholders. The resolution acknowledges current
challenges in ensuring sustainable financing mechanisms for UHC, and recognizes the
importance of a skilled, well-trained and motivated health workforce for ensuring the
resilient and responsive health systems needed to achieve UHC.
The ILO Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202) provides a rightsbased framework for achieving universal access to essential healthcare while ensuring basic
income security by building comprehensive social security systems. The Recommendation
calls on Member States to “ensure, at a minimum that, over the life cycle, all in need have
access to essential healthcare and to basic income security” and that social security
guarantees “be established by law”. 3
Moreover, the 2030 Agenda for Sustainable Development acknowledges the pivotal
role of UHC and access to quality care in the promotion of physical and mental health and
well-being, as well as the extension of life expectancy for all. 4 It also recognizes the

1
In this paper, the health sector is defined broadly, including the full range of work related to
healthcare, from clinical work to those functions, including in other sectors (e.g. through outsourcing),
which support the delivery of health services and outcomes. It refers to the full continuum of health
and social work sectors as defined in ISIC, Revision 4, Section Q, including personal care work. The
term health sector encompasses the entirety of health systems functioning, including health services
delivering direct healthcare.
2

UN General Assembly: Global health and foreign policy, Resolution adopted by the General
Assembly on 12 December 2012, A/RES/67/81.
3

ILO: Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202).

4

UN General Assembly: Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development,
Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, A/RES/70/1.
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importance of a healthy and well-educated workforce that is able to engage in fulfilling work
and participate fully in society.
In an effort to accelerate progress towards UHC and the UN Sustainable Development
Goals (SDGs), the World Health Organization’s Global Strategy on Human Resources for
Health: Workforce 2030 seeks to ensure equitable access to health services and health
workers within strengthened health systems. 5 The strategy builds on the principles of
people-centred health services, community empowerment and engagement, health workers’
rights to safe and decent working environments, international collaboration and solidarity,
and ethical recruitment practices.
The health sector is defined by both the beneficiaries of its wide range of services and
those who deliver these services. At a fundamental level, without health workers there can
be no healthcare. 6 The UN High-level Commission on Health Employment and Economic
Growth (HEEG Commission) made a strong case for investments in the health workforce to
generate progress towards the SDGs, including UHC, and to ensure timely, accessible and
equitable high-quality health services for all. 7

1.2.

Future of Work Initiative
In January 2019 the ILO’s Global Commission on the Future of Work released its Work
for a Brighter Future report 8, which proposes a new human-centred social contract with an
emphasis on increasing investment in peoples’ capabilities, institutions of work, and decent
and sustainable work. The report identified the care economy, including the health sector, as
an area of employment growth which was critical to social and economic development. In
the area of health services, a report issued in 2017 9 had already set the basis for discussion,
linking the future of work centenary initiative to the work and recommendations of the
HEEG Commission.

1.3.

Aim and structure of the paper
This paper provides a sectoral perspective on the future of work regarding both the
challenges and opportunities facing the health services sector. In doing so, the paper
examines the implications of demographic changes, globalization, technological advances
and environmental and geopolitical developments on the future of health services. It explores
the impact of these megatrends on decent work, focusing specifically on employment and
working conditions, education and training, and social dialogue. The paper then presents
suggestions for the future of work that we want in the health sector, in line with the 2030
Agenda.

5

WHO: Global strategy on human resources for health: Workforce 2030, 2016.

6

J. Campbell et al.: A universal truth: No health without a workforce, Report for the Third Global
Forum on Human Resources for Health, Recife, Brazil, 2013 (Geneva, Global Health Workforce
Alliance and WHO, 2013).
7

HEEG Commission: Working for health and growth: Investing in the health workforce, Report of
the High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth (Geneva, WHO, 2016).
8

Global Commission on the Future of Work: Work for a brighter future (Geneva: ILO, 2019).

9

ILO: Improving employment and working conditions in health services, Report for discussion at the
Tripartite Meeting on Improving Employment and Working Conditions in Health Services, ILO
Sectoral Policies Department (Geneva, 2017).
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2.

Megatrends and drivers

2.1.

Demographics
Demographics, including ageing societies and population growth, have a major
influence on the health sector. The world population is expected to reach 9.8 billion by
2050. 10 Africa will account for the largest portion of this growth, with its population
expected to increase by 1.3 billion between 2017 and 2050, followed by Asia. Nine countries
– Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Pakistan, India, Indonesia, Nigeria, Uganda, the
United Republic of Tanzania, and the United States – are projected to contribute to half of
the world’s population growth within that time-frame. Yet other countries, including some
in Eastern Europe, are expected to see a decline of more than 15 per cent in their total
population. 11
Notably, the global population aged 60 years and over is expected to double by 2050,
reaching 2.1 billion.12 By the same year, the population aged 80 years or over, growing at a
faster rate, will reach 425 million. The global distribution of the ageing population, however,
is unequal. While population ageing is still rising in developed countries, the growth rate is
faster in developing countries, where it is estimated that those aged 60 years or over will
total 1.7 billion by 2050 (80 per cent of the total 2.1 billion). Africa again is expected to
experience the fastest rate of increase.13 Fertility is a major factor in population growth:
globally, total fertility is expected to decline from 2.5 births per woman in 2010-2015 to 2.0
births by 2095-2100. The global proportion of youth in the population is expected to decline
to 15.2 per cent by 2030, and to be outnumbered by the older population by 2050, which
could increase competition between young people for job opportunities. 14
An ageing population presents many challenges for health systems, including a shift
towards care-based and end-of-life services. As family structures have reduced in size in
tandem with changing demographics and women’s increased labour force participation, the
availability of unpaid care work traditionally provided by female relatives has been eroded. 15
More than 50 per cent of older people worldwide do not have access to long-term care. 16
Globally, this is exacerbated by a shortage of qualified, long-term care workers and a lack
of infrastructure for such services. 17 Insufficient attention to care work will worsen existing

10
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division: World
population prospects: The 2017 revision, Key findings and advance tables, 2017 (ESA/P/WP/248).
11

ibid.

12

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division: World
population ageing 2017, 2017 (ST/ESA/SER.A/408).
13

ibid.

14

ILO. Addressing the situation and aspirations of youth. Issue Brief 2. 2017.

15

ILO: Care work and care jobs for the future of decent work, 2018.

X. Scheil-Adlung: Health workforce: A global supply chain approach – New data on the
employment effects of health economies in 185 countries (Geneva, ILO, ESS Working Paper No. 55,
2016).
16

17

ibid.
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inequalities for the elderly, potentially leading to impoverishment and exclusion. 18 This
increases pressure on countries’ welfare systems, and heightens demand for public and
private health and care services. The health workforce is also ageing, with one-third of all
physicians in OECD countries aged 55 years or over in 2014. 19
Epidemiological developments pose an additional strain for the health sector.
Worldwide, non-communicable diseases are on the rise and are becoming the leading cause
of death. 20 While populations are living longer, many people live longer while suffering
with health impairments and disabilities, with rates being higher for women than men. 21
According to a 2016 study, the number of years lived with a disability has been constant or
increasing due to causes such as diabetes. 22 As the population ages, the number of people
living with dementia is expected to triple to over 130 million by 2050. 23 The management
of non-communicable diseases requires health systems to adapt to changing health needs
and respond to rising demand for health services. 24 Moreover, differences in the patterns of
disease, such as the disproportionate burden of infection-related cancers occurring in lowand middle-income countries, calls for well-adjusted interventions. 25
Demographic and epidemiological challenges are compounded by global inequality in
access to quality health services. This inequality is characterized by critical health workforce
shortages, uneven health worker distribution, and skill mismatches. Low-income countries
are disproportionately affected, with 84 per cent of the population experiencing gaps in
access to healthcare due to health workforce shortages, compared to 23 per cent in uppermiddle income countries. 26 The 2008-09 financial and economic crisis had a detrimental
impact on public health services and on the health workforce in high-income countries, as
austerity measures reduced access to public health services, for example, in Greece, Portugal
and Spain. 27
Further inequalities are evident when comparing rural and urban areas, with 56 per cent
of the rural population experiencing legal health coverage gaps in 2015 compared to 22 per
cent in urban areas. 28 This is aggravated by difficulties in attracting and retaining high
skilled health workers in rural and remote areas, frequently due to concerns relating to decent

18
X. Scheil-Adlung: Long-term care protection for older persons: A review of coverage deficits in
46 countries (Geneva, ILO, ESS Working Paper No. 50, 2015).
19

ILO: Improving employment and working conditions in health services, op. cit.

20

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME): The global burden of disease: Generating
evidence, guiding policy (Seattle, IHME, 2013).
21

WHO. Life expectancy and Healthy Life Expectancy Data by WHO Region.

T. Vos et al.: “Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability
for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016: A systematic analysis for the Global
Burden of Disease Study 2016”, in The Lancet (2017, Vol. 390), pp. 1211-1259.
22

23
The Lancet: A global assessment of dementia, now and in the future. The Lancet Editorial. Vol.
386. September 25, 2015.
24

T. Vos et al. “Global, regional and national incidence.” op. cit.

L.A. Torre et al.: “Global cancer incidence and mortality rates and trends—An update”, in Cancer
Epidemiology, Biomarkers & Prevention (2016, Vol. 25, Issue 1), pp. 16-27.

25

26

ibid.

27

ILO: Improving employment and working conditions in health services, op. cit.

28
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work deficits and gaps in social protection. 29 As a result, more than half the world’s rural
population (52 per cent) lacks access to healthcare due to the shortage of health workers,
compared to 24 per cent in urban areas. The situation is most severe in Africa, where 77 per
cent of the rural population is without access to healthcare due to health worker gaps. 30
Urban health risks disproportionately impact the most vulnerable populations, including
those in slum areas, where up to 40 per cent of population growth is occurring. 31 As the
world becomes increasingly urbanized, with 70 per cent of the population projected to live
in urban areas by 2050, it is important to balance sustainable urban growth with rural
development.

2.2.

Globalization
Health is no exception to the globalization of services, as indicated by the increasing
presence of multi-national companies in the healthcare sector, as well as the growing,
international mobility of health workers.
Health worker migration
Health worker migration, an important feature of global health labour markets, is
increasing and becoming more complex. Whereas general push and pull factors such as
labour market dynamics are recognized as drivers of migration, perceived better working
conditions and higher incomes are among the most common factors driving individual health
worker migration. 32, 33, 34, 35 Irrespective of health workers’ motivations, the phenomenon of
health workforce migration brings challenges to all national health systems, affecting the
origin and destination countries in terms of both equity and efficiency. 36 The effects of
health workforce migration on origin and destination countries vary. In destination countries,
concerns include the unsustainability of health systems relying on foreign-trained highlyskilled health workers and the high costs for health services associated with international
recruitment, including language training and induction, as well as failing to utilize migrant
health workers’ skills and knowledge to their full potential as a result of the lack of

29

ILO. Conclusions on improving employment and working conditions in health services, 2017.

30

ILO. World Social Protection Report 2017–19: Universal social protection to achieve the
Sustainable Development Goals. Geneva: ILO, 2017.

31

WHO. About health risks in cities.

M. Kingma: “Nursing migration: Global treasure hunt or disaster‐in‐the‐making?”, in Nursing
Inquiry (2001, Vol. 8, Issue 4), pp. 205-212.
32

P.F. Clark, J.B. Stewart and D.A. Clark: “The globalization of the labour market for health‐care
professionals”, in International Labour Review (2006, Vol. 145, No. 1-2), pp. 37-64.
33

R. Labonté, C. Packer and N. Klassen: “Managing health professional migration from sub-Saharan
Africa to Canada: A stakeholder inquiry into policy options”, in Human Resources for Health (2006,
Vol. 4).

34

B.M. Kuehn: “Global shortage of health workers, brain drain stress developing countries”, in JAMA
(2007, Vol. 298, No. 16), pp. 1853-18555.
35

36

I.A. Glinos et al.: How can countries address the efficiency and equity implications of health
professional mobility in Europe?: Adapting policies in the context of the WHO Code of Practice and
EU freedom of movement, Policy Brief 18 (Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2015).
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recognition of qualifications. In countries of origin, health workforce migration might
exacerbate already existing shortages and disparities in health workforce distribution, and
can lead to increased workloads for the remaining health professionals in understaffed
regions and institutions. Some migrant health workers return home, but their reasons for
doing so are mixed: this might be, for example, for family reasons, or with the aim of starting
a business (Philippines) or to retire (Ghana), so they are not necessarily returning to provide
health services. 37
The unmet demand for health workers in high-income countries will continue to
increase the migration of such workers from low- and middle-income countries that cannot
afford the incentives needed to retain them. 38 Significant numbers of migrant care workers,
mostly women, are following this geographic trend to fill demand in affluent countries.
Typically, they leave behind their own children with relatives or domestic workers, resulting
in a phenomenon becoming known as the “global care chain”. 39
Globalization of healthcare provision
Globally, the provision of healthcare by the private sector is on the rise. In China, for
example, private hospitals now outnumber public ones, 40 and multinational healthcare and
pharmaceutical companies are increasingly investing in the country, which has become a top
revenue generating market. 41 New examples of public-private partnerships in healthcare are
emerging, with well documented cases in Australia, India, and the United Kingdom. 42 Fiscal
austerity measures arising from the 2008 financial crisis have accelerated the development
of private healthcare. In Europe, reforms to public healthcare systems have encouraged the
involvement of global, for-profit healthcare providers from Australia, Singapore, and South
Africa. 43
In addition to a mobile workforce, consumers themselves are increasingly travelling
abroad to obtain healthcare. The medical tourism market is growing, particularly for
cosmetic, dental, fertility, and elective surgery treatments, with such services mainly offered
by private healthcare providers. 44 The geographic flows of medical tourism are mixed.
Certain patients travel to high-income countries when specific treatments are not available
in their home countries; 45 others travel from high-income to middle-income countries to

37
International Organization for Migration (IOM) “Mobility of Health Professionals to, from and
within the European Union.” IOM Migration Research Series. No. 48. (Geneva, 2014).

R.M. Scheffler et al.: “Forecasting imbalances in the global health labor market and devising policy
responses”, in Human Resources for Health (2018, Vol. 16).

38

39

ILO: Care work and care jobs, op. cit.

40

Deloitte: Global health care outlook – The evolution of smart health care, 2018.

F. Le Deu et al.: “Healthcare in China: Entering ‘unchartered waters’”, in McKinsey & Company,
Nov. 2012.
41

42

World Bank Group: PPP in health, Public-Private-Partnership Legal Resource Center, 2018.

43

J. Lethbridge: Health care reforms and the rise of global multinational health care companies
(London, Public Services International Research Unit, 2015).
N. Lunt et al.: “Medical tourism: A snapshot of evidence on treatment abroad” Maturitas. (2016,
Vol. 88), pp 37-44.

44

45
Orbis Research: Medical tourism market by treatment type and by region-global industry analysis,
size, share, growth, trends, and forecasts (2016-2021) (Market Data Forecast, 2017).
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take advantage of lower cost procedures. 46 A growing trend is regional exchanges, for
example, between south-east Asian countries, for reasons still to be analysed. 47 According
to recent estimates, the global medical tourism market is expected to increase in value from
USD 19.7 billion in 2016 to USD 46.6 billion by 2021. 48 Transnational patient outsourcing
is also a rising phenomenon, whereby governments are funding patients to receive treatment
abroad, often considered a sign of health system weakness. 49
Research suggests that medical tourism in developing countries can have both positive
and negative effects on the health workforce. 50 It can create employment and contribute to
health workforce retention in destination countries. Its expansion, however, can lead to
health workers moving from the public to the private health sector, compromising access to
services for those that are unable to afford care in the private sector. Findings from India
show that increased medical tourism can impact the public health system by further
deepening inequities and increasing health workforce shortages, leading to unregulated
growth of the private sector and increasing the cost of medical treatment. 51

2.3.

Technological advances
The debate surrounding the impact of technology on future work covers a wide
spectrum, with some arguing technology will outdate the need for labourers, and others
asserting it will create jobs. Research indicates that technological change is non-linear, and
will destroy, create and transform jobs in different phases depending on the ability of
societies and institutions to support social dialogue and learning.52
Technological advances are likely to have a significant impact on health services and
ways of working. Technological innovations, such as online and mobile health applications
(apps), 3D- and bio-printing, artificial intelligence (AI), block chain, electronic health (ehealth) and mobile health (m-health, involving mobile phones), genomics and proteomics,
are already affecting health professionals’ day-to-day work. 53 On a broader level,
technological innovations may radically reshape the health sector, as evidenced by the
creation of a fully virtual care facility, where healthcare personnel exclusively provide

46

N. Lunt et al.: op. cit.

47

ibid.

48

Orbis Research: Medical tourism market by treatment type and by region-global industry analysis,
size, share, growth, trends, and forecasts (2016-2021) (Market Data Forecast, 2017).
49

N. Lunt et al:, op. cit.

H. Beladi et al.: “Medical tourism and health worker migration in developing countries”, in
Economic Modelling (2015, Vol. 46), pp. 391-396.

50

51

I. Hazarika: “Medical tourism: Its potential impact on the health workforce and health systems in

India”, in Health Policy and Planning (2010, Vol. 25, Issue 3) pp. 248-251.
52
I. N̈bler: New technologies: A jobless future or golden age of job creation? (Geneva, ILO,
Working Paper No. 13, 2016).
53

OECD: New Health Technologies: Managing Access, Value and Sustainability. (Paris, OECD,
2017).
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“telehealth” services to patients, whereby medical advice and provision is given remotely
through telecommunication technologies. 54
Technology is increasingly being seen as a means to address today’s health service
challenges, including rising healthcare costs and population growth and ageing. 55 Robot
technology is already being used in nursing care, with Japan leading its implementation. In
its “Investments for the Future Strategy 2017”, the Government of Japan outlined its plans
to use robots as lifting aids and mobility aids, for bathing and toilet assistance, and in direct
nursing-care services. 56 Technologies can also help facilitate care delivery in non-traditional
settings, including in the home, and have the potential to improve access to healthcare in
rural and remote areas.
Additional impacts include improving the delivery of health and disaster management
services to poor and remote locations, increasing the transparency and efficiency of
governance, integrating related ICT usage into continuing education, and allowing health
workers to be trained and kept up to date with the most recent information. 57 Technology
has achieved positive impacts in personnel training through simulation techniques, by
facilitating access to information via handheld devices, and in online training. 58 New
technologies have the potential to improve the prevention of diseases and to encourage
patients to be actively involved in monitoring their own health, conditions and treatment. 59
In the digital age, patient data will be easier to collect and monitor, including remotely,
making it possible to improve healthcare delivery in new ways. In some ways this is patientdriven and due in large part to the high level of smartphone ownership globally. By 2015,
there were 165,000 mobile health apps in circulation, and m-health is increasingly being
used for prevention, diagnosis, treatment, and monitoring. 60 As some developments with
potential implications for diagnostics and care include cognitive computing, cloud-based
interoperable electronic health records, and the “internet of things” (IoT), 61 employers must
invest in their employees’ ability to navigate challenges related to data management, data
protection compliance, and cyber risks.

54

Mercy Virtual: About. (n.d.)

55

ILO: Care work and care jobs, op. cit.

PricewaterhouseCoopers (PwC): Healthcare: A digital divide? Insights from PwC’s 2015 Global
Digital IQ® Survey, 2016.
55
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Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry (METI): Revision of the priority areas to which
robot technology is to be introduced in nursing care (Tokyo, METI, 2017).
C.P. Chandrasekhar and J. Ghosh: “Information and communication technologies and health in low
income countries: The potential and the constraints”, in Bulletin of the World Health Organization
(2001, Vol. 79), pp. 850–855.

57

58
Evidence Centre for Skills for Health: How do new technologies impact on workforce
organisation?: Rapid review of international evidence (Bristol, Skills for Health, n.d.).
59

K. Dybczak and B. Przywara: The role of technology in health care expenditure in the EU
(Brussels, European Commission, Economic Papers 400, 2010).
60

OECD: New Health Technologies, op. cit.
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Deloitte: Global health care outlook, op. cit.
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Alongside this potential, it has been argued that the health sector should do more to
utilize technology and prepare for its future use. 62 Healthcare organizations will need to
account for a wide range of implications related to technological advances, including the
virtual delivery of services and the integration of robotics and AI. However, the health sector
must evaluate the added benefits of technology for patients and workers, and enhance its
usefulness through improved policy and practice. While health technology can contribute to
cost containment, it has added to healthcare expenditure growth in recent years in OECD
countries. 63 Evidence of the effectiveness and utility of new technologies is not always clear,
and policy-makers must balance innovation with value. 64

2.4.

Environmental and geopolitical developments
Environmental factors, including climate change and air pollution, affect the demand
for health services in many ways. 65 Numerous studies have linked climate change to extreme
weather events such as heat waves and cold waves, heavy precipitation and flooding, as well
as drought. Older people are in many cases the most vulnerable to such weather events. 66
Climate change has been indirectly linked to heightened risks of vector-borne diseases and
cholera, and to decreased food safety with associated health effects. 67
Tackling climate change, frequently identified as the greatest threat to global health, 68
will require bold action worldwide. In order to manage the health and other risks associated
with extreme weather events, governments need to invest in climate change research,
monitoring and surveillance, ensure funding for climate resilient health systems, phase out
coal from the global energy mix, expand access to renewable energy, and implement
international agreements that support the transition to low-carbon economies. 69 Addressing
climate change provides opportunities for progressive developments, including reducing the
burden of ill health and addressing poverty and inequities. 70
Infectious diseases do not respect borders, but the increased migration associated with
globalization and cheaper international air and other forms of transport have increased such
risks. Ensuring international health security requires appropriate investments in health. The
2014 Ebola outbreak demonstrated that many countries’ health systems were not sufficiently

62

PricewaterhouseCoopers (PwC): Healthcare: A digital divide?, op. cit.

63

OECD: New Health Technologies, op. cit.
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Millennium Ecosystem Assessment: Ecosystems and human well-being: Synthesis (Washington,
D.C., Island Press, 2005).
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and Implications for Nursing”, in Journal of Nursing Scholarship. (2017, Vol. 49, Issue 6), pp. 670678.

66

A. Costello et al.: “Managing the health effects of climate change: Lancet and University College
London Institute for Global Health Commission”, in The Lancet (2009, Vol. 373, Issue 9676), pp.
1693-1733.
67
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Lancet (2015, Vol. 386), pp. 1861-1914.
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prepared to respond to health crises. The successful containment of the 2018 Ebola outbreak
in the Democratic Republic of Congo showed the value of learning from failures, and offered
lessons to better manage subsequent outbreaks. 71
Armed conflicts around the world pose a threat to security and health, as well to health
workers’ lives. Attacks on healthcare facilities in Syria, for example, have led to hundreds
of health workers being killed and numerous others being injured. 72, 73 Worldwide, during
the last quarter of 2017, 104 attacks were reported, with 64 health worker deaths and 59
injuries in 16 countries and territories. 74 These conditions are contributing to health
workforce attrition in conflict areas. 75

WHO: “Ebola outbreak in DRC ends: WHO calls for international efforts to stop other deadly
outbreaks in the country”, News Release, 24 Jul. 2018.

71

72
F.M. Fouad et al.: “Health workers and the weaponisation of health care in Syria: A preliminary
inquiry for The Lancet-American University of Beirut Commission on Syria”, in The Lancet (2017,
Vol. 390, Issue 10111), pp. 2516-2526.
73
ReliefWeb: Monitoring violence against health care – February 2018 summary report (Geneva,
WHO, Health Cluster, 2018).
74

WHO: Attacks on Health Care Dashboard (Geneva, WHO, 2017).

75

F.M. Fouad et al.: “Health workers and the weaponisation of health care in Syria”, op. cit.
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3.

Impact on decent work
Demographic change, globalization, technological advances and environmental and
geo-political developments are already transforming work in the health services sector.
These megatrends and drivers will have a major bearing on the future of work in health
services, but, much also depends on the design of health services, workforce implications,
and service delivery. Due to this complexity, however, the longer-term impact cannot be
accurately predicted with the currently available information. The effects of some drivers,
such as population ageing and growth, are easier to predict than others since they have been
documented for some years.
This section will examine the impact of such megatrends and drivers on health sector
jobs, employment and working conditions, education and training, and social dialogue.

3.1.

Impact on jobs
Healthcare systems are continuously challenged to adapt to an ever-changing
environment, which requires constant adjustments in the delivery of health services. This
has consequences for both how work is carried out and the demands made on the health
workforce. Based on WHO health workforce data (1990-2013), increasing demand for
health services is expected to generate around 40 million new jobs for health workers by
2030, mainly in high- and middle-income countries. Other estimates suggest additional job
creation potential due to multiplier effects in related industries, including important
opportunities for the establishment and sustainability of small and medium-sized enterprises.
76, 77

Despite progress in addressing health workforce shortages, an estimated shortfall of 18
million health professionals by 2030 has been projected, especially in low- and lowermiddle-income countries and rural areas, 78 supplemented by an estimated global shortage
of 31.8 million workers in non-health occupations supporting health service delivery. 79, 80
To achieve UHC, these gaps need to be addressed, which would create jobs on a significant
scale. According to ILO estimates, achieving UHC will require significantly more jobs by
2030 in the health sector and beyond; specifically, 27 million new jobs for workers in health
occupations, 45.5 million new jobs for workers in non-health occupations, and creating new
jobs for the estimated 57 million unpaid non-health workers. 81
Technology and automation will impact jobs in the health sector on multiple levels.
They are expected to lead to the elimination of a range of low-skilled jobs, such as the
transport of materials in hospitals, and of highly technology-based specialized jobs,

J.X. Liu et al.: “Global health workforce labor market projections for 2030”, in Human Resources
for Health (2017, Vol. 15).

76
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78
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Health occupations include professions such as physicians, nurses, physiotherapists; non-health
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those providing care for family members due to lack of carers.
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including medical radiology. 82 The use of technology to achieve more efficient health
services also provides new opportunities for governments, employers and workers in the
form of new types of work and related occupational profiles. For example, in Singapore,
where over 4,500 health support jobs are threatened due to digitalization, a Healthcare
Academy has been established by unions to retrain workers for new roles in the expanding
health sector. 83

3.2.

Impact on employment and working conditions
Decent work is fundamental to ensuring effective and resilient health systems and to
achieving equal access to quality healthcare. For example, improving working conditions
through safe staffing approaches, such as appropriate health worker to patient ratios, also
improves patient outcomes. 84
Non-standard forms of employment (NSFE)
In response to cost and efficiency concerns, health sector reforms have resulted in
greater diversification of the types of jobs available, including the use of non-standard forms
of employment (NSFE), which include fixed-term work, temporary and agency work,
dependent self-employment, and part-time work. 85 Well-designed and regulated NSFE
provide the means to address changing demands, short-term absences of workers and
challenges related to work-life balance. 86
However, workers in these forms of employment tend to be more exposed to decent
work deficits, including job insecurity, lower pay, social protection gaps, and increased
health and safety risks. They often have more limited organizing capacities and collective
bargaining power, impacting fundamental principles and rights at work and restricting
opportunities for meaningful social dialogue in the sector. 87, 88
There are high numbers of informal wage workers in the health and social care sector
in certain countries, including Argentina, Brunei Darussalam, Cambodia, Latvia, Mali,
Poland, Senegal, South Africa, and Turkey. 89 Health sector informality also tends to be
larger than comparable sectors, like education, when there is an over-reliance on community
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in The Straits Times (published 27 August 2018).
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health workers, such as in India, Myanmar and Malawi. 90 Calls have been made for the ILO,
governments and social partners to invest in more research on the changes generated by
NSFE, such as the monitoring of outsourcing, the nature of flexible working arrangements,
and the increasing use of NSFE in the public sector. 91
NSFE are likely to grow in the health services sector due to the increasing shortage of
health professionals and expectations of work-life balance. Zero hours contracts, an
arrangement whereby workers do not have guaranteed working hours, are on the rise. 92 In
2013, some 27 per cent of healthcare employers in the United Kingdom were using zerohours contracts. Initially used in low-skilled jobs, zero-hours contracts are increasingly being
used in cardiac services, physiotherapy, psychiatric therapy, and hearing services. 93 Many
workers with these types of contracts experience financial insecurity; their employers, on
the other hand, may experience challenges in retaining quality staff and in maintaining
service quality and continuity.
Health sector transformation
Outsourcing in the public sector, and specifically the health sector, is viewed critically
by many workers’ organizations and others, since it may contribute to the transfer of public
services to the private sector, with uncertain consequences for public workers. 94 Evidence
from Brazil shows that institutions can lead the way to dialogue and negotiation between
employers and workers’ representatives in the health sector to mitigate the instability
associated with outsourcing. 95 Nevertheless, the shift in the provision of health services from
public to private is affecting working conditions for health workers, with marketization
contributing to increasing workloads. Research suggests that the growth of a private health
services sector is changing the relationship between patients and healthcare workers,
producing a more customer-provider type of relationship. 96
The health sector is evolving at a rapid pace, with transformations increasingly being
led by actors outside the health sector, including tech giants such as Amazon, Apple, Google
and Uber. A recent venture between Amazon, Berkshire Hathaway and JPMorgan Chase &
Co. is using big-data analysis to improve care and cut wasteful costs. 97 At this stage, it is
difficult to assess the impact of such actors on the health sector in terms of implications for
patients and workers, or their relationships.
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As a result of technological developments, jobs in the health services sector are likely
to be redefined, with increased coordination and supervisory roles, and new employment
paths will emerge in areas such as telehealth and mobile clinics. The automation of repetitive
and administrative tasks can relieve heavy workloads, help reduce medical error, and enable
staff to focus more on patient care. Automation also means that health workers are likely to
be dealing with tasks of greater complexity, creating risks of cognitive and emotional
overload.
Due to the people-centred nature of care, the relational aspects of work are likely to
remain strong in the future, particularly regarding dialogue between patients and healthcare
workers. It is also expected that patients will take more responsibility and control over their
health and health data in the foreseeable future, which will affect how health workers provide
services. The settings in which care is provided will change as greater numbers of people
access health services from home. However, accessing health services via telemedicine
raises concerns about quality assurance, data propriety, and cybersecurity. 98 In these
contexts, health systems need to prepare health workers to navigate changing expectations
from both patients and employers, and changing work environments.
Gender dynamics
Despite the fact that women’s contribution to the health labour force is significant,
policies are not adequate to ensure they play their full role or achieve their full potential. 99
Historical trends, where women in the health sector tend to be clustered in lower skilled jobs,
are still a reality. 100, 101, 102 Globally, the gender pay gap is estimated to be an average of 20
per cent or greater in the overall economy. The pay gap is even more pronounced in the
health and social work sectors. 103 Studies have demonstrated that female physician
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researchers, physician assistants, pharmacists and nurse practitioners are earning less than
their male counterparts. 104, 105, 106, 107, 108
Women working in the health sector face considerable pressure in balancing work and
family responsibilities. Insufficient recognition is given to informal and unpaid activities
carried out by women, or to gendered differences in the provision of patient care. On
average, female family doctors spend more time with their patients, an activity that will
likely grow in demand in future. 109
Women are also disproportionately represented in the care economy. The percentage
of women in the formal long-term care workforce is 80.3 per cent in Spain, 89.7 per cent in
the United States, 92 per cent in Canada, and 95.2 per cent in South Korea. With respect to
unpaid care work, such work is most frequently carried out by the female partners, daughters
or daughters-in-law of those being cared for, and they perform this work without appropriate
social protection. 110 Care work is frequently and systemically undervalued due to gender
dynamics, as evidenced in a 2012 equal pay case in New Zealand: the case resulted in the
Care and Support Workers (Pay Equity) Settlement Act 2017, which raised the rate of pay
and recognised the gender-based, systemic undervaluation of care work. 111

3.3.

Impact on education and training
The future of work will generally require mechanisms that ensure lifelong learning,
flexible education, and training systems that can anticipate the skills demanded by the labour
market. 112 The transformations in work driven by new technologies mean that education and
training will have to better prepare health workers for their new tasks and roles. Investment
in continuous skills development will be critical to ensure that technologies and AI are
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properly supervised and managed, and do not add to the workload of health workers. 113 It
will be essential to analyse those tasks that may be automated in the future, and to identify
those that will continue to require hands-on human expertise.
Education and training in the health professions will most likely be influenced by the
larger factors shaping the future of work, characterized by a continuous decrease in the need
for physical and manual labour and basic cognitive skills. Due to these factors and the
growing importance of AI, it is expected that the relative weight of certain skills will grow
in value. This includes interpersonal and soft skills like communication, social and emotional
skills, higher cognitive and technological skills, 114 as well as teamwork and team-building
abilities. 115 The changing relationship between patients and health workers due to
technological advances will require tailored training related to social media, and education
through simulation training. 116, 117
Strengthening health systems in an interdependent world requires curriculum
development and student evaluations that are competency-based in order to prepare health
workers for services remodelled around peoples’ needs. 118 Traditional boundaries between
professions are likely to become blurred as new job profiles and work patterns emerge.
Therefore, education and training will need to include inter-professional training to
adequately prepare health professionals for changing realities.
As the global mobility of health workers becomes increasingly common, many origin
and destination countries are recognising the importance of structured training and education
for migrant workers: Ireland, for example, relies heavily on migrant health workers,
particularly from Pakistan and Sudan. To balance this necessity with their commitment to
the WHO Global Code of Practice, the Government of Ireland initiated a two-year
postgraduate training scheme – the International Medical Graduate Training Initiative
(IMGTI) – for doctors from Pakistan. The overall aim is that in the short term such graduates
gain clinical training experience that is otherwise unavailable to them, so as to enhance the
health services in their home country in the long term. 119

3.4.

Impact on social dialogue
The changes introduced by demographic factors, globalization, environmental and geopolitical developments, and technological advances will have implications for social
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dialogue. Developments in the health services sector as a result of these megatrends and
drivers will likely influence consensus building and democratic participation among
stakeholders. Policies for the future of work in the care sector must similarly be founded on
social dialogue. 120
The growth of NSFE in the health services sector poses challenges for the workers
affected in terms of having access to the same benefits and rights as those employed fulltime, and for employers in relation to the predictability and sustainability of the
workforce. 121 Initiating and maintaining social dialogue in such a climate will prove
difficult.
Nevertheless, social dialogue presents opportunities to better prepare health workers
for changing working conditions. Some countries, such as Australia, have engaged in
negotiations for flexible working arrangements for nurses, such as shift swapping,
annualized hours contracts, career breaks, phased retirement and purchased leave. Certain
countries have also introduced arrangements specific to the ageing nursing workforce, such
as Canada, which piloted a flexible working model for older nurses that divides their
schedule between direct care and the mentoring and support of new nurses. 122
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4.
The future of work we want in the health
sector
Building sustainable and adequately staffed health services for the future to achieve
UHC and equitable access to quality healthcare requires developing a well-trained,
motivated and supported health workforce. To make progress towards this goal, the health
sector must be recognized as a contributor to inclusive economic growth, a generator of jobs,
and a site for advancing gender equality, providing decent youth employment opportunities
and generating gains across multiple SDGs.
With the overall vision of securing a skilled workforce with the capacity to respond
effectively to population health needs, the HEEG Commission produced ten
recommendations to foster job creation in the health sector and to address the predicted
workforce shortages. 123 Six of the recommendations aim to transform the health workforce
in ways that contribute to achieving the SDGs:


stimulate investments in creating decent health sector jobs



maximize women’s participation and foster their empowerment



scale up transformative, high-quality education and lifelong learning



reform health service delivery and organization



harness the power of technology



ensure core capacities for response in emergencies and the protection of health
workers.

The four other recommendations address needs that must be met to achieve the
envisaged change:


raise adequate funding



build partnerships and collaboration



manage international migration to maximize generalized benefits and protect migrant
rights



manage data and information in order to strengthen accountability.

Political will and inter-sectoral, multi-stakeholder involvement are indispensable to
achieving the Commission’s recommendations.

4.1. The health sector as a source of inclusive
economic growth
To make progress towards the SDGs, a paradigm shift in thinking about the health
sector and its economic significance is critical. As advocated by the HEEG Commission,
investments in the health sector should be regarded as a driving force for economic growth
rather than a resource drain on national economies.
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Health service provision globally involves a wide range of occupational groups,
including people working in health and non-health occupations. In addition to paid work,
many people, particularly women, engage in unpaid care work, including by taking care of
the elderly and those with disabilities. The health sector will reach its potential for inclusive
economic growth by creating jobs that contribute to health protection, including by
recognizing and compensating unpaid care work.
There is significant potential for employment creation in the health sector and, through
multiplier effects, in other sectors. The creation and delivery of healthcare goods and
services involve not only the health sector, but also a broad range of other sectors:
administration, information technology, cleaning, agriculture, food, transportation, retail,
wholesale, and research. ILO estimates suggest that each health worker position created will
generate 2.3 jobs in non-health occupations, with variation between regions. 124
To achieve UHC by 2030, millions of new jobs need to be created: the employment
creation potential by 2030 has been estimated at between 129 million 125 and 173 million
jobs in the health, social and related sectors. 126 Investing in health by creating the necessary
jobs will boost economic growth within and outside the health sector. To secure such
investment, the sector will need to be recognized by governments as an engine of growth.
International recruitment of migrant health workers is often utilized when job vacancies
cannot be filled by domestic health workers, but such recruitment often fails to address issues
related to the rights of migrant workers or the labour market needs of their countries of
origin. A recent series of ILO case studies highlighted several best practices in the
international recruitment of nurses. 127 In the United Kingdom, for example, one recruitment
agency pays close attention to the internal health labour market of the Philippines to ensure
that the recruitment process does not deepen existing staff shortages. 128
Other promising practices present in India and the Philippines include using ICT to
ensure efficient and transparent recruitment, maintaining long-term client relationships,
monitoring migrants’ skills and motivation, and creating international partnerships to ensure
accountability. 129 Further, a newly created web platform, the Migrant Recruitment Advisor
(MRA) aims to protect migrant workers from abusive employment practices through user
reviews of recruitment agencies. It allows migrant workers to comment on their experiences,
rate the recruitment agencies and learn about their rights. 130
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4.2. The health sector as a contributor to gains
across the SDGs
Investing in health systems and in the health workforce will advance progress towards
the achievement of the SDGs. Doing so will bring benefits for various SDGs, particularly
SDG 3 on good health for all, SDG 1 on ending poverty, SDG 4 on quality education, SDG
5 on gender equality, and SDG 8 on inclusive economic growth and decent work for all.
As many of the SDGs are interlinked, the impact of health and wellbeing on sustainable
development is complex and wide-ranging, with impact across all SDGs. 131 Recent
frameworks for integrating health and well-being across the SDGs might provide a basis for
future progress on measuring the contribution of health to sustainable development. 132
Specifically, this has been proposed in order to cover inter-sectoral actions and capture
associated potential new indicators. In the field of respiratory diseases, for example,
proposed objectives might include improved access to social protection and health systems
or reduced outdoor and indoor pollution. New indicators could include the proportion of the
population that has access to social protection and health services, and the proportion of
households with access to sustainable and clean energy sources and water. 133

4.3. The health sector as a promoter of gender
equality and decent employment opportunities for
youth
Globally, gender inequality concerns four areas: economic participation and
opportunity, educational attainment, health and survival, and political empowerment.
Addressing these gaps carries the promise of additional resources for GDP, ranging from US
$250 billion in the United Kingdom to US $2.5 trillion in China. 134
Among physicians, the proportion of women is still lagging behind that of men in some,
mainly surgical, specialties. Research shows that female medical students tend to gravitate
towards specialties such as obstetrics-gynaecology, paediatrics, paediatric surgery,
dermatology, and oncology. 135 However, an increasing proportion of women are
specializing in domains such as neurosurgery, urology, and orthopaedics.
Bold change is needed to properly compensate women’s contribution to the care
economy, including by recognizing the unpaid care work carried out in family and
community settings, transitioning unpaid care work to formal jobs, and accounting for
women’s unpaid work when the health workforce composition is analysed. 136 The Women
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and Health Commission produced recommendations to achieve these needed changes,
including the development and enforcement of gender-responsive policies, equal pay for
work of equal value, and collecting and analysing sex-disaggregated health workforce data.
137
The Women in Global Health Movement 138 shares similar objectives and advocates for
gender equality by developing tools and partnering with key stakeholders in the areas of
leadership, capacity building, enabling environments, mentorship and networking, and
research and data. 139
The future of work in the health sector must implement gender-responsive policies to
ensure equity and fairness in the health workforce. Gender imbalances take many forms in
the health sector, from medical specializations to unpaid care work. To ensure that women
are able to fully participate in the health workforce, the health sector must ensure parental
leave for both men and women, value and recognize the contribution of both paid and unpaid
care work, and ensure gender-responsive social protection floors.
The health sector could also prove a source of decent employment for youth, who are
the most affected by unemployment. In 2018, the global youth unemployment rate stood at
13.1 per cent, with higher rates in the Arab States (29.7), Northern Africa (28.6), and Latin
America and the Caribbean (19.5). 140 Additionally, as of 2017 more than 20 per cent of
youth, the majority being women, were not in employment, education or training (NEET). 141
However, bureaucracy, insufficient opportunities and under-funding, which are often
characteristic of the public sector, may make it less attractive to young people seeking
employment. Nevertheless, encouraging trends are evident in some countries: between 2005
and 2015, youth employment in the health services sector doubled in the Philippines and
Tanzania, tripled in Bangladesh, and increased by approximately 90 per cent in Colombia. 142
This trend also opened opportunities for young women in particular, such as in Brazil, where
over two-thirds of young workers in the health sector are female. 143
Work on core skills is a useful starting point to promote skills attainment among
youth. 144 Focusing on the four broad skill categories – learning to learn, communication,
teamwork, and problem-solving – can empower young workers to successfully navigate the
future work environment. 145 A 2014 study in the United States revealed that healthcare is
not a preferred field among under-represented minority students due to negative experiences
and their lack of knowledge about careers in the field. It also showed that students lacked
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the prerequisites or skills necessary to enter the field. 146 In addition to long-term tracking of
students, the study identified summer school programmes in biological sciences, boot camps
to prepare premedical students for medical school, and interactive online webinars providing
guidance on financial and admission matters as preliminary steps for making healthcare
careers more accessible.
With the right policies in place, the health sector can offer decent employment
opportunities for youth and promote gender equality by offering stable career paths for a
highly feminized workforce, across all occupational levels and health specialities.

4.4. The means to achieve the future of work we want
in the health sector
Achieving the desired future of work in the health services sector requires a number of
efforts in response to the drivers involved. Effective social dialogue between governments,
workers and employers and consultation with other relevant stakeholders, such as patients’
forums, is imperative, particularly during times of structural change, as noted in the 2002
Joint Meeting on Social Dialogue in the Health Services. Health sector stakeholders must
act early and engage in forward-looking decision making to shape the future development
of the health sector, before such issues become urgent. 147, 148
Promoting inter-sectoral collaboration at national, regional and international levels is
key to ensuring policy coherence and to advancing decent work in the sector. Labour market
policies that address systemic issues leading to health labour market failures will be
necessary to create sustainable and decent jobs. Many hospitals and academic institutions
now host crowdsourcing events, including hackathons, boot camps, and accelerators, which
bring together professionals from diverse backgrounds to encourage creative planning to
solve challenging health system problems. 149, 150
In order to achieve the SDGs, health service delivery models need to be responsive to
the broader megatrends and drivers. Empowering workers, including women and youth, by
giving them a voice in the planning and shaping of health services, and facilitating
participatory approaches to improve their workplaces, would foster health services in which
individuals can put their knowledge and skills to practical use.
Labour market policies must also take account of current trends and drivers. Given the
continued migration of health workers, efforts need to be made at national, regional and
global levels to ensure that migration benefits individuals, as well as origin and destination
countries. To this end, efforts are needed to ensure the implementation of the
recommendations contained in the WHO Global Code of Practice on the International
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Recruitment of Health Personnel (Global Code) 151 and of ILO standards concerning migrant
workers, public employment services, and private employment agencies.
A key principle of the Global Code is the responsibility of Member States for the
sustainability of their domestic workforce. The Code refers to international standards on
labour migration and the protection of migrant workers’ rights. Similarly, the International
Platform on Health Worker Mobility, 152 a joint venture between the ILO, OECD, and WHO,
aims to maximize the benefits and minimize the adverse effects of health worker migration
through policy dialogue, knowledge sharing, and cooperation. The ILO General Principles
and Operational Guidelines for Fair Recruitment, which cover all economic sectors and
worker categories, identify the potential dangers that can be associated with international
recruitment, such as a diminishing workforce, the lowering of labour standards, wages or
working conditions, and the general undermining of decent work. 153
Decent working time arrangements are of great importance for the health sector, where
long working hours and shift work are common to ensure 24/7 services. Recent
developments include flexitime schemes, differential hours over the year, compressed hours,
staggered hours, and job sharing. 154 Such arrangements usually allow extended operating
hours for employers, and better personal and family arrangements for workers. 155 However,
flexible schedules may lead to record-keeping or administrative difficulties for employers
and potential inconveniences for some workers, or lead to fatigue and stress if compressed
work weeks become frequent. 156 Working time policies must balance staff needs and wellbeing with health service provision. 157
Safe staffing principles are imperative for the future of work in the health sector.
Inadequate staffing can result in a excessive individual workload, which may increase the
likelihood of work-related stress, error, and health risks for both patients and staff. 158
Appropriate worker to patient ratios is crucial: efforts to ensure this have resulted in positive
staff working conditions and patient health outcomes, for example in Australia, where nurse
to patient ratios were introduced in 1998 and are being reviewed every three years through
collective bargaining. 159 Similarly, social protection measures and standards for
occupational health and safety, including provisions for adequate financial compensation in
the event of work-related fatalities, injuries and diseases, are particularly necessary for
workers in the health sector.
Education and training models need to equip individuals with the knowledge and skills
that will allow them to be effective in their work in a changing health sector. Inter-
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professional education and training, which further enhance collaboration within and between
health professions and between social and care professionals, are needed to replace current
silo approaches to education and training. Competency-based curricula that are responsive
to rapidly changing societal needs and which exploit the power of IT for learning will better
prepare individuals for the work environment of the future.
One of the means to achieve this is through sectoral skills bodies. In Australia the
Community Services and Health Industry Skills Council conducted an environmental scan
to identify the skills needed for the future of work in the health sector, such as those for
geriatric care, which is expected to increase. 160 The Council also developed 160
qualifications and 1,198 competencies as part of the national vocational education and
training standards. 161 In Argentina, social dialogue established a sectoral collective
agreement applying to more than 40,000 private sector workers between the Federation of
Trade Unions of Health Workers (FATSA) and the Business Chamber representing the
Residential and Home Care Sector. The agreement determines hours of work, overtime and
overtime pay, and health and safety provisions. Of note is the inclusion of provisions on
vocational training and education financed by employers’ special contributions. 162
Progress towards a more meaningful future of work can only be achieved through social
dialogue and collaboration, and by realising that the challenges faced are common and
increasingly complex, and require joint efforts to be overcome.
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5.

Concluding remarks
Population dynamics, globalization, technology and environmental and geopolitical
factors will radically alter the way health workers deliver health services in the future. Bold
transformative change is needed to ensure sustainable health systems and health workforces.
The health sector cannot afford to be a passive actor as the world of work evolves; shaping
the future of work we want for the health sector requires active leadership, collaboration
between sectors, participatory approaches, and strong social dialogue.
Transformative changes in the health sector require enhancing service delivery models,
improving health labour market policies, updating education and training, and harnessing
valuable technological developments. Yet this change must be framed by the needs of all
stakeholders in the health sector, including patients, workers, employers, and governments.
It must encompass meaningful collaboration between public and private actors, and be
underpinned by decent working conditions. Decent work in particular is critical to ensuring
the sustainability of the health sector and health workforce as future developments like
changing demographics introduce new challenges. Investments in the health sector and its
workforce are expected to create positive social returns and enhance inclusive economic
growth. A commitment to investing in health systems is hence a commitment to investing in
people and in societies.
To maximize the contribution of the health sector to the SDGs, the future of work in
the sector must be shaped by all the actors involved, in a way that ensures equal access to
health services and guarantees resilient health systems. The goal is to ensure access to a
health worker for everyone, everywhere.
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