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Sustainable Development Goals and Tobacco Control

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Tütün Kontrolü

DERLEME / Review

Nazmi BİLİR

ABSTRACTÖZ
Health and economic burden of tobacco use is tremendous. More 
than one billion people smoke every day, about 80% of them live in 
low and middle income countries, and eight million people are killed 
every year globally; one million of them are non-smokers, exposed 
to tobacco smoke. United Nations declared Millennium Develop-
ment Goals for the period of 2000 to 2015 to address prevention 
of extreme poverty and hunger, improve maternal and child health, 
combat major communicable diseases, etc. However, less than half 
of these goals were realized by the end of 2015. Therefore United 
Nations Assembly set new goals by for another 15 years period un-
der the name of “Sustainable” Development Goals. The ultimate 
aim of these goals and targets is to reach a healthy population. Since 
tobacco use has been a major threat for health, Sustainable Deve-
lopment Goals are closely related to tobacco control activities. 

Tütün kullanımının sağlık ve ekonomik açıdan ortaya çıkardığı yük 
çok büyüktür. Dünya genelinde bir milyardan fazla kişi her gün siga-
ra içmektedir ve sigara içenlerin %80’i düşük ve orta gelirli ülkeler-
de yaşamaktadır. Her yıl dünyada sekiz milyon kişi tütün kullanımı 
yüzünden ölmektedir; ölenlerin bir milyon kadarı sigara içmeyen 
ancak pasif olarak sigara dumanına maruz kalan kişilerdir. Birleş-
miş Milletler 2000-2015 yıllarını kapsayan dönem için aşırı yoksul-
luk ve açlığın önlenmesi, anne ve çocuk sağlığının geliştirilmesi, 
başlıca bulaşıcı hastalıklarla mücadele gibi konulara işaret etmek 
amacı ile Bin Yıl Kalkınma Amaçlarını açıklamıştır. Ancak 2015 yılı 
sonuna gelindiğinde bu amaçların yarısından azı gerçekleşebilmiş-
tir. Bu durumda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ikinci bir 15 yıllık 
dönemi kapsayacak şekilde “Sürdürülebilir” Gelişme Amaçlarını 
açıklamıştır. Bu amaçların ve hedeflerin nihai hedefi sağlıklı toplum 
oluşturmaktır. Tütün kullanılması sağlık açısından çok büyük bir risk 
olduğu için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları tütün kontrolü çalış-
maları ile çok yakından ilişkilidir.

Keywords: Sustainable Development Goals, tobacco control, 
healthy population, passive exposure to tobacco smoke

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, tütün 
kontrolü, sağlıklı toplum, tütün dumanından pasif etkilenim

Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı 
AD, (Emekli) E-posta: nazmi.bilir@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9285-1835 
Gönderim Tarihi:26.05.2021 - Kabul Tarihi: 07.07.2022

İki büyük Dünya savaşının ardından 1945 yılında 
dünyada barış ortamı sağlandı, bununla birlikte 
özellikle Afrika ve Ortadoğu’da yerel çatışmalar 
devam etti. Öte yandan sürdürülmeye çalışılan 
barış ortamında bu defa da büyük ülkeler arasında 
“soğuk savaş” ve nükleer silahlanma yarışı başladı. 
Bu arada Dünyada bir yandan da empeyalizme 
ve baskıcı totaliter yönetim sistemlerine karşı 
mücadele yapılmaktaydı. Kısa süre içinde insan 
hakları, kadınların hakları, azınlıkların hakları gibi 
kavramlar gündem olmaya başladı, aynı zamanda 
çevre konusunda duyarlılıklar gelişti. Dünyadaki 
gelir dağılımı da dengeli değildi; Dünya nüfusunun 
üçte biri varlıklı olanaklara sahipken üçte ikilik 
bölüm yoksulluk içindeydi. Halen bazı  ülkelerde 

yıllık ulusal gelir 80 bin-120 bin dolar düzeyinde 
olabilirken yıllık ulusal geliri 1000 doların altında 
olan çok sayıda ülke vardır. Dünyanın içinde 
bulunduğu bu koşullara çare bulmak amacı ile 
1970’li yıllarda çeşitli toplantı ve konferanslar 
düzenlendi; 1982 yılında Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu’nda oluşturulan “kalkınma ve 
çevre” (development and environment) komisyonu 
bu sorunlara çözüm olmak üzere 1987 yılında 
“Ortak Geleceğimiz” (Our Common Future) 
adlı raporunu yayınladı. Daha sonra Norveç 
Başbakanı Gro Harlem Brundtland komisyonun 
başkanı oldu ve komisyonun ismi “Brundtland 
Komisyonu” olarak değiştirildi. Komisyon üyeleri 
olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden eşit 
sayıda temsilcinin katılımı sağlandı. Komisyon, 
çalışmaları sırasında kalkınma ile çevrenin 
birbirinden ayrı düşünülemeyecek konular 
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olduğuna işaret etti ve yoksul ülkelerin gelişmesi 
için nelerin yapılması gerektiği konusunu tartışarak 
bu ülkelere kalkınma desteği (development 
assistance) sağlanması konusundaki görüşünü 
belirtti. Konu ile ilgili gelişmeler 1992 yılında 
Rio de Janeiro’da toplanan Çevre ve Kalkınma 
(Environment and Development) Dünya Zirvesi 
ve 10 yıl sonra da 2002 yılında Johannesburg’da 
yapılan Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi 
ile devam etti. 

Brundtland Komisyonu sürdürülebilir kalkınma 
tanımını “gelecek nesillerin gereksinimlerinin 
karşılanmasına zarar vermeyecek şekilde 
toplumun gereksinimlerini karşılayabilecek 
sürdürülebilir kalkınma yeteneği” olarak tanımladı 
(1). Tanımla birlikte çevre ile ilgili olarak doğanın 
korunması, biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin 
sürdürülebilirliği, toplum açısından da çocukların 
yaşatılması, yaşam süresinin uzaması, eğitim ve 
fırsat eşitliği gibi konuların sürdürülebilir olması 
vurgusu yapıldı. Çalışmalarda sosyal adalet ve 
eşitlik ilkelerinin gözetilmesi ve yoksulluğun 
azaltılması için çaba gösterilmesine işaret 
edildi. Sürdürülebilir kalkınma programlarının 
uygulanması bakımından da üç dönem belirtildi:

Yakın dönem: Milenyum Deklarasyonu (Bin Yıl 
Bildirgesi) olarak ifade edilen bu dönem 2000 
yılında başlayan ve 2015 yılına kadar olan döneme 
işaret etmektedir.

Orta dönem: Sürdürülebilir kalkınmaya geçiş 
olarak ifade edilen ve 2050 yılına kadar olan 
dönemi tanımlamaktadır.

Uzun dönem: Bu dönem de 2050 yılından sonraki 
yıllara işaret etmektedir. 

Kalkınma bakımından yakın vadeli dönem olan 
2000-2015 yıllarını kapsayan program “Bin Yıl 
Kalkınma Amaçları” (Millennium Development 
Goals) adı ile açıklanmıştır. Bu programda 8 
amaç belirtilmiş ve bu amaçların gerçekleşme 
durumunun değerlendirilmesi konusunda her amaç 
için göstergeler belirlenmiştir. Ayrıca belirlenen 
amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için 
de 195 milyar dolar bütçe tahsis edilmiştir. Bin 
Yıl Kalkınma Amaçları programında belirtilen 
konular şunlardır (2):

1. Aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması 
(Eradicate extreme poverty and hunger)
2. Temel eğitimin yaygınlaştırılması (Achieve 
universal primary education)
3. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının 
güçlendirilmesi (Promote gender equality and 
empower women)
4. Çocuk ölümlerinin azaltılması (Reduce child 
mortality)
5. Anne sağlığının geliştirilmesi (Improve 
maternal health)
6. HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla 
mücadele (Combat HIV/AIDS, malaria and other 
diseases)
7. Çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanması 
(Ensure environmental sustainability)
8. Kalkınma için küresel ortaklık (Global 
partnership for development) 
Bin Yıl Kalkınma Amaçlarının gerçekleşme 
durumunun değerlendirilmesi amacı ile 2015 
yılı Eylül-Ekim aylarında Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu sırasında değerlendirme toplantısı 
yapılmıştır. Bazı amaçlar bakımından  gelişmeler 
sağlanmış olmakla birlikte cinsiyet eşitsizliği, 
anne sağlığı, sanitasyon, beslenme yetersizliği gibi 
konularda önemli eksiklerin olduğu belirlenmiştir. 
Belirtilen kalkınma amaçlarının 2015 yılına kadar 
gerçekleştirilmesi planlanmış olmakla birlikte 
yoksulluğun yok edilmesi ile cinsiyet eşitliği ve 
sağlıklı su teminine yönelik amaç olmak üzere 
yalnızca üç konuda %50 ve üzerinde gerçekleşme 
sağlanmıştır. Buna karşılık anne sağlığı ile ilgili 
amaçta büyük ölçüde hedeften çok uzak kalınmış, 
gerçekleşmede yeterlilik ancak %15 düzeyinde 
kalmıştır (Şekil 1) (3). 
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1.1 
Yoksulluk Hedef karşılanmış

Hedefin biraz 
gerisinde

Yeterli ilerleme
Hedeften çok uzak
Yetersiz ilerleme

Yeterli bilgi yok 

1.9 Açlık

2 Temel 
eğitim
3 Cinsiyet 
eşitliği
4.1 Çocuk 
ölümü

4.2 Bebek 
ölümü
5 Anne 
ölümü
7 Sağlıklı su

7.9 
Sanitasyon

Şekil 1. Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu

Bu durumda 2015 yılı sonrası için yeniden 
planlama yapılması gereği ortaya çıkmış ve 2015-
2030 dönemine yönelik olarak “Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları” (Sustainable Development 
Goals) programı hazırlanmıştır. Bin Yıl Kalkınma 
Amaçları içinde belirlenen 8 amaç yerine yeni 
programda 17 amaç ve bu 17 amaç için de toplam 
olarak 169 hedef belirlenmiştir. Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları için belirlenen 17 konu Şekil 
2’de görülmektedir (4). 

Şekil 2. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Kalkınma hedeflerinin nihai amacının “sağlıklı 
toplum” olması gerektiği dikkate alındığında 
kalkınma hedefleri ile tütün kullanılması ve 
tütün kontrolü arasında yakın ilişki olduğu 
görülmektedir. Kalkınma programlarının 
hazırlanması konusunda önemli rolü olan 
Brundtland Komisyonu’nun başkanı olan Dr. 
Gro Harlem Brundtland, daha sonra Dünya 
Sağlık Örgütü Genel Direktörü olduğu dönemde 
tütün kontrolünün kalkınma için önemli olduğu 
gerçeğinden hareketle DSÖ Tütün Kontrolü 
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Okyanusya

Üst-orta gelir

Avrupa 

Amerika

DÜNYA

Afrika

Alt orta gelir

Kaynak: BMJ 2019;365:l2287 | doi: 10.1136/bmj.l2287
Şekil 3. Dünyada bölgelere göre kişi başına tütün ürünü kullanımı, 1970-2010

karşı koyma bakımından güçsüz hissediyorlar” 
ifadesi ile belirtmiştir. Bu nedenle kalkınma 
amaçlarının geçekleştirilebilmesi bakımından 
tütün kontrolü çabalarının önemli yeri vardır. 
Bu yazıda özet olarak “Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları” ile tütün kontrolü çalışmalarının 
birlikte değerlendirilmesi yapılacaktır (6-10).

Amaç 1. Yoksulluğa son: Dünyada 20 yıl önce 1,7 
milyar olan ileri düzeyde yoksulluk içindeki kişi 
sayısı 2013 yılında 767 milyona düşmüştür. Buna 
göre dünya genelinde aşırı yoksulluk içindeki 
kişi yüzdesi %28’den %11’e düşmüş olmaktadır. 
Dünyada halen 800 milyon kişi günde 1,25 dolar 
gelir ile yaşamaktadır. Düşük ve orta gelirli 
ülkelerde tütün ürünü kullanımı diğer bölgelere 
göre düşük olmakla birlikte zaman içinde artış 
göstermektedir. Bu ülkelerde gelirin %15 kadarı 
tütün kullanılması nedeni ile harcanmaktadır. 
Gelir düzeyi çok düşük olan ailelerde tütün için 
yapılan harcamaların gıda, eğitim, sağlık vb. 
amaçlar için harcanması ile yoksulluğun çözümü 
bakımından önemli gelişme sağlanabilir. 

Çerçeve Sözleşmesi çalışmalarını başlatmış ve bu 
Sözleşme 2003 yılında üye ülkelerin oy birliği ile 
kabul edilmiştir. Tütün kontrolüne yönelik olarak 
uzun zamandan beri yapılmakta olan çalışmalar 
Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin kabul 
edilmesi ile yeni bir ivme kazanmıştır. Bu 
çabalar sonucunda Dünya genelinde tütün 
kullanımında ve tütün kullanımına bağlı sağlık 
sorunlarında azalma sağlanmakla birlikte bu 
konuda da ülkeler arasında önemli farklılıklar 
olduğu görülmektedir. Hem dünya genelinde hem 
de Avrupa ve Amerika’da tütün kullanımında 
azalma gözlenirken özellikle üst-orta gelire 
sahip ülkelerde aynı başarı elde edilememiştir 
(Şekil 3) (5). Bu konuda tütün pazarının gelişmiş 
ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaymış 
olmasının etkisi vardır. Tütün Kontrolü Çerçeve 
Sözleşmesi Sekretaryası başkanı Dr. Vera 
Luiza de Costa e Silva bu konudaki kaygısını 
“Tütün salgınının gelişmekte olan ülkelere 
kaymasından ciddi şekilde kaygı duyuyoruz. 
Bu ülkeler kendilerini, tütün endüstrisinin yeni 
pazar yaratma amacı ile yaptığı müdahalelere 
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Amaç 2. Açlığa son: Geçtiğimiz 20 yıl içinde 
açlıkla mücadele alanında önemli gelişme 
sağlandı. Bununla birlikte halen dünyada 793 
milyon kişi ciddi düzeyde yetersiz beslenmekte, 
9 kişiden birisi geceleri aç olarak yatmaktadır. 
Yetersiz beslenenlerin %63’ü Güney Asya ve 
Sahraaltı Afrika bölgelerinde yer alan ülkelerde 
yaşamaktadır. Dünyada üretilen tütün yaprağının 
%90’ı çoğu yoksul, beslenme yetersizliği olan ve 
çocuk çalıştırılmasının da yaygın olduğu güney 
yarımküre ülkelerinde üretilmektedir ve halen 
3,8 milyon hektar tarım alanı tütün bitkisi üretimi 
için kullanılmaktadır. Örneğin tütün üreten 
ülkeler arasında başta gelen Malawi’de yetersiz 
beslenme sıklığı %27 dolayındadır. Tütün 
üretimi için kullanılan her bir hektar alanda 14,6 
ton patates yetiştirilebilir; tütün yerine patates 
yetiştirilmesi durumunda beslenme yetersizliği 
sorununun çözümüne katkı sağlanabilir. Bir paket 
sigarasının parası ile çeşitli ülkelerde 23 porsiyon 
ile 81 porsiyon arasında değişen miktarlarda 
pirinç yenebilmektedir (Şekil 4) (11). Tütün 
ekilen alanlarda tarım ve hayvancılık yapılması 
da açlığın önlenmesi bakımından olumlu etki 
yaratabilir. 

 

 

Şekil 4. Bir paket (X…..) sigarasının parası ile 
kaç porsiyon pirinç yenebilir?

(1 porsiyon 28,21 gr kuru pirinç)

Amaç 3. Sağlıklı bireyler: Sağlık hizmetleri 
alanındaki gelişmeler sonucunda 2000 ile 2015 
yılları arasında anne ölümlerinde %37 oranında 
ve beş yaş altı ölümlerde %44 oranında azalma 
sağlanmıştır. Buna karşılık dünyada 30  ile 70 yaşlar 
arasındaki ölümlerin çoğunluğu bulaşıcı olmayan 
dört temel hastalık (kalp-damar hastalıkları, kanser, 
KOAH ve diyabet) nedeni ile olmaktadır. Tütün 
ürünü kullanılması bulaşıcı olmayan hastalıkların 
oluşunda çok temel bir etkendir. Dünyada her yıl 8 
milyon kişi tütün kullanılması sonucu ölmektedir 
ve bu sayının bir milyon kadarı da tütün 
dumanından pasif olarak etkilenen kişilerdir. Pasif 
etkilenim bakımından kadınlar ve çocuklar daha 
fazla risk altındadır. Öte yandan düşük ve orta 
gelirli ülkelerde tütün kontrolü programlarının 
uygulanması ve bulaşıcı olmayan hastalıkların 
kontrolü programları yeterli değildir. Tütün 
Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin 6. maddesinde 
tütün ürünleri kullanımının azaltılması konusunda 
vergi artırılmasının çok etkili olduğu belirtilmiştir 
ve bu madde bütün taraf ülkeler tarafından kabul 
edilmiştir. Tütün kullanılmasının sağlık açısından 
önemine işaret etmek üzere bu amacın 3.a alt 
başlığı özel olarak DSÖ Tütün Kontrolü Çerçece 
Sözleşmesinin uygulanmasının güçlendirilmesi 
olarak belirtilmiştir. Tütün ürünlerinden sağlanan 
vergi gelirleri ile tütün kontrolü programlarının 
güçlendirilebileceği belirtilmektedir.

Amaç 4. Nitelikli eğitim: Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları arasında en önemli olanlardan 
birisi hakkaniyete dayanan, kapsayıcı ve nitelikli 
bir eğitimin sağlanması ve yaşam boyu eğitim 
olanaklarının ve fırsatlarının geliştirilmesidir. 
Çocukların temel eğitiminin sağlanması 
konusunda 2000 yılından bu yana önemli gelişme 
kaydedilmiş ve ilköğretim alanında okullaşma 
%91 düzeyine çıkmıştır. Tütün kullanımı ile 
eğitim konuları da ilişkilidir, eğitim düzeyi düşük 
olan grupta tütün ürünleri kullanımı daha fazladır. 
Türkiye’de 2012 yılında yapılan Küresel Yetişkin 
Tütün Araştırması sonuçlarına göre tütün ürünü 
kullanım sıklığı ilkokul eğitimli grupta %46,2, 
üniversite eğitimli grupta ise %34,0 olarak 
bulunmuştur (12). Tütün tarımında çocukların 
çalıştırılması oldukça yaygındır ve bu nedenle 
çocukların eğitim olanaklarına ulaşması güç 
olmaktadır.
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Amaç 5. Toplumsal cinsiyet eşitliği: Kadınların 
yönetime katılımı erkeklere göre daha azdır, ayrıca 
kadınlar toplumda şiddete uğrama bakımından 
da risk altındadır. Öte yandan kadınlar tütün 
endüstrisinin başlıca hedef grubudur. Sigara 
kullanımı erkeklerde artışını tamamladıktan 
sonra tütün endüstrisinin kadınlara yönelik çeşitli 
kampanyaları sonucunda kadınlarda da sigara 
kullanımı artmaya başlamıştır. Dünya genelinde 
beş kadından biri sigara içmektedir. Kadının 
hem aile içindeki hem de toplumdaki statüsünün 
geliştirilmesi için çaba gösterilmeli, üst düzey 
yönetim kademelerinde ve parlamentolarda daha 
çok sayıda kadının yer alması sağlanmalıdır.  

Amaç 6. Temiz su ve sıhhi koşullar: Dünya 
genelinde insanların %40’ı temiz su sıkıntısı 
yaşamaktadır. Sürdürülebilir su kaynaklarının 
sağlanması ve suyun sağlığa uygun şekilde 
kullanıma sunulması sağlık açısından önemlidir. 
Ayrıca tuvalet gereksiniminin açıkta giderilmesine 
son verilmeli ve sıhhi tuvalet olanakları 
sağlanmalıdır. Tütün tarımı için kullanılan 
kimyasallar hem toprağa zarar vermekte hem de 
su kaynaklarının kirlenmesine yol açmaktadır. 

Amaç 7. Erişilebilir ve temiz enerji: Dünya 
genelinde 1990 ile 2010 yılları arasında elektriğe 
ulaşan kişi sayısı 1,7 milyar artmıştır. Bununla 
birlikte elektriğe ulaşımın kentlerde oldukça 
yüksek olmasına karşın halen kırsal bölgelerde 
toplumun dörtte birinin elektriğe ulaşımı yoktur. 
Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının 
geliştirilmesi, toplumda elektriğe ulaşımın 
artırılması gerekmektedir. Tütün salgınının kontrol 
altına alınması yolu ile sağlanacak kaynaklar 
yenilenebilir ve temiz enerji altyapısı için yatırıma 
dönüştürülebilir. 

Amaç 8. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme: 
Ekonomik gelişme sürdürülebilir kalkınmanın çok 
temel bir ögesidir. Dünya genelinde kişi başına 
gayrisafi yurtiçi gelir 2010-2015 döneminde, 
önceki beş yıllık döneme göre %0,9 oranında 
artış göstermiş, işsizlik de 2010 yılındaki %6,1 
değerinden 2016 yılında %5,7 düzeyine inmiştir. 
Dünyada tütün üretiminin büyük bölümü 
düşük gelirli ülkelerde yapılmaktadır ve üretim 
çokuluslu birkaç büyük firmanın elindedir. Bu 

durum ekonomik açıdan zaten güçlü olmayan bu 
ülkeleri olumsuz etkilemekte, insan kaynakları ve 
diğer kaynaklar ancak günlük yaşamı sürdürmeyi 
karşılamaktadır. Öte yandan çalışan kesimde tütün 
kullanımı oldukça sık bir davranıştır. Bu nedenle 
işyerlerinde sigara içilmesi ile mücadele edilmeli, 
sigarasız işyeri uygulamaları geliştrilmelidir. 

Amaç 9. Sanayi, yenilikçilik ve altyapı: Dünya 
nüfusu içinde orta sınıf büyümektedir, ancak buna 
paralel olarak çalışma hayatında işsiz nüfus ve 
eşitsizlikler de artmaktadır. Özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde 2015 yılı itibariyle 200 milyon 
kişi işsizdir. Çalışma hayatında zorla çalıştırma, 
kölelik ve insan ticareti önlenmeli ve 2030 yılında 
hem erkekler hem de kadınların uygun bir işinin 
olması sağlanmalı, enerjiyi tutumlu kullanan yeni 
teknolojiler geliştirilmelidir. Tütün kullanımının 
azalması ile tütünün işlendiği fabrikalarda 
biyomühendislik çalışmaları ile plastik malzemeler, 
kimyasal maddeler ve ilaçlar üretilebilir. Örneğin, 
bu yaklaşımla Ebola hastalarının tedavisinde 
kullanılan ilaç bir geliştirilmiştir. 

Amaç 10. Eşitsizliklerin azaltılması (ülke içinde 
ve uluslararası alanda): Tütün ürünlerinin 
kullanılması her yıl 8 milyon kişinin ölümüne 
yol açmaktadır; ölümlerin %80’i düşük ve orta 
gelirli ülkelerde meydana gelmektedir. Tütün 
kullanımının azaltılması hastalık ve ölümlerde 
azalma sağlayacağı için ekonomik gelişmeye katkı 
sağlar ve eşitsizliklerin azalmasına yardımcı olur. 

Amaç 11. Sürdürülebilir şehir ve yaşam 
alanları: Dünyada giderek daha fazla kişi kentsel 
yerleşim yerlerinde yaşamakta, bu durum kentlerin 
büyümesine neden olmaktadır. Nüfusu 10 milyonun 
üzerinde olan kent sayısı 1990 yılında 10 tane 
iken, 2014 yılında nüfusu 10 milyonun üzerinde 
olan kent sayısı 28 olmuştur. Bu kentlerde 453 
milyon kişi yaşamaktadır. Bunun sonucu olarak iç 
ortam hava kalitesi konusu önem kazanmıştır. İç 
ortam hava kalitesini bozan en önemli etkenlerden 
birisi sigara dumanıdır. Evler ve işyerlerinde 
dumansız iç mekanların oluşturulması sigara 
içilmesinin “denormalize” olmasını sağlayarak 
sigara kullanılmasının azalmasına yol açmak 
suretiyle sigara kullanılmasına bağlı hastalık ve 
ölümlerin azalmasına yardımcı olur. 
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Amaç 12. Sorumlu tüketim ve üretim: Dünya 
nüfusunun büyük bölümü temel gereksinimlerine 
güçlükle yetecek miktarda tüketim yaparken 
bir grup da gereksiz olarak çok fazla tüketim 
yapabilmektedir. Sorumlu tüketim davranışı ile bu 
durumun düzeltilmesi gereklidir. Tüketilen ürünler 
arasında tütün ürünleri de oldukça büyük bir yer 
almaktadır. İnsanların temel ihtiyaç maddeleri 
arasında olmadığı halde tüketilen tütün, gerçekte 
hem sağlık hem de ekonomi açısından zararlıdır, 
ayrıca çevre kirliliğine de yol açmaktadır. 
Tütün üretimi çok uluslu tütün şirketlerinin 
kontrolündedir ve üretimin büyük bölümü orta ve 
az gelirli ülkelerde yapılmaktadır. Tütün şirketleri 
bu ülkelere, tütün üretimi yapmaları için yüksek 
faizlerle borç vermekte, bu durum zaten yoksul 
olan bu kesimi daha güç duruma sokmaktadır 
(Şekil 5). 

Amaç 13. İklim eylemi (iklim değişikliği ile 
acil mücadele): İklim değişikliği bütün ülkeler 
için önemli bir tehdittir, küresel sıcaklık giderek 
artmaktadır ve sanayileşme öncesi döneme 
göre 1,1 derece yükselmiştir. Atmosferdeki 
karbon dioksit 400 ppm düzeyine yükselmiştir, 
kuraklık ve fırtınalar daha sık olarak meydana 
gelmektedir. Bu konunun düzeltilmesi için acil 
önlem alınması gerekidir. Tütün bitkisi ve tütün 
ürünlerinin üretimi nedeni ile de geniş alanlarda 
orman tahribi yaşanmaktadır; tütün endüstrisinin 
gereksinimi için her yıl 600 milyon ağaç kesilmesi 
gerekmektedir.  

Şekil 5. Tütün bitkisi 

Amaç 14. Sudaki yaşam (Sucul yaşam; 
denizlerin ve deniz ürünlerinin korunması): 
Okyanuslar dünyadaki karbon dioksitin üçte birini 
absorbe ederler ve bu şekilde dünya yaşanabilir 

bir ortam olur. Ayrıca dünyada üç milyardan 
fazla insan geçimini su ve deniz ürünleri ile 
sağlamaktadır. Buna karşılık insanoğlu denizleri 
ve okyanusları kirletmektedir; denize atılan 
plastik 12 yılda dekompoze olmaktadır. Denizlerin 
kirlenmesinde sigara kullanımının da payı vardır, 
sellüloz asetat yapısındaki sigara izmaritleri de 
önemli kirliliğe neden olurlar. Plajlarda toplanan 
atık maddeler içinde sigara izmaritleri %15’lik 
pay ile tek başına en büyük grubu oluşturmaktadır. 

Amaç 15. Karasal yaşam (Ekosistemleri 
koruma, geliştirme, ormanların sürekliliğini 
sağlama, çölleşmeyi ve ürün çeşitliliğinin 
azalmasını önleme): İklim değişikliği ile 
mücadele sağlıklı gıda, temiz hava ve temiz 
su gibi temel gereksinimler bakımından çok 
önemlidir. İnsanların gıdasının %80’lik bölümü 
bitkilerden karşılanır. Yeryüzünün üçte birlik 
bölümünü kaplayan ormanlar temiz hava ve temiz 
su için gereklidir; ayrıca ormanlar milyonlarca 
hayvan türünün de barınma yeridir. Zaman içinde 
dünyanın ekilebilir alanları ve orman alanları 
azalmaktadır ve  bu azalmada tütün üretiminin de 
payı vardır. Dünya genelinde 1990 yılında %31,6 
oranında alanı kaplayan orman alanlarının yüzde 
payı 2010 yılında %30,8 ve 2015 yılında da %30,6 
düzeyine düşmüştür. Tütün ekilen alanlarda diğer 
sebzelerin yetiştirilmesi beslenme sorunlarının 
çözümü bakımından olumludur. 

Amaç 16. Barış, adalet ve güçlü kurumlar: 
Barış ve adaletin olduğu ortamda, insan 
haklarına saygılı, katılımcı yönetim sistemleri 
yaşayanların huzur ve rafahı bakımından temel 
konulardır. Toplumlarda yasaların eksiksiz 
olarak uygulanması, bütün tarafların kurallara 
uyması gereklidir. Tütün endüstrisinin tütün 
kontrolü uygulamalarını önlemek, geciktirmek 
ve kendi pazarının sürmesini sağlamak için 
ulusal ve uluslararası yasaları zorladığı, hatta 
ihlal ettiği öteden beri bilinmektedir. Ayrıca 
temel insan haklarından olan sağlığın korunması 
ile ilgili olarak, tütün endüstrisinin, sağlık için 
zararlı olduğu bütün taraflarca bilinen ve iki 
kullanıcısından birisini öldüren ürünü satmaktan 
vazgeçmemesi, hatta satışını artırmak için çaba 
gösteriyor olması etik olarak doğru değildir. 
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Amaç 17.  Hedefler için ortaklıklar (küresel 
işbirliğinin sağlanması): Dünyanın genelini 
ilgilendiren konularda başarıya ulaşmak için 
uluslararası işbirliği kaçınılmazdır. Tütün 
kontrolü konusunda başarıya ulaşmak için Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) ve diğer Birleşmiş 
Milletler kuruluşları ile Dünya Bankası ve 
çok sayıdaki ilgili diğer ulusal ve uluslararası 
kuruluşlarla işbirliği yapılması gereklidir. 
Başlıca işbirliği alanları olarak finans, teknoloji, 
kapasite geliştirme, bilgi iletişimi gibi konular 
düşünülebilir. Tütün kontrolü ile ilgili olarak 
DSÖ tarafından 2003 yılında kabul edilmiş olan 
Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi üye ülkelerin 
tamamına yakın bölümü tarafından benimsenmiş 
ve onaylanmıştır. Uygulamadaki güçlüklerin 
tartışılması ve çözümlerin üretilmesi amacı ile 
de iki yılda bir olmak üzere “Taraflar Toplantısı” 
(Conference of Parties) yapılmakta tütün kontrolü 
alanındaki başarının artırılmasına çalışılmaktadır.

Sonuç olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına 
ulaşmak bakımından tütün kontrolünün özel 
önemi vardır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü 
2017 yılındaki 31 Mayıs Dünya Tütünsüz 
Günü (World No Tobacco Day) temasını 
“Tütün; Gelişme için bir tehdit” (Tobacco – A 
Threat to Development) olarak belirledi ve yıl 
boyunca ülkelerde bu tema çerçevesinde çeşitli 

etkinliklerin yapılmasına yol açmış oldu. Tütün 
Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin uygulamalarının 
güçlendirilmesi ile kısa zamanda sağlık 
sorunlarının ve sağlık harcamalarının azalması, 
sağlanan ekonomik kazancın daha sağlıklı ve 
yararlı alanlara yönlendirimesi ile hem tütün 
kontrolü alanında hem de Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları ile ilgili belirgin olumlu sonuçlar elde 
edilebilir. Bu konudaki çalışmalara destek olması 
bakımından tütün kontrolü ile ilgili kuruluşlar 
(FCA; Framework Convention Alliance, C-TFK; 
Campaign for Tobacco Free Kids, ASH; Action on 
Smoking&Health) tarafından Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri’ne “Tütün ürünleri üretimi, 
satış ve pazarlamasının halk sağlığı ve BM 
2030 Politikası ile uyumlu olması mümkün 
değildir” ifadesi ile mesaj gönderilmiştir. 

Ülkelerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına 
uyum ve performans düzeyleri konusunda zaman 
zaman değerlendirmeler yapılmaktadır. Son kez 
2019 yılı Ocak ayında yapılan değerlendirmede 
Türkiye 100 tam puan üzerinden 68,5 puan ile 162 
ülke arasında 79. sırada yer almıştır. Türkiye’nin 
bulunduğu bölgedeki ülkelerin puan ortalaması 
77,7’dir. Türkiye 17 amacın 4 tanesinde 50’den az 
puan alırken 8 amaçta 75 ve üzerinde puan almıştır 
(Tablo 1). Bir yıl önceki değerlendirmeden 
sonraki süre içinde “Nitelikli eğitim” amacında 
ilerleme kaydedilirken İklim eylemi ve Barış, 
Adalet ve Güçlü Kurumlar amaçlarında önceki 
yıla göre gerileme olmuştur (Şekil 6) (13). 

Tablo 1. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Performansı, Türkiye, Ocak 2019 

75 ve üzeri puan 50-74 puan 50’den az puan
1. Yoksulluğa son
3. Sağlıklı bireyler
4. Nitelikli eğitim
6. Temiz su ve sıhhi koşullar
7. Erişilebilir ve temiz enerji
8. İnsana yakışır iş ve ekonomik 
büyüme
12. Sorumlu tüketim ve üretim
13. İklim eylemi

2. Açlığa son
11. Sürdürülebilir şehir ve yaşam 
alanları
15. Karasal yaşam
16. Barış, adalet ve güçlü 
kurumlar
17. Hedefler için ortaklıklar

5. Toplumsal cinsiyet 
eşitliği  
9. Sanayi, yenilikçilik ve 
altyapı
10. Eşitsizliklerin azaltılması
14. Sudaki yaşam
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Şekil 6. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ülke profili, Türkiye, Ocak 2019 
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HIV and Stigmatization: A Systematic Review

HIV ve Damgalanma: Bir Sistematik Derleme

DERLEME / Review

Fatma ASLAN DEMİRTAŞ1, Nevin ŞAHİN2

ABSTRACTÖZ
Aim: This study is a systematic review conducted to evaluate the 
results of studies involving the stigmatization experience of adults 
and adolescents living with HIV and the stigmatizing attitudes of the 
society and health professionals towards HIV.
Material and Methods: The literature search was conducted on 
Pubmed, Google Scholar, Cochrane, ScienceDirect, Scopus search 
engines between 2015-2020 using the keywords “people with HIV”, 
“stigma”, “HIV and stigma”. 22.336 articles related to stigmatiza-
tion with HIV were reached and 22 articles meeting the inclusion 
criteria were evaluated within the scope of the study.
Finding: In this systematic evaluation, it was determined that wo-
men living with HIV stated that they were stigmatized more than men 
living with HIV. Individuals living with HIV often have experienced 
internalized stigma. Internal stigma has been found to cause parti-
cularly psychological problems in individuals.
Conclusion: Individuals living with HIV; they are stigmatized by 
themselves, the community and health professionals. Stigmatization 
adversely affects the biological, social and psychological health of 
individuals and limits their access to healthcare services. As a result 
of stigma, the quality of life of individuals is negatively affected.

Amaç: Bu çalışma, HIV’le yaşayan yetişkin ve adölesanların dam-
galanma deneyimini, toplumun ve sağlık profesyonellerinin HIV’e 
yönelik damgalayıcı tutumlarını içeren çalışmaların sonuçlarını de-
ğerlendirmek amacıyla yapılmış bir sistematik derlemedir. 
Gereç ve Yöntemler: Literatür taraması “people with HIV”, “stig-
ma”, “HIV and stigma” anahtar kelimeleri kullanılarak Pubmed, 
Google Scholar, Cochrane, ScienceDirect, Scopus arama motorla-
rında 2015-2020 tarihleri arasında yapıldı. HIV’le damgalamaya 
yönelik 22.336 makaleye ulaşıldı ve araştırmaya dahil edilme kriter-
lerine uyan 22 makale çalışma kapsamında değerlendirildi.
Bulgular: Bu sistematik değerlendirmede HIV’le yaşayan kadınlar, 
HIV’le yaşayan erkeklerden daha fazla damgalandıklarını ifade et-
tiği belirlenmiştir. HIV’le yaşayan bireyler genellikle içselleştirilmiş 
damgalama yaşamışlardır. İçsel damgalama, bireylerde özellikle 
psikolojik sorunlara neden olduğu bulunmuştur.
Sonuç: HIV’le yaşayan bireyler; kendileri, toplum ve sağlık pro-
fesyonelleri tarafından damgalanmaya maruz kalmaktadır. Dam-
galama bireylerin biyolojik, sosyal ve psikolojik sağlığını olumsuz 
etkilemekte ve sağlık bakım hizmetlerine erişimini kısıtlanmaktadır. 
Damgalanma sonucunda, bireylerin yaşam kalitesi olumsuz yönde 
etkilenmektedir.

Keywords: Stigma, People with HIV, HIV and StigmaAnahtar Kelimeler: Damgalanma, HIV’le Yaşayan Bireyler, HIV ve 
Damgalanma 
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GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütüne göre Human Immunode-
ficiency Virus/ İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü 
(HIV),  bağışıklık sisteminin işlevini yok edebilen 
veya bozabilen ve immün yetmezlik sendromuna 
(AIDS) neden olan virüstür (1). Günümüzün en 
yaygın pandemilerinden olan AIDS, dünya gene-

linde en önemli sağlık sorunlarından birisidir ve 
HIV/AIDS ile yaşayan insanların sayısı gün geç-
tikçe artmaktadır (2). Birleşmiş Milletler HIV/
AIDS Programı (UNAIDS) verilerine göre 2019 
yılında 1.7 milyon insan HIV ile ilk defa enfekte 
olmuştur ve 38 milyon insan HIV ile birlikte ya-
şamaya devam etmektedir. Bu verilere göre 690 
bin insan HIV/AIDS ile ilişkili hastalıklar nede-
niyle hayatını kaybetmiştir (3).

HIV, gelişmekte olan ülkelerde daha fazla görülen 
temel halk sağlığı sorunlarından birisidir. Afrika 
kıtası, dünya genelinde HIV’den en çok etkilenen 
ve yeni HIV enfeksiyonlarının neredeyse üçte iki-
sinin görüldüğü yerdir. Dünya genelinde HIV’li 
nüfus içindeki, yetişkinlerin %54’ü ve çocukların 
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%43’ü antiretroviral tedavi ile tedavi edilmekte-
dir (4).

HIV’in tanımlanmasından günümüze kadar gelen 
yaklaşık 40 yıllık süreçte, HIV ile yaşayan birey-
lerin karşılaştığı en önemli problemlerden biri 
damgalanmadır (5). HIV ile ilgili damgalama, 
HIV’le yaşayan bireylere karşı itibarsızlaştırma 
ve ayrımcılık olarak tanımlanmaktadır (6). Bu 
bireyler toplum tarafından tecrit edilme, redde-
dilme, suçlanma veya değersizleştirme gibi dam-
galanmalara maruz kalmaktadır. HIV ile yaşayan 
bireyler, hem algılanan, hem de içselleştirilmiş 
damgalanmayı birlikte yaşayabilir (7). Algılanan 
damgalama, bir toplulukta veya sosyal etkileşim-
ler sırasında ortaya çıkan damgalanma şeklidir 
(8). İçselleştirilmiş damgalama ise hastanın ken-
disini suçlamasıyla ve toplumun kendisine yükle-
diği etiketleri içselleştirmesi ile ortaya çıkmakta-
dır (8, 9).

Damgalanma, HIV/AIDS tanısı konmuş kişilerin 
hayatını birçok yönden olumsuz olarak etkile-
mektedir. HIV ile ilişkili damgalanma genellik-
le utanç, depresyon, anksiyete, intihar etme dü-
şüncesi ve intihar girişimi gibi birçok psikolojik 
problemlere neden olmaktadır (5). HIV’le yaşa-
yan bireylerde depresyon varlığı, sosyal desteğin 
az olması ve sosyal damgalanmanın fazla olması 
yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Bunun sonucunda birey; yaşamını sınırlandırıp 
kendini toplumdan soyutlamakta, sağlık ve eği-
tim hizmetlerinden yararlanmada isteksiz davran-
makta ve mesleksel açıdan kısıtlanıp barınma ge-
reksinmesini karşılayamaz, hatta seyahat edemez 
duruma gelebilmektedir (9).

Sağlık hizmeti verilen ortamlarda HIV ile yaşa-
yan bireylere yönelik damgalama, optimal teda-
vinin önündeki en büyük engellerden biri olarak 
kabul edilmektedir. Yapılan çok sayıda çalışma, 
HIV ile ilişkili damgalanma deneyimlerinin HIV 
tedavisine daha düşük erişim sağladığı ve HIV ba-
kım hizmetlerinden daha az yararlanmaya neden 
olduğunu ortaya koymuştur (5). Damgalanma, 
antiretroviral tedavi uyumuna müdahale etmekte 
ve buna bağlı olarak daha kötü tedavi sonuçlarına 
neden olmaktadır (5, 6). Hastanın tedaviye uyum-
suzluğu; tedavi başarısızlığına, ilaca dirençli suş-

ların (drug resistant strains of HIV) gelişimine ne-
den olmakta ve bulaşma riskini arttırmaktadır (6).

Toplumun ve sağlık çalışanlarının HIV/AIDS ko-
nusunda yanlış ve yetersiz bilgi sahibi olduğu ve 
bununla bağlantılı olarak HIV ile yaşayan birey-
lere yönelik olumsuz tutumlar sergilediği çeşitli 
çalışmalarda bildirilmiştir (10-12). Bu makalede, 
HIV’le yaşayan yetişkin ve adölesanların damga-
lanma deneyimini, toplumun ve sağlık profesyo-
nellerinin HIV’e yönelik damgalayıcı tutumlarını 
içeren çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek 
amaçlanmıştır.  

GEREÇ YÖNTEM
Çalışma, HIV’le yaşayan yetişkin ve adölesanla-
rın damgalanma deneyimini, toplumun ve sağlık 
profesyonellerinin HIV’e yönelik damgalayıcı 
tutumlarını içeren çalışmaların sonuçlarını değer-
lendirmek yapmak amacıyla hazırlanmış bir siste-
matik derlemedir.

Literatür taramayı yönlendiren araştırma soruları,

1. HIV’le yaşayan yetişkin ve adölesanların dam-
galanma deneyimi nelerdir?
2. Toplumun HIV’e yönelik damgalama düzeyi 
nedir?
3. Sağlık çalışanlarının HIV’e yönelik damgala-
ma düzeyi nedir? 

Literatür Tarama
Literatür taraması, 2015-2020 yılları arasında ya-
pılan çalışmaları içeren “Pubmed, Google Scho-
lar, Cochrane, Science Direct, Scopus” veri ta-
banlarında, “people with HIV”, “stigma”, “HIV 
and stigma”, anahtar kelimeleri kullanılarak konu 
ile ilgili yayınlar taranarak 01-20 Kasım 2020 ta-
rihinde gerçekleştirilmiştir. 

Bu sistematik derlemeye dâhil etme kriterleri; son 
beş yıllık yayın olması, yayın dilinin ingilizce 
olması, araştırma başlığında “HIV” ve “stigma” 
içeriyor olması, araştırma makalesi olması ve tam 
metnine erişiliyor olmasıdır. Tarama sonucunda 
Pubmed, Google Scholar, Cochrane, Science Di-
rect, Scopus olmak üzere toplam 22.336 yayına 
ulaşıldı. Konu ile ilgili olabileceği düşünülen 72 
çalışma dahil etme kriterlerine göre incelendiğin-
de 22 çalışma araştırma kapsamına alındı.
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 Çalışmanın özellikleri

Bu sistematik inceleme çalışmasında, dahil edilme 
kriterlerine uyan 22 çalışma dahil edilmiştir. 
Konu ile ilgili yayımlanmış makalelerin 14’ü 
tanımlayıcı, beşi nitel ve üçü hem tanımlayıcı 
hem nitel tasarım tipindedir. Derleme kapsamına 
alınan çalışmalarda, örneklemin en fazla 9740, 
en az ise 13 kişiden oluştuğu görülmüştür. 
Araştırmaya dahil edilen 22 çalışmada, 589 sağlık 
personeli, 6453 kadın, 5272 erkek, 2419 adölesan, 
33 transseksüel ve 1572 gay ve biseksüel birey 
yer almıştır. Çalışmaların örneklemini, HIV ile 
yaşayan bireyler, toplum ve sağlık çalışanları 
oluşturmaktadır. Çalışmalar başta Amerika olmak 
üzere, Kanada,  Çin gibi gelişmiş ülkelerin yansıra 
Güney Afrika, Uganda ve Lesotho gibi daha 
az gelişmiş ülkelerde yapılmıştır. Tanımlayıcı 
çalışmalarda veriler; yüz yüze görüşme yoluyla 
anket ve posta anket ile nitel çalışmalar ise 
derinlemesine görüşme ve odak grup görüşmesi 
yoluyla toplanmıştır. 

Verilerin Analizi

Verilerin analizi için standart bir veri özetleme 
formu geliştirilmiştir. Veri analizi formunda; 
çalışmanın yazarı/ yazarları, yılı, yapılan ülke, 
başlığı, araştırma tipi, örneklemi ve temel 
bulguları yer almaktadır. 

BULGULAR
HIV ile Yaşayan Yetişkinlerin ve Adölesanların 
Damgalanma Deneyimi 

HIV ile yaşayan bireylerin karşılaştığı en önemli 
problemlerden biri damgalanmadır. Damgalanma, 
hastaların biyolojik, sosyal ve psikolojik sağlığını 
olumsuz etkilemekte ve optimal tedavi almasını 
engel olmaktadır. Nevin ve ark. (2018) Afrikalı 
göçmen kadınlar üzerinde yaptıkları çalışmada, 
HIV’le yaşayan göçmenlere uygulanan 
damgalanma; göçmenlerin biyolojik,  sosyal ve 
psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkilediği 
belirlenmiştir. Damgalanma, biyolojik olarak 
olumsuz sağlık hizmetleri ortamlarına, bakım 
kesintilerine ve fiziksel sağlığın kötüleşmesine; 
sosyal olarak pozitif olduğunu açıklamada güçlük 
çekmeye, izolasyona ve düşük sosyal desteğe; 

psikolojik olarak ise duygusal kırılganlığa, 
depresif belirtilere ve olumsuz başa çıkmaya 
neden olduğu bulunmuştur (13).

HIV ile yaşayan bireylerde damgalanma 
anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunlara 
neden olmaktadır. Demirel ve ark. (2018) HIV ile 
yaşayan bireylerin, partnerin HIV pozitif olmasını 
açıklayamaması anksiyeteyi ve depresif duygu 
durumunu artırdığını ancak partnerin bulaşma 
şeklini bilmesi anksiyeteyi azaltabileceğini 
göstermiştir (14). Rendina ve ark. (2018) gay ve 
biseksüel erkekler üzerinde yaptığı araştırma, 
içselleştirilmiş HIV damgalanması, öfke, duygu 
dengesizliği, artan anksiyete ve depresif duyguya; 
beklenen HIV damgalanması ise öfke duygusuna 
neden olduğu bulunmuştur (15).

Pantelic ve ark. (2018) araştırması, damgalanmayı; 
uygulanan damgalanma, beklenen damgalanma 
ve içselleştirilmiş damgalanma olmak üzere 
üç gruba ayırmıştır.  Uygulanan damgalanma, 
yüksek AIDS semptomatolojisi ve depresyon ile 
ilişkilendirilmiştir. İçselleştirilmiş damgalanma 
depresyon, yüksek AIDS semptomatolojisi ve 
düşük sosyal destek ilişkili olduğu belirlenmiştir. 
Beklenen damgalanma ise yüksek depresyon ve 
düşük sosyal destek ile ilişkili olduğu bulunmuştur 
(16). Boyes ve ark. (2020) çalışmasında, zorbalığın 
neden olduğu mağduriyet içselleştirilmiş 
damgalanmaya, içselleştirilmiş damgalanmada 
depresyona, anksiyeteye ve travma sonrası stres 
bozukluğuna neden olduğu bulunmuştur (17).

Hayes-Larson ve ark. (2017) çalışmasında, HIV 
pozitif olan ve anti-tüberküloz tedavisi gören 
hastaların, %29,8’inde orta/şiddetli depresif 
semptom görüldüğü, %24,7’sinde tehlikeli/zararlı 
alkol kullanıldığı ve %7’sinde hem orta/şiddetli 
depresif semptom görüldüğü hem de tehlikeli/
zararlı alkol kullanıldığı bulunmuştur. Depresif 
belirtiler, eğitim düzeyinin düşük olması, tıbbi 
bilgileri anlamada zorluk ve tüberkülozun ifşa 
edilmemesi ile tüberküloza bağlı damgalanma ve 
standart bakım hizmeti arasında önemli ölçüde 
ilişki olduğu belirlenmiştir. Tehlikeli/zararlı alkol 
kullanımı, erkeklerde daha çok yaygın olduğu 
ve tüberküloz ve HIV damgası ile önemli ölçüde 
ilişkisi olduğu belirlenmiştir (18). Ferlatte ve 
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ark. (2017) çalışmasında, HIV’le yaşayan gay ve 
biseksüel erkekler HIV’e bağlı damgalanmadan 
dolayı %22’sinde intihar düşüncesi ve %5‘inin 
intihar girişiminde bulunma görülmüştür. 
Erkekler, HIV pozitif olduğu için sosyal olarak 
dışlandığı, cinsel eş olarak reddedildiği, sözlü ve 
fiziksel istismara uğradığı belirlenmiştir (19).

Egbe ve ark. (2020) HIV’le yaşayan 
bireylerin çoğunluğu içsel damgalanma 
yaşadığı bulunmuştur. Ayrıca yaş <30 olması 
damgalanmayı azaltırken, düşük eğitim seviyesi 
damgalanmayı artırdığı tespit edilmiştir (20).

Berg ve ark. (2017) ve Cuca ve ark. (2017) 
çalışmasında sosyal destek damgalanmayı 
azalttığı bulunmuştur (21, 22). Ayrıca Berg ve ark. 
(2017) çalışmasında, damgalanmış bir hastalıkla 
yaşamak, katılımcıların stresini artırdığı ve sosyal 
destek potansiyelini sınırlandırdığı belirlenmiştir 
(21). 

Li ve ark. (2017) çalışmasında algılanan 
damgalanma açısından kadın ve erkekler 
arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Ancak 
kadınlar, erkeklerden daha yüksek içselleştirilmiş 
damgalanma yaşandıklarını bildirmişlerdir 
(8). Nabunya ve ark. (2020) HIV’le yaşayan 
kızların, erkeklere kıyasla HIV durumlarını 
gizli tutma olasılığı daha yüksek ve HIV 
durumlarını başkalarıyla tartışırken kendilerini 
rahat hissetme olasılıkları daha düşük olduğu 
belirlenmiştir. Kızlarda ve erkeklerde birinci 
dereceden bakım veren kişilerin, öğretmenlerin 
ve arkadaşların sosyal desteği, beklenen ve 
içselleştirilmiş damgalanmayı azaltmaktadır (23). 
Sangaramoorthy ve ark. (2017) çalışmasında ise 
katılımcıların, hem siyahi ırka sahip olması hem 
de kadın olmaları HIV damgalanması ile ilgili 
algılarını ve deneyimlerini olumsuz etkilediğini 
belirlemişlerdir (24).

Saki ve ark. (2015) çalışmasında damgalanma, 
HIV’le yaşayan bireylerin sosyal ve tıbbi haklara 
eşit olarak erişmesinde engel oluşturmuştur. 
Toplumda, HIV hakkında yetersiz bilgi, bulaşma 
yolları hakkında yanlış anlamalar ve enfekte olma 
korkusu; HIV pozitif bireylere karşı olumsuz 
sosyal davranışlara yol açtığı tespit edilmiştir (7). 

HIV ile yaşayan bireyler HIV ile ilişkili 
damgalanma deneyimlerinin, HIV tedavisine 
daha düşük erişim, HIV bakım hizmetlerinden 
daha az yararlanmaya neden olmaktadır. 
Sangaramoorthy ve ark. (2017) çalışmasındaki 
ileri yaştaki kadınlar, HIV bakım süreciyle 
ilgili koordineli bakıma erişim, mali ihtiyaç ve 
komorbiditelerin yönetimi dahil olmak üzere 
birçok engelle karşılaştığı bulunmuştur (24). Ion 
ve ark. (2015) çalışmasında, sağlık personellerinin 
temel HIV bilgisine sahip olmaması, hasta-
hizmet etik ilkelerine uymaması kadınların sağlık 
hizmetlerinden kopmasına sebep olmaktadır. 
Kadınlar bu durumu HIV ile ilgili damgalanma 
olarak algılamaktadır (25).

Nobre ve ark. (2018) çalışmasında, kendini 
şiddetli olarak damgalayan katılımcıların yaşam 
kalitesinin düşük olduğu saptanmıştır. Erkeklerin 
HIV pozitif olduğunu açıklayabilmesi ve bir 
partnerle birlikte yaşaması kendilerini daha 
az damgalamasına; eğitim seviyesinin yüksek 
olması ve yaşadığı maddi zorluklar ise kendilerini 
daha fazla damgalamasına neden olduğu 
tespit edilmiştir. HIV ile uzun süredir yaşamış 
olmak, işsiz kalmak ve yalnız yaşamak kendini 
damgalamanın göstergesi olduğu tespit edilmiştir 
(11).

Toplumun HIV’e Yönelik Damgalayıcı 
Tutumları
Sistematik derlemeye dâhil edilen çalışmaların 
üçü toplumun HIV’e yönelik damgalayıcı 
tutumlarını içermektedir. Gamarel ve ark. (2018) 
cinsel olarak aktif olan genç transeksüel kadın, 
gay, biseksüel ve diğer erkekler üzerinde yaptıkları 
çalışmada, gençlerin yaklaşık üçte biri son altı 
ay içerisinde HIV tarama testi yaptırmamıştır. 
Gençlerin, eşcinsel kimliğini açıklayamaması ve 
HIV ile ilgili damgalanma korkusu düzenli HIV 
testinin ertelemesine neden olduğu belirlenmiştir 
(26).

Kalichman ve ark. (2020) kırsal kesimdeki 
erkeklere ve kadınlara yapılan HIV testinin 
algılanan HIV damgası üzerine etkisini incelemek 
amacıyla yaptıkları çalışmada, son iki yılda 
kadınların HIV testi yaptırma olasılığı ve sıklığı ve 
erkeklere kıyasla daha yüksektir. Kadınlarda test 
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sayısının sık yapılması hem içsel damgalamayı 
hem de toplumsal damgalamayı arttırdığı 
bulunmuştur. Erkeklerde ise test sayısının sıklığı 
içsel damgalanmayı azalttığı ancak toplumsal 
damgalanmayı artırdığı saptanmıştır (27).

Muessig ve ark. (2016) hapishaneye yeni giren 
bireyler üzerinde yaptıkları araştırmada; bireylere 
hapishaneye girişte HIV testi yapılmıştır.  
Bireylerde HIV ile ilgili yüksek düzeyde korku, 
damgalanma, homofobi, HIV’in hapishanelerde 
oldukça bulaşıcı olduğuna dair inançlar ile birlikte 
HIV testinin koruyucu olarak görüldüğü ortaya 
çıkmıştır. Görüşülen kişiler, test sonuçlarının 
pozitif çıktığında, sosyal mesafeli davranışların 
uygulanması ve başkalarıyla paylaşılan nesneler 
ile temastan kaçınmak gibi davranışları HIV 
ile başa çıkma yöntemi olarak görmektedirler. 
Katılımcılar, HIV durumunun diğer mahkumlara 
açıklanmasını ve HIV pozitif mahkumların diğer 
kişilerden ayrılmasını onaylamışlardır (28).

Sağlık Personelinin HIV’e Yönelik Damgalayıcı 
Tutumları
Sağlık personelinin HIV’le yaşayan bireyleri 
damgalaması, HIV bakım hizmetlerini 
uygulamasını etkilemektedir. Whiteside-Mansell 
ve ark. (2020) çalışmasında, sağlık personelinin 
HIV hakkında bilgi düzeyinin düşük olması, HIV 
ile yaşayan bireylere karşı ayrımcılığı, önyargıyı 
ve hizmet sunumu uygulamalarında algılanan 
damgalanma riskini artırmaktadır (12). 

Reyes-Estrada ve ark. (2018) çalışmasında, 
hemşirelerin dini inançlarının, HIV/AIDS’i 
anlamalarında ve sağlık hizmetlerinin sunumunda 
rol oynadığı tespit edilmiştir. Ayrıca hemşirelerin 
dini inançları, HIV/AIDS damgalamasını 
azalttığı bulunmuştur (29). Waluyo ve ark. (2015) 
çalışmasında hemşirelerin HIV pozitif bireylere 
karşı damgalama tutumları ile hemşirelerin eğitim 
düzeyi, HIV ile ilgili eğitimi, algılanan işyeri 
damgası, dindarlık, islam dinine mensup olması 
ve islam hastanesine bağlılık ile ilişkili olduğu 
bulunmuştur (30).

TARTIŞMA 
Bu derlemede, HIV’le yaşayan yetişkin ve 
adölesanların damgalanma deneyimlerini, 

toplumun ve sağlık profesyonellerinin 
HIV’e yönelik damgalayıcı tutumlarını 
içeren çalışmaların sonuçları derlemiştir.  
Sistematik derleme kapsamına, 22 çalışma ele 
alınmıştır. Derlemeye dahil edilen çalışmaların 
örnekleminden 16’sını HIV’le yaşayan bireyler, 
3’ünü toplum ve 3’ünü de sağlık personelleri 
oluşturmaktadır. İncelenen çalışmalar tanımlayıcı, 
kesitsel tanımlayıcı ve nitel tarzdadır. Literatür 
incelendiğinde, bu alanda yapılmış birçok 
çalışmaya rastlanmıştır. Sistematik derlemeye, 
dâhil etme kriterlerine uyan güncel makaleler 
incelenmiştir. Derleme sonucunda, HIV’le 
yaşayan kadınlar, HIV’le yaşayan erkeklerden 
daha fazla damgalandıklarını ifade etmektedir (8, 
23). Kadınların toplumdaki statüsü, eğitim düzeyi 
ve HIV’le ilgili bilgi düzeyinin düşük olması 
kadınların daha fazla damgalanmaya yol açtığı 
düşünülmektedir (8, 23, 24).

Sistematik derlemeye dâhil edilen çalışmaların 
16’sı HIV’le yaşayan bireylerin damgalanma 
deneyimlerini ele almaktadır. Çalışma sonucunda 
HIV’le yaşayan bireyler genellikle içselleştirilmiş 
damgalama yaşamışlardır. İçselleştirilmiş 
damgalama, bireylerde özellikle psikolojik 
sorunlara neden olduğu düşünülmektedir (15-
17, 20). Çalışmaya dahil edilen HIV’le yaşayan 
bireylerin çoğunda damgalanmaya bağlı olarak 
başta anksiyete ve depresyon olmak üzere; 
öfke, travma sonrası stres bozukluğu, duygusal 
dengesizlik, duygusal kırılganlık, olumsuz baş 
etme gibi psikolojik sorunlar görülmektedir 
(13-17). Ayrıca HIV’le yaşayan bireylerde 
damgalanma, alkol kullanma, intihar etme 
düşüncesi ve intihara girişiminde bulunma 
gibi riskli davranışlara da neden olmaktadır 
(18, 19). Yousuf ve ark.  çalışmasında, HIV/
AIDS’le yaşayan bireylerin çoğunun orta ve 
şiddetli düzeyde anksiyete, stres ve depresyon 
yaşadığı bulunmuştur (31). HIV pozitif gençler 
üzerinde yapılan çalışmada ise intihar düşüncesi 
ve girişiminin büyüklüğü sırasıyla %27,1 ve 
%16,9 olarak bulunmuştur. Kadın cinsiyeti, klinik 
olarak IV evrede olma ve komorbid depresyon ile 
intihar girişimi ve intihar düşüncesi arasında ilişki 
olduğu saptanmıştır (32). Çalışmanın sonucu ile 
literatür benzerlik göstermekte olup, damgalanma 
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yaşayan bireylerin çoğunluğunun psikolojik 
olarak problemler yaşadığı görülmektedir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda, HIV’le yaşayan 
bireyler, sosyal olarak dışlanmakta ve cinsel eş 
olarak reddedilmektedir (7, 13, 19). Ayrıca bu 
bireyler, sosyal çevrelerine pozitif olduklarını 
açıklamaya çekinmektedirler (21,22). Derlemede 
bulunan sonuçlar ile literatür ile benzerlik 
göstermektedir (33,34). Damgalanma, sosyal 
olarak dışlanan bireylerin işsiz kalmasına, 
sosyoekonomik seviyesinin düşmesine ve yalız 
yaşamasına yol açarak bireylerin yaşam kalitesinin 
düşmesine neden olduğu düşünülmektedir. 

Derleme sonucuna göre, HIV’le yaşayan 
bireylerin, toplumun ve sağlık profesyonellerinin 
eğitim düzeyinin düşük olması ve HIV’le ilgili 
bilgilerinin yetersiz olması hem içsel hem de 
sosyal damgalanmaya neden olur (7, 11, 13, 
24, 25). Shodimu ve ark. 15-49 yaş kadınlar 
üzerinde yaptıkları çalışmada, kadınların eğitim 
seviyesi düşük ve HIV bilgisinin yetersiz olması 
damgalamayı artırdığı, Memish ve ark., doktorlar, 
üzerinde yaptıkları çalışmada ise doktorların HIV 
bilgisinin yetersiz olması suçlayıcı ve yargılayıcı 
damgalama tutum sergilemesine neden olduğu 
bulunmuştur (35, 36). Eğitim seviyesinin düşük 
olması, toplumda efekte olma korkusuna, 
hastaların tedaviye uyumsuzluğuna ve tedavi 
başarısızlığına neden olacağı düşünülür. 

Sistematik derlemeye dâhil edilen çalışmaların 
3’ü toplumun HIV’e yönelik damgalayıcı 
tutulumlarını ele almaktadır. Damgalanma toplum 
içinde yaratılır ve toplumun kültürel, sosyal, 
inanç ve ahlak değerlerinden etkilenir (26, 27). 
Toplumun uygulayacağı damgalamadan çekinen 
cinsel yönden aktif olan bireyler, HIV testini 
yaptırmaya çekinmektedirler (26). Gamarel 
ve ark. (2018) cinsel olarak aktif olan genç 
transeksüel kadın, gay, biseksüel ve diğer erkekler 
üzerinde yaptıkları çalışmada, gençlerin yaklaşık 
üçte biri son altı ay içerisinde HIV tarama testi 
yaptırmamıştır. Gençlerin, eşcinsel kimliğini 
açıklayamaması ve HIV ile ilgili damgalanma 
korkusu düzenli HIV testinin ertelemesine 
neden olduğu belirlenmiştir (26). Uganda’da 
yapılan çalışmada ise HIV testinin sık yapılması 

kadınlarda içsel damgalamayı artırdığını 
bulmuştur. Bunun nedeni, gelişmişlik düzeyinin 
düşük olduğu ülkelerde kadının statüsü ve HIV 
testinin erkeklere oranla kadınlara daha fazla ve 
daha sık yapılması olarak yorumlanmaktadır (27). 

Aynı ortamda yaşamak zorunda olan HIV tanısı 
almış ve almamış bireyler; HIV’den korunmak 
için, HIV’li bireylerin ifşa edilmesi ve ayrı 
yaşamasını istemektedirler. Ayrıca tanı almamış 
bireyler, HIV’le yaşayan bireylere sosyal 
mesafeli davranışlar uygulanması ve başkalarıyla 
paylaşılan nesneler ile temastan kaçınılması gibi 
davranışları HIV ile başa çıkma yöntemi olarak 
görmektedirler (28). Bu durum toplumun HIV’le 
ilgili bilgi yetersizliğini göstermekte ve HIV’le 
yaşayan bireylerin yalnızlaştırılmasına neden 
olmaktadır. 

Sistematik derlemeye dâhil edilen çalışmaların 
3’ü sağlık profesyonellerinin HIV’e yönelik 
damgalayıcı tutulumlarını ele almaktadır. 
Sağlık personellerinin, sosyokültürel yapısı, 
dini inançları ve çalıştığı kuruma bağlılığı HIV/
AIDS’i anlamalarında ve sağlık hizmetlerinin 
sunumunda önemli rol oynadığı düşünülmektedir 
(29, 30). Waluyo ve ark. (2015) çalışmasında 
hemşirelerin HIV pozitif bireylere karşı 
damgalama tutumları ile algılanan işyeri damgası, 
dindarlık, islam dinine mensup olması ve islam 
hastanesine bağlılık ile ilişkili olduğu, Reyes-
Estrada ve ark. (2018) çalışmasında, hemşirelerin 
dini inançları, HIV/AIDS damgalamasını azalttığı 
bulunmuştur (29, 30). Zarei ve ark. (2015) 
çalışmasında; sağlık çalışanlarının dini inançları, 
HIV damgalama tutumları artırdığı saptanmıştır 
(37). Zarei ve ark. (2015) ile Waluyo ve ark. 
(2015) çalışması benzerlik, Reyes-Estrada ve ark. 
çalışması farlılık göstermektedir. Dini inançların 
HIV/AIDS damgalamasını artırmasının nedeni; 
HIV enfeksiyonunun, kişisel özelliklerin, 
günahkar veya ahlaksız davranışların (seks içsi 
olma, eşcinsel olma, uyuşturucu kullanma gibi) 
sonucu olduğu düşünülmektedir. Bu tür inançlar, 
sağlıklı davranışların ve duygusal iyiliğin teşvik 
edilmesi gibi HIV tedavisinin önemli yönlerini 
engellemektedir. 
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Sağlık profesyonellerinin, HIV’le ilgili yetersiz 
bilgi sahibi olması ve HIV’le yaşayan bireylere 
karşı önyargılı tutum sergilemesi sağlık bakım 
hizmetlerinde aksamaya neden olmaktadır (12, 
25). Tavakoli ve ark. araştırmasında, Sağlık 
personelinin daha önce HIV enfeksiyonu ile 
yaşayan hastalara bakım vermiş olması,  HIV ile 
ilgili eğitim kurslarına katılması ve <10 yıllık iş 
deneyiminin olması damgalama düzeyini azalttığı 
belirlenmiştir (38). 

SINIRLILIKLAR
Bu çalışmaya “Pubmed, Google Scholar, 
Cochrane, Science Direct, Scopus” veri tabanları 
dışında yayınlanmış olan, yayın yılı 2015’ten eski 
olan, yayın dili İngilizce dışında olan, çalışmaların 
başlıklarında  “HIV” ve “stigma” kelimelerini 
içermeyen ve tam metnine ulaşılamayan yayınların 
dahil edilmemesi sınırlılığı oluşturmaktadır.

SONUÇ
Sonuç olarak HIV’le yaşayan bireyler; kendileri, 
toplum ve sağlık profesyonelleri tarafından 
damgalanmaya maruz kalmaktadır. Damgalama 
bireylerin biyolojik, sosyal ve psikolojik sağlığını 
olumsuz etkilemekte ve sağlık bakım hizmetlerine 
erişimini kısıtlanmaktadır. Bu damgalanma 
sonuçları, bireylerin yaşam kalitesini olumsuz 
yönde etkilemektedir. 

HIV’le yaşayan bireylerin tedavisi yaşam boyu 
devam ettiği için damgalanmayı önlemeye 
yönelik tedbirler alınmalıdır. Araştırmalar 
sonucunda HIV/AIDS konusunda eğitim vermek 
damgalamayı azalttığı söylenebilir. HIV’e yönelik 
verilen bu eğitimler bireylerin, toplumun ve sağlık 
profesyonellerinin bilgi düzeyini yükseltmekte ve 
HIV’le yaşayan bireylere yönelik sosyal desteği 
artırmaktadır. Eğitimin içeriği UNAIDS’in 
önerileri doğrultusunda HIV’le yaşayan bireylere, 
bu bireylerin ailesine ve arkadaşlarına, sağlık 
kurumlarına, eğitim kurumlarına ve dini gruplara 
uygun hazırlanmalıdır. Ayrıca damgalamaya 
yönelik politik girişimlerde bulunulmalı ve konu 
ile ilgili medyada kamu spotları oluşturulmalıdır.
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Effects 

Çevresel ve Mesleksel Kadmiyum Etkilenimi ve Sağlık Etkileri 
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ABSTRACTÖZ
Cadmium is one of the most toxic heavy metals for all living orga-
nisms in ecosystem. Soils are prone to elevating cadmium concent-
rations due to use of phosphorus fertilizers and sewage sludge in the 
world. Cadmium treats both environment and human health due to 
very high mobility in soil and plant system. The absorbed cadmium 
in plants cause important changes in many physiological alterations 
affecting nitrogen and carbohydrate metabolism, protein synthesis, 
enzyme activities, and photosynthesis. Accumulation of cadmium in 
plant tissues significantly reduces crop quality and yield. Nowadays, 
human activities such as excessive use of fertilizers, and heavy traf-
fic frequently result with cadmium toxicity. Cadmium and its deriva-
tives are often taken into the body by inhalation and digestion, ac-
cumulate in the kidneys and liver and cause serious health problems 
including dizziness, nausea-vomiting, metal fume fever, lung cancer, 
skeletal system problems and anemia. The aim of this review is to 
emphasize the environmental and occupational exposure of cadmi-
um, which is an important pollutant, its’ effects on human (working 
population) health and the suggestions that can be effective in pre-
venting cadmium exposure.

Kadmiyum, ağır metallerden biri olarak ekosistemde tüm canlılar 
için toksik etkilere neden olmaktadır. Fosforlu gübre ve arıtma ça-
murlarının kullanılması dünyanın birçok bölgesinde tarım toprak-
larında kadmiyum birikimine neden olmaktadır. Kadmiyum yüksek 
mobilitesi nedeniyle toprak ve bitkilerden kolaylıkla besin zincirine 
geçebilmekte hem çevre hem de insan sağlığını tehdit edebilmektedir. 
Bitkilerde absorbe olan kadmiyum, azot, karbonhidrat metabolizma-
sı, protein sentezi, enzim aktiviteleri ve fotosentez gibi çok sayıda 
metabolik aktivitede değişime yol açmaktadır. Bitkilerde birikerek, 
verim ve kalitenin azalmasına ve önemli düzeyde ürün kaybına yol 
açmaktadır. Günümüz koşullarında özellikle insan kaynaklı faaliyet-
ler yoğun gübre kullanımı, yoğun trafik, vb. sıklıkla kadmiyum toksi-
sitesine yol açabilmektedir. Kadmiyum ve türevleri, vücuda sıklıkla 
solunum ve sindirim yoluyla alınarak böbrekler ve karaciğerde bi-
rikir; baş dönmesi, bulantı-kusma, metal dumanı ateşi, akciğer kan-
seri, iskelet sistemi sorunları ve anemi gibi ciddi sağlık sorunlarına 
sebep olabilir. Bu derlemede önemli bir kirletici olan kadmiyuma 
çevresel ve mesleki maruz kalım, kadmiyumun insan (çalışan) sağ-
lığına etkileri ve maruz kalımı önlemede etkili olabilecek öneriler 
vurgulanmıştır.

Keywords: Cadmium, environmental pollution, human health, oc-
cupational health, and safety
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GİRİŞ

Yirminci yüzyıl başlarından itibaren dünya 
nüfusunun artmasıyla modern tarım yöntemlerine 
geçilmesi ve hızlı sanayileşme faaliyetlerine bağlı 
olarak yaşanan çevre kirliliği insanlığın önemli 
bir sorunu haline gelmiştir. Beslenme faaliyetleri, 
hızlı ve çarpık kentleşme ve endüstriyel kirlilik 
sorunları artarak günümüzde dünya yaşamını 

giderek tehdit etmektedir. Çevrede oluşan kirlilik 
zamanla toprağın da doğrudan ve dolaylı olarak 
kirlenmesine neden olmakta, besin zinciri yoluyla 
dünyadaki bütün organizmalar bu durumdan 
olumsuz etkilenmektedir. Çevre ve toprak kirliliği 
sorununun merkezinde özellikle ağır metaller 
önemli bir yer tutmaktadır (1). 

Dünya Sağlık Örgütü’nün halk sağlığı açısından 
endişe doğrudan 10 kimyasal arasında saydığı 
ağır metallerden biri olan kadmiyum, çinko 
cevheri içerisinde 12 değişik yapıda bulunabilen 
yumuşak yapıda ve elektropozitif bir metaldir. 
Yer kabuğunun yaklaşık %1,5 x10-5 ni oluşturan 
kadmiyum, gümüş beyazı rengindedir (2, 3). 
1817 yılında keşfedilen ve toksik özellikleri 
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olan kadmiyumun endüstriyel kullanımı 50 yıl 
öncesine dayanmaktadır. Kadmiyum korozyon 
direncinin iyi olması sebebi ile en çok kaplama 
endüstrisinde kullanılmaktadır. Ergime sıcaklığı 
düşük olduğu için lehim yapımı, akümülatör ve 
pil üretimi, bakırın mukavemetini artırma ve 
plastik endüstrisinde sertleştirme amaçlı tercih 
edilmektedir (4). Ayrıca nükleer santrallerde, uçak 
sanayinde, insektisit formülasyonlarında ve boya 
sanayinde de yaygın kullanım alanı bulunmaktadır. 
Kadmiyumun halk sağlığı açısından önemi ilk kez 
1946’da Japonya’da “İtai-İtai” hastalığı olarak 
belirtilen epidemik olayla anlaşılmıştır. Hastalığın 
görüldüğü bölgede bulunan Jintzu nehrinin, 
çinko, kurşun ve kadmiyum filizlerinin çıkarıldığı 
maden ocaklarının atık suları ile kirlendiği, 
böylelikle bölge halkının bu suları sulama 
ve günlük ihtiyaçlarında kullanması sonucu 
şiddetli romatizmal ağrılarla karakterize hastalık 
tablosunun ortaya çıktığı kayıtlara geçmiştir (4). 
_Kadmiyum sülfür doğada nadir olarak saf halde 
bulunmakta, sıklıkla çinko, gümüş, bakır gibi 
cevherler ile bileşim yapmaktadır. Bu cevherlerin 
eritilmesi, rafine edilmesi, elektroliz ve 
damıtılması sonucu kadmiyum açığa çıkmaktadır 
(5). Son yıllarda artan endüstriyel faaliyetler, aşırı 
ve bilinçsiz olarak gerçekleştirilen kimyasal gübre 
ve pestisit uygulamaları, atık suların içme suyu 
kaynakların kirletmesi ve sulama suyu olarak 
kullanılması gibi nedenlerden dolayı toprak ve 
suda kadmiyum miktarı giderek yükselmektedir. 
Yıllık olarak yaklaşık 30.000 ton kadmiyum 
doğaya karışmakta ve bunun yaklaşık 10.000 tonu 
ise insan faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır (6). 
Toprak ve sudaki kadmiyum düzeyinin artması 
başlıca su canlılarını, toprak verimliliğini ve 
ekosistem faaliyetlerini etkilemekte, bitkilerde 
biriken kadmiyum fotosentez başta olmak 
üzere, solunum, iyon alımı, büyüme ve gelişme 
gibi metabolik aktivitelerin bozulmasına yol 
açmaktadır (7). 

Toprakta kolaylıkla çözünebilen (kadmiyum 
klorür, nitrat ve sülfat tuzları) bir element 
olan kadmiyum kolaylıkla bitkiler tarafından 
alınabilmektedir. Bitkiler yoluyla besin zincirine 
katılan veya topraktan yıkanarak suya ulaşan 
kadmiyum ciddi düzeyde çevre kirliliğine yol 

açmaktadır. Topraktaki şelatlı ajanlara bağlı olarak 
taşınma miktarı hızlanan kadmiyum zamanla 
yeraltı suyuna karışarak içme ve sulama sularında 
da kirliliğe neden olmaktadır (8). Bu nedenle, 15-
1100 yıl aralığında uzun bir yarılanma ömrü olduğu 
bilinen kadmiyum kirliliği, çevresel ve mesleksel 
açıdan kadmiyum etkilenimi ve kadmiyum maruz 
kalımının sağlık etkilerine yönelik araştırmalara 
ağrılık verilmesi ve etkili önlemlere gereksinim 
duyulmaktadır (9). Bu derlemede, başta insan 
kaynaklı faaliyetler nedeniyle toksik etkileri 
olabilen, ağır metallerden biri olan kadmiyumun 
çevresel ve mesleksel etkilenim yolları, kadmiyum 
maruz kalımının akut ve kronik dönemdeki sağlık 
etkileri, çevresel ve mesleki açıdan alınabilecek 
önlemlerin vurgulanması amaçlanmıştır.

ÇEVRESEL KADMİYUM ETKİLENİMİ
Atmosferde kadmiyum emisyonları çok uzun 
mesafelere ulaşabilmekte ve birçok organizmada 
birikmektedir. İnsanlarda kadmiyum maruz kalım 
biçimleri esas olarak kirlenmiş gıdaların tüketimi, 
tütün dumanının solunması ve meslekseldir. 
Kadmiyum, özellikle böbrekler olmak üzere 
kemik yapı ve solunum yolları açısından toksik 
etkileri olan ve insanlarda kanserojen olduğu 
belirlenmiş bir ağır metaldir. Çevrede genellikle 
düşük düzeylerde bulunuyor gibi görünse de 
toplumsal etkilenim giderek artmaktadır (10). 
Çevresel kadmiyum maruz kalımı ve etkileri ilk 
olarak 1950’li yıllarda Japonya’da görülen ve 
önemli çevresel hastalık örnekleri arasında yer 
alan “Itai Itai Hastalığı” ile dikkat çekmiştir. 
Çevresel etkilenim düşük dozlarda gibi görünse 
de son yıllarda yaşam boyu bu dozlardaki maruz 
kalmanın böbrek, karaciğer, iskelet sistemi ve 
kardiyovasküler sistem üzerinde hasara, görme 
ve işitme kaybına, akciğer, meme, prostat, 
pankreas, mesane ve nazofarenks kanserlerine 
neden olabileceği belirtilmektedir (11). Çevresel 
etkilenim açısından önemli kaynaklar aşağıdaki 
gibi sıralanabilir: 

Toprak: Kadmiyumun toprağa ulaşmasında temel 
kaynaklar endüstriyel faaliyetler, fosforlu gübre 
bileşikleri gibi insan kaynaklı aktivitelerdir. İnsan 
faaliyetlerine bağlı toprağa ulaşan kadmiyumun 
%54-58’inin fosforlu gübre, %39-41’inin 
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atmosferik depolanma, %2-5’inin atık çamur ve 
çiftlik gübresinden kaynaklandığı bildirilmektedir 
(12). Yer kabuğunda bulunan kadmiyum miktarı 
ortalama 0,1 mg/kg, toprakta ise 0,53 mg/
kg’dır. Toprakta 3 mg/kg’dan fazla kadmiyum 
bulunması toksik etkilerle ilişkilendirilmektedir. 
Son 20-30 yıllık süreçte fosforlu gübre ve arıtım 
çamurlarının yoğun olarak kullanılmasına bağlı 
dünya topraklarındaki kadmiyum miktarının 
arttığı bildirilmektedir (13). 

Fosforlu gübre üretiminde kullanılan ham fosfat 
kayalarında bulunan kadmiyumun %70-80’i gübre 
yapımında kullanılan ürünlere, bu ürünlerden de 
doğrudan toprağa ulaşmaktadır. Ayrıca dünyada 
ham fosfat rezervinin %5’i volkanik kökenli 
olup, fosforlu gübre üretiminin %13’ü volkanik 
kökenli ham fosfatlardan karşılanmaktadır (14). 
Ülkelere göre fosforlu gübre bileşiklerinde 
bulunması gereken kadmiyum sınırları 
değişkenlik göstermektedir. Bu sınır değer, 
Belçika’da 200 mgCd/kg, Hollanda’da 35 mgCd/
kg’dır. Ülkemizde “Tarımda Kullanılan Organik, 
Mineral ve Mikrobiyal “Kaynaklı Gübrelere Dair 
Yönetmelik”te kadmiyum için verilen sınır değer 
3 mgCd/kg’dır. Ancak, “Fosfor kaynaklarının 
kadmiyum içermesi ve fosforlu gübrelerde 
kadmiyum sınır değerinin bulunmaması nedeniyle 
herhangi bir fosfor kaynağı eklenerek yapılan 
organomineral gübrelerde kadmiyum ağır metal 
olarak değerlendirilmez ve bu tür gübrelerin 
ağır metal analizlerinde kadmiyuma bakılmaz” 
şeklinde açıklama da yer almaktadır (15).

Avrupa Birliği gübrelerdeki kadmiyum değerinin 
2015’e kadar 20 mg Cd/kg değerine indirilmesi 
gerektiğini önermiştir (8). Ülkemizde fosforlu 
gübre üretimi yapan tesislerde üretilen fosforlu 
gübrelerin ve üretimde kullanılan ham maddelerin 
ağır metal içeriklerini ölçen bir araştırmada, 
fosfat kayasında (358 mg/kg), fosforik asitte 
(95-128 mg/l), DAP, TSP ve kompoze gübrelerin 
%87’sinde 8 mg/kg gübre sınır değerine yakın 
(7.5 mg/kg) ya da 2-5 kat daha fazla kadmiyum 
bulunduğu rapor edilmiştir (8). 

Toprak içerisinde kadmiyum miktarının 
artmasına yol açan diğer bir neden de arıtma 
çamuru kullanımıdır. Arıtma çamurunun toprağa 

karıştırılabilmesi için kadmiyum sınır değerinin 
10 mg/kg’ın altında olması gerekmektedir (13). 
Farklı kentsel arıtma çamurlarının kullanılarak 
ülkemizde domatesin yetiştirildiği alanlarda 
topraktaki ağır metal içeriğinin arttığı, domateste 
kadmiyumun izin verilen sınır değerlerin 
üzerine çıktığı bildirilmiştir (16). Fosforlu gübre 
ve arıtma çamuruna ek olarak, bazı motorlu 
araçların emisyonları, lastik aşınması (20-90 mg 
Cd/kg içeren lastik materyaller), dizel yağının 
kadmiyum içeren yakıt atıkları ve karayollarına 
yakın toprakların (anayollara 10 m’ye kadar olan 
mesafeler) kadmiyumla kontamine olması gibi 
durumlar da kirliliğe yol açmaktadır (13). 

Su: Endüstriyel faaliyetlere bağlı oluşan atık 
sular yüksek konsantrasyonda ağır metal 
içerebilmektedir. Bu atık suların arıtılmadan 
akarsu, göl, baraj veya denizlere ulaştırılması 
kadmiyum başta olmak üzere bakır, krom, nikel, 
çinko ve manganez gibi ağır metallerin ekolojik 
dengeyi tehdit etmesine neden olmaktadır (17). 
Kadmiyum çok düşük dozlarda dahi yüksek 
toksik etkileri olan çevresel kirleticilerden biri 
olup denizlerde besin zincirinin önemli halkasını 
oluşturan balıklarda biyolojik birikime uğrayarak 
hafif-şiddetli düzeyde toksik etkilere yol 
açmaktadır (18). 

Sularda ağır metal birikimi yalnızca balıkçılık 
sektörünü değil, bu sularla sulanan bitkileri, bu 
bitkilerle beslenen hayvan ve insanların sağlığını 
da olumsuz etkilemektedir. Tatlı su çipurasının 
organlarındaki kadmiyum birikiminin incelendiği 
bir araştırmada, kadmiyumun miktar olarak 
sırasıyla en çok solungaç, böbrek, karaciğer 
ve kaslarda biriktiği belirlenmiştir (19). Kalay 
ve arkadaşlarının 2004 yılındaki çalışmasında 
kadmiyumun balıklarda hücresel ve moleküler 
düzeyde yapısal ve işlevsel bozukluklara yol 
açtığı bildirilmiştir (20). 

Bitkiler: Diğer ağır metallere kıyasla 2-20 kat 
daha fazla toksik etkileri olan kadmiyum bitkiler 
için de toksiktir. Bitkideki kadmiyumun %90’ı 
bitki tarafından topraktan, %10’u atmosferden 
alınmaktadır. Endüstri bölgeleri ve trafik 
yoğunluğu olan yerlerde bulunan bitkilerde 
ise kadmiyumun %40’ından fazlası havadan 
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alınmaktadır. Bitkilerde kadmiyum miktarı genel 
olarak kuru ağırlık esasına göre <0,5 mg/kg 
şeklinde bildirilmiştir. Bu sınır değer, bitki cinsi 
ve türüne göre farklılık göstermektedir. Ispanak, 
kıvırcık salata, kereviz, yeşil lahanada yüksek; 
lahana, patates, bezelye, fasulye ve sebzelerde 
daha düşük düzeyde kadmiyum bulunmaktadır 
(13). Kadmiyum bitkilerde azot ve karbonhidrat 
metabolizmalarına dahil olmakta, proteinlerin 
-SH gruplarındaki enzimleri inaktive etmekte, 
transpirasyon ile su kaybının azalmasına, 
stomaların kapanmasına ve klorofil biyosentezinin 
bozulmasına neden olmaktadır (21). Kadmiyumun 
bitkilerde oluşturduğu etkilere yönelik yapılan 
araştırmalarda, uygulandığı miktar, bitki tür ve 
çeşit karakteristikleri, yaprak yaşı ve bitkinin 
fenolojik gelişimine bağlı olarak fotosentez hızını, 
CO2 asimilasyonunu, yapraklardaki terleme ve 
klorofil sentezini, süperoksit dismutaz, katalaz, 
peroksidaz, nitrat redüktaz ve nitrit redüktaz 
enzim aktivitelerini azalttığı ve malondialdehit 
içeriğini arttırdığı ortaya konmuştur (22-25). 

MESLEKSEL KADMİYUM ETKİLENİMİ
Çevresel ekilenimin yanı sıra, kadmiyum 
aynı zamanda önemli mesleki bir kirleticidir. 
Kadmiyum çalışma yaşamında sıklıkla elektro 
kaplamada kullanılmaktadır. Lehimleme, 
kaynakçılık, plastik boya, seramik endüstrisi, 
uçak ve cam endüstrisi, cila üretimi ve işlenmesi, 
akümülatör sanayi, kadmiyum içeren eritme ve 
metal kaplama, bakır eritme, batarya üretimi 
ve mücevher yapım işlemlerinde sıklıkla 
kadmiyuma maruz kalınmaktadır (26, 29). 
Kadmiyumun mesleksel ve çevresel maruz kalım 
kaynaklarını tarımda gübreleme, rafine edilmiş 
yiyecekler, su boruları, yanmış kömür, çinko 
cevherleri, kabuklu deniz ürünleri, diş protez 
materyalleri ve sigara dumanı şeklinde sıralamak 
mümkündür. Kadmiyum otomotiv parçaları, uçak, 
denizcilik malzemeleri ve endüstriyel makine 
gibi sektörlerde çelik, demir ve diğer metalleri 
aşınmaya karşı korumada; kauçuk, mürekkep, 
plastik, boya, tekstil ve seramikte ısı stabilitesi 
ve alkali rezistansı sağlamada pigment şeklinde; 
motorlu taşıtlar ve şarjlı ev aletlerinde Nikel-
Kadmiyum pilleri üretiminde kullanılmaktadır (5, 
29). 

KADMİYUMUN SAĞLIK ETKİLERİ 
Kadmiyum doğada yaygın bir element olmasına 
rağmen, kadmiyum organizmanın vücudunda 
bulunması gereken bir eser element değildir. 
Diğer bir deyişle normalde yeni doğan bebeklerin 
vücudunda kadmiyum elementi bulunmaz, ancak 
yaşla birlikte başta böbrek ve karaciğer olmak 
üzere kadmiyum organlarda birikim gösterir 
(30, 31). Kadmiyumun insan sağlığına etkileri 
ilk kez 1952 yılında böbreklerde birikmeye 
eğilim göstermesi ile dikkatleri çekmiştir. 
Günümüzde kadmiyumun vücuda fazla 
miktarlarda alındığında; dolaşım sistemi, enzim 
aktiviteleri, sinir sistemi, bağışıklık sistemi ve 
hematopoetik sistemde sağlık sorunlarına yol 
açtığı bilinmektedir (32). 

Amerika Birleşik Devletleri Çevresel Koruma 
Komisyonu’nun öncelikli zararlı maddeler 
listesinde gösterdiği kadmiyuma çoğu kez 
doğrudan solunum yolu veya besin zinciri 
aracılığıyla maruz kalınmaktadır. Maruz kalınan 
yol, doz ve süreye bağlı olarak kadmiyum, 
akciğer, karaciğer, böbrek, kemik, testis ve 
plasentada hasara yol açabilmektedir (33). 
İnhalasyon yoluyla vücuda alınan kadmiyumun 
%25’i absorbe edilebilmektedir. Gastrointestinal 
sistemden kadmiyumun emilimi ise yalnızca 
%5’tir. Dolayısıyla, kadmiyuma ağız yoluyla 
maruz kalımda akut zehirlenme olayları nadir 
görülmektedir. Ancak, kontamine yiyecek ve 
içeceklerle yüksek düzeylerde alınması toksik 
etkilere neden olabilmektedir (34).

Günümüze kadar bu konu ile ilgili araştırmalarda 
kadmiyumun karsinojenik etkisinin yanı sıra hem 
akut ve hem de kronik maruz kalımda birçok 
organda hasara neden olduğunu göstermiştir. 
Akut kadmiyum zehirlenmesi, başta karaciğer 
ve testisleri etkilerken; kronik kadmiyum 
zehirlenmesi böbrek hasarı, böbrek kanseri, prostat 
kanseri, akciğer kanseri, anemi, immünotoksisite 
ve osteotoksisiteyle sonuçlanmaktadır (35, 36). 

Çeşitli yollarla vücuda giren kadmiyum plazma 
proteinleri yoluyla karaciğere taşınarak, çinkonun 
bağlanıp depolanmasına ve hücre koruyucu bir 
protein olan metallotiyonein sentezine yardımcı 
olur. Karaciğerde depo edilen kadmiyum yavaş 
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yavaş kana salınır ve böbrekler yoluyla hem 
depolanır hem de vücuttan atılır (37). Biyolojik 
yarılanma ömrü 6-30 yıl olan kadmiyumun 
primer atılımı böbrekler yoluyla gerçekleşir 
(9). Yıllar içerisinde birikme eğilimi gösteren 
kadmiyumun sağlık etkileri ileri yaşlarda, sıklıkla 
60 yaş dolaylarında görülmeye başlanır. İdrarda 
kadmiyum saptanması genellikle kronik maruz 
kalımı işaret etmektedir. Ancak kısa sürede yüksek 
doz maruz kalımda da kadmiyum böbreklerden 
atılabilmektedir (5). 

Demir, çinko ve kalsiyum gibi elementlerin 
eksik alınması durumunda vücutta kadmiyum 
emilimi artabilmektedir (38-40). Demir 
eksikliğinde duedonum mukozasından emilen 
kadmiyumun intestinal bölgeden tüm vücuda 
transferi artmaktadır (41). Diyetle alınan 
kalsiyum miktarı arttıkça da fekal yolla atılan 
kadmiyum düzeyi artmaktadır (42). Bu nedenle 
kalsiyum takviyesinin kadmiyum toksisitesinin 
önlenmesinde yararlı olabileceği bildirilmektedir 
(43).

Günlük yaşamda kontamine gıda, hava ve su 
yolu ile de kadmiyuma maruz kalınabilmektedir. 
Özellikle kadmiyumla bulaşmış toprakta 
yetiştirilen lifli yeşillikler, patates, havuç, kereviz 
gibi köklü sebzeler, pirinç, buğday gibi tahıllar 
ve yağlı tohumlar yüksek seviyede kadmiyum 
içermektedir. Ayrıca istridye, yengeç gibi 
kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar, hayvan 
sakatatları (yaşlı hayvan karaciğer ve böbrekleri), 
yabani mantarlarda da kadmiyum içeriği yüksektir 
(5). Yiyeceklere ek olarak, sigara dumanında (1 
adet sigarada 1-2 μg) kadmiyum bulunmaktadır 
(37, 44). İçilen sigara sayısı, sigaranın inhalasyon 
ve gastrointestinal yolla alımı besinlerden daha 
yüksek miktarda kadmiyum maruz kalımına 
yol açabilmektedir. Bunlara ek olarak rafine 
yiyecekler, su boruları, kahve, çay, kömür 
yakılması, gübre kullanımı ve endüstriyel üretim 
aşamalarında oluşan baca gazları da kadmiyum 
maruz kalımına neden olan başlıca kaynaklar 
arasındadır (45). Çevresel maruz kalım açısından, 
besin zincirinin yanı sıra çimento üretimi, demir 
işlenmesi gibi fosil yakıt kullanım işlemlerine 
bağlı olarak havaya ve çevreye salınan kadmiyum 
da sağlığı olumsuz etkilemektedir. Çimento 

tozlarına maruz kalan bir kırsal yerleşim alanında 
15-82 yaş aralığındaki insanlarda kan kadmiyum 
konsantrasyonu ortalaması 2,32 g/l, kontrol 
grubunda 1,30 g/l olarak bildirilmiştir (46). 

AKUT ETKİLENİM SONRASI SAĞLIK 
SORUNLARI
Akut kadmiyum zehirlenmesinde, kadmiyumun 
dolaylı olarak reaktif oksijen türleri ve 
radikallerinin üretimine neden olduğu 
düşünülmektedir (35, 36). Serbest radikaller, bir 
veya daha fazla sayıda eşleşmemiş elektron içeren 
molekül veya molekül parçalarıdır. Vücuttaki pek 
çok patolojik olaydan organizmadaki prooksidan/
antioksidan dengesinin bozulması sorumlu 
tutulmaktadır. Reaktif oksijen radikallerinin 
aşırı üretimi, DNA, protein ve lipit gibi 
makromoleküllerle etkileşerek DNA hasarı, lipit 
peroksidasyon ve protein oksidasyonuna neden 
olarak hücre hasarına neden olmaktadır (47, 48). 

Kadmiyum akut etkilenimi genellikle endüstriyel 
kazalar sonucunda gelişmektedir. Kadmiyum 
yoğun şekilde inhale edildiğinde boğaz ağrısı, 
baş ağrısı, baş dönmesi, kas ağrısı, bulantı-kusma 
ve ağızda metalik tat, ateş, öksürük, dispne, 
pnömoni, solunum yetmezliği ve ölüme neden 
olabilmektedir. Kadmiyum, çinko, magnezyum 
oksit gibi maddelerin solunumsal yoluyla yoğun 
maruz kalımını takip eden ilk birkaç saat içerisinde 
ateş, halsizlik, kas ağrıları gibi grip benzeri 
yakınmaların bulunduğu “metal dumanı ateşi” 
görülebilmektedir (5, 49). Ağızdan yüksek dozda 
kadmiyum alımında ise bulantı-kusma, baş ağrısı, 
karın ağrısı, orofaringeal ödem, gastrointestinal 
kanama, karaciğer yetmezliği ve akut böbrek 
yetmezliği gibi durumlar gelişebilmektedir (7, 
49). Kadmiyum akut etkilenimi sonrası gelişen 
sağlık etkileri Tablo 1’de sunulmuştur.
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Tablo 1. Kadmiyum Akut Etkilenimi Sonrası Gelişen Sağlık Etkileri
Akut etkilenim nedenleri Etkilenim yolu Sağlık etkileri
Endüstriyel kazalar

Solunum (inhalasyon)

Ağız (oral)

Cilt

Boğaz ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, kas 
ağrısı, bulantı-kusma ve ağızda metalik tat, 
ateş, öksürük, dispne, pnömoni, solunum 
yetmezliği ve ölüm

Metal sektörü, kaynakçılık Ateş, halsizlik, kas ağrıları gibi grip benzeri 
yakınmaların bulunduğu “metal dumanı ateşi”

Günlük hayat ve çalışma yaşamı Bulantı-kusma, baş ağrısı, karın ağrısı, 
orofaringeal ödem, gastrointestinal kanama, 
karaciğer yetmezliği ve akut böbrek yetmezliği

Bunların yanı sıra kadmiyumun zekâ ve öğrenme 
yeteneği, zekâ puanı ile ilişkili olduğu ve fiziksel 
hareketleri de etkileyebileceği öne sürülmektedir 
(59,60). 

Kadmiyum bileşikleri toz ve aerosol şeklinde 
bulunurlar ve inhale edilirler. Kronik inhalasyon 
sonucu toksik etkiler öncelikle akciğer ve 
böbrek (renal tübüler disfonksiyon, renal taş ve 
hiperkalsiüri) olmak üzere vitamin D seviyesi 
ve kemik mineralizasyonunda görülmektedir 
(61). Maruz kalım sonucu kişilerin çoğunda 
böbreklerde izole tübüler hasar ve düşük molekül 
ağırlıklı (beta–2 mikroglobulin) proteinlerin 
atılımında ve glomerüllerin etkilenmesi 
nedeniyle albümin atılımında artış görülebilir. 
Renal glikozüri, hiperkalsiüri, hiperfosfatüri, 
aminoasitüri ve hiperkalsiüriye bağlı böbrek 
taşlarının eşlik ettiği Fanconi sendromu gibi 
sorunlar da yaşanabilmektedir (37, 62). 

Kadmiyum kronik maruz kalımına yönelik en 
tipik örneklerden biri 1940 yılında Japonya’da 
Jinzu nehri kıyısında aşırı kadmiyum karışan 
alanlarda pirinç yetiştiren ve bu pirinçleri tüketen 
200 kişide gelişen kalıcı kemik ve böbrek 
rahatsızlıkları ile seyreden İtai-İtai hastalığıdır 
(63). Osteoporoz ve osteomalazinin eşlik ettiği, 
birçok kemik kırığına yol açan, genellikle 
postmenopozal kadınlarda görülen, renal tübüler 
disfonksiyon ve renal anemi ile karakterize 
bu hastalığın fizyopatolojisinde oksidatif ve 
antioksidatif dengenin bozulması ve oluşan reaktif 
oksijen bileşiklerinin osteoklastik aktiviteyi 
arttırması yer almaktadır (62, 64). Ognjanovic ve 

KRONİK ETKİLENİM SONRASI SAĞLIK 
SORUNLARI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 60 kg bir birey için 
haftalık tolere edilebilir kadmiyum miktarının 
0.4-0.5 mg olduğunu belirtmektedir (13). 
Akciğerlerde kronik kadmiyum tozlarının 
solunmasına bağlı olarak pulmoner ödem, 
bronkopnömoni, pulmoner fibrozis ve amfizem 
gelişebilir (5). Kadmiyum, IARC International 
Agency for Research on Cancer (Uluslararası 
Kanser Araştırma Ajansı) tarafından Grup I 
(insanlarda mutlak karsinojen) olarak kabul 
edilmiştir (50). Uzun dönem kadmiyum maruz 
kalımında akciğer kanseri, prostat kanseri, 
meme kanseri, endometrial kanser (östrojen 
ve testosteron hormon değişikliği), iskelet 
sistemi hastalıkları (vitamini eksikliği, kalsiyum 
ve fosfat eksikliği), anemi ve diş sorunları 
oluşabilmektedir (5, 51-54). Bunlara ek olarak, 
kadmiyum ve kadmiyum oksit buhar ve tozlarının 
solunması ile zehirlenme, karaciğer bozuklukları 
da yaşanabilmektedir.  

Kadmiyum, hemoglobin ve hematokrit düzeyini 
etkileyerek anemiye neden olmaktadır (37, 55, 
56). Benzer şekilde, dalak ve kemik iliğinde 
T-hücrelerinin oluşumunu ve dalak lenfositlerinde 
IgM ve IgG yapımını azaltarak (57), humoral 
immuniteyi önleyerek (58) bağışıklık sisteminin 
zayıflamasına neden olmaktadır. Toksik özellikte 
ağır metal olması nedeniyle, kadmiyumun 
duyusal gangliyonlarda lezyonlar oluşturduğu, 
trombositlerde birikebildiği ve trigeminal 
gangliyonda endotelyal hücrelerin birbirine 
bağlanmasına neden olabildiği rapor edilmiştir. 
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ark. (65) kadmiyumun hidroksil (OH), süperoksit 
anyonu (O2-) ve hidrojen peroksit (H2O2) gibi 
serbest oksijen radikallerini tetiklediğini rapor 
etmişlerdir. Kadmiyumun kemiklere doğrudan 
etkisi ile osteoklastik hücreleri etkileyerek 
kemik matriks dokusunu yıktığı da belirtilmiştir. 
Kadmiyum, indirekt yolla da böbreklerde 
hiperkalsiüri ile kemik mineralizasyonuna 
yol açmaktadır (62, 64). Youness ve ark. (66), 
kadmiyumun 25-OH vitamin D’nin aktif formu 
olan 1,25-OH vitamin D’ye dönüşüm basamağını 
inhibe ederek kemik yıkımına aracılık ettiğini 
bildirmişlerdir. Kronik kadmiyum maruz 
kalımının serum kalsiyum, fosfor ve parathormon 
düzeylerinde artış, vitamin D, alkalen fosfataz 
ve osteokalsin düzeylerinde düşme ile ilişkili 
olduğu bulunmuştur. Kadmiyumun osteoblastik 
hücrelerin gen ekspresyonunu değiştirdiği ve 
bu yolla osteoporoza neden olabileceği de ileri 
sürülmüştür (67). Kadmiyum kronik etkilenimi 
sonrası gelişen sağlık etkileri Tablo 2’de 
sunulmuştur.

LABORATUVAR VE GÖRÜNTÜLEME 
TESTLERİ İLE KADMİYUM ÖLÇÜMÜ 
Diğer ağır metallerde olduğu gibi, kadmiyum 
düzeyinin ölçülmesi için günümüzde kullanılan 
biyolojik örnekler idrar, kan, saç, tırnak ve 
anne sütü şeklinde sıralanmaktadır. İdrardaki 
kadmiyum konsantrasyonu ile böbreklerdeki 
kadmiyum düzeyi birbiriyle orantılıdır. Kan ve 
idrar kadmiyum düzeyleri arasında da yüksek 
derecede korelasyon bulunmaktadır.
Kadmiyumun vücut yükünün tahmin edilmesinde 
hem kan hem de idrarın uygun biyobelirteçler 
olduğu bildirilmektedir (68). Kanda ölçülen 
kadmiyum düzeyi son 3-4 aylık zaman diliminde 
kadmiyum teması olup olmadığının en iyi 
göstergesidir. Ayrıca, kadmiyum renal tubuler 
disfonksiyona yol açarsa, erken belirti olarak β2-
mikroglobuin, α1-mikroglobulin, retinol bağlayan 
protein gibi düşük molekül ağırlıklı proteinlerin 
idrarla atılımı artmaktadır (69). Bu nedenle 
idrarda bu proteinlerin ölçümü kronik kadmiyum 
temasını işaret etmektedir (70).

Tablo 2. Kadmiyum Kronik Ekilenimi Sonrası Gelişen Sağlık Etkileri

Kronik etkilenim yolu Etkilenen organ ve sistemler Sağlık etkileri

Solunum (inhalasyon)

Oral (ağız)

Cilt

Solunum sistemi (Akciğerler) Pulmoner ödem, bronkopnömoni, pulmoner 
fibrozis ve amfizem, akciğer kanseri

Endokrin sistem Östrojen ve testosteron hormon değişiklikleri 
nedeniyle prostat kanseri, meme kanseri, 
endometrial kanser, Parathormon düzeylerinde 
artış

Kas-iskelet sistemi İskelet sistemi hastalıkları, vitamini eksikliği, 
kalsiyum ve fosfat eksikliği, diş sorunları, 
osteoporoz ve osteomalazinin eşlik ettiği kemik 
kırıkları, İtai-İtai hastalığı, vitamin D, alkalen 
fosfataz ve osteokalsin düzeylerinde düşme

Üriner sistem (Böbrekler) Renal tübüler disfonksiyon,renal anemi, indirekt 
hiperkalsiüri, renal glikozüri, hiperkalsiüri, 
hiperfosfatüri, aminoasitüri ve hiperkalsiüriye 
bağlı böbrek taşlarının eşlik ettiği Fanconi 
sendromu, İtai-İtai hastalığı

Sinir sistemi Duyusal gangliyonlarda lezyonlar ve trigeminal 
gangliyonda endotelyal hücrelerde birbirine 
bağlanma, zekâ ve öğrenme yeteneğinde azalma 

Sıvı-elektrolit Kalsiyum, fosfor düzeylerinde artış 
Hematolojik sistem Anemi
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Kadmiyuma akut maruz kalım durumlarında kan 
gazı, göğüs radyografisi, solunum fonksiyon testi 
ve böbrek/karaciğer fonksiyon testleri gözden 
geçirilmelidir. Subakut durumlarda kan ve 
idrar kadmiyum seviyelerinin kontrol edilmesi 
önerilmektedir. Normal kan ve idrar kadmiyum 
seviyeleri 1 μg/L and 1 μg/g kreatinindir. Kronik 
maruz kalımlarda kan ve idrar kadmiyum 
düzeyleri ve idrarda düşük molekül ağırlıklı 
proteinlerin bakılmasının yanı sıra, solunum 
fonksiyon testleri, göğüs radyografisi, hemogram, 
karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinin de 
izlenmesi gerektiği ifade edilmektedir (5). 

Ayrıca, kadmiyuma mesleki temasın olması 
durumunda saç telinde kadmiyum düzeyi 
bakılabilmektedir (6). Saç örnekleri, özellikle 
dış ortamdan kadmiyum bulaş riski yüksek 
olan çalışanlar için daha önemli olabilmektedir. 
Buna ek olarak, anne saçı ve yenidoğan bebek 
saçı arasında ve baş saçı ile pubik bölgede 
bulunan kıldaki kadmiyum düzeyi arasında 
pozitif ilişki olduğu gösterilmiştir (71). Saçta 
kadmiyum bakılması teması göstermekle birlikte 
normal düzeyler veya düzeyin derecelendirmesi 
konusunda henüz yeterli veri olmadığından, bu 
konuda klinik karar verme açısından saç düzeyleri 
tek başına yeterli olamamaktadır.

Araştırmalarda bebek saçı ortalama kadmiyum 
düzeyinin 0,22-0,94 μg/g olduğu belirtilmektedir. 
Özden ve ark. (2007) okulu ana caddeye yakın 
olan ve kaloriferli evde yaşayan çocukların 
saç örneklerinde kadmiyum düzeyinin yüksek 
olduğunu göstermişlerdir (72). Serdar ve ark. 
(2012) da anne ve/veya babası sigara içen 1-6 
yaş arası çocukların saç örneklerinde kadmiyum 
düzeyinin istatistiksel olarak yüksek düzeyde 
olduğunu bildirmişlerdir (73). Alman Ulusal Çevre 
araştırmasında ise saç kadmiyum düzeyinin kan 
ve idrar kadmiyum konsantrasyonunun en önemli 
belirleyicisi olduğu, ancak aktif sigara içiciliği 
ile kadmiyum ilişkisinin zayıf düzeyde olduğu 
ifade edilmiştir. Dış ortamda yapılan faaliyetler, 
mevsimsel değişiklikler ve içme suyundaki 
kadmiyum miktarının saç kadmiyum düzeyini 
belirlemede önemli dış kaynaklar olduğunun altı 
çizilmiştir (74).

KADMİYUM ETKİLENİMİNDE TEDAVİ 
Yoğun etkilenim ve belirgin sağlık sorunlarının 
gelişmesi durumunda uygulanması gereken ilk 
ilke kişilerin kadmiyumla olan temasını kesmek 
ve kaynaktan uzaklaştırmaktır. Kadmiyuma özgü 
bir tedavi seçeneği bulunmamaktadır. Gerekli 
durumlarda hastalara oksijen desteği, pozisyon 
verme, etkili solunum gibi destek tedaviler 
verilmeli ve hastane ortamında yakın gözlem 
yapılmalıdır. Akut yüksek doz maruz kalımında 
kalsiyum disodyum edetat (CaNa2EDTA) ile 
şelasyon tedavisi böbreklerden kadmiyum 
atılımını hızlandırabilmektedir. Ancak kronik 
maruz kalımda şelasyon tedavisinin yararlı 
olduğunu gösteren yeterli veri bulunmamaktadır 
(5). Kadmiyuma bağlı osteomalazi gelişiminde 
yüksek dozda D vitamini takviyesi sağlanmalıdır 
(63). 

SAĞLIK GÖZETİMİ VE ÖNLEMLER 
A) Çevresel Etkiler
Toprakta ağır metal kirliliği nedenlerinden biri 
olan kadmiyumun uzun ömürlü olması ve doğada 
yok edilememesi nedeniyle ağır metal maden 
işletmeciliği, endüstri üretimleri, tüm toprak 
kirletici faaliyetler ve üretim yöntemlerinin gözden 
geçirilerek toprağa zarar vermeyecek düzeye 
getirilmesi önemlidir. Günümüzde evrensel bir 
problem halini alan toprak kirliliği için en iyi 
çözüm toprak kirliliğini önlemekten geçmektedir. 
Öncelikle ülkemizde kirlilik potansiyeli olan 
bölgelerin incelenmesi ve arıtımın gerektiği 
alanların belirlenmesi gerekmektedir. Doğaya 
bırakılan piller de bulundukları depo sahasında 
bozularak kadmiyum ve bileşiklerinin serbest hale 
geçmesine ve suya karışmasına yol açmaktadır. 
Kadmiyum sızan su, içme sularını ve toprağı 
kirleterek, su ve gıda zincirine geçerek insanların 
sağlığını tehdit etmektedir. Bu kapsamda Avrupa 
Birliği, cep telefonu, oyuncak ve video kameralar 
gibi aletlerin pillerinde kadmiyum kullanımını 
yasaklamıştır. İnsanların kadmiyum-nikel pil 
atıkları konusunda duyarlı olması, pilleri sıcaktan 
koruyarak, sızdırmaz alanlarda saklamaları ve 
uygun atık uzaklaştırma ilkelerine dikkat etmeleri 
önerilmektedir.
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B) İş Sağlığı ve Güvenliği Etkileri
İş sağlığı ve güvenliği ile mesleksel maruz 
kalım açısından bakıldığında; çalışanların 
uygun şekilde işlerine devam edebilmeleri için 
kadmiyuma yönelik teknik kontrol önlemlerine 
ağırlık verilmelidir. Kadmiyuma solunum yoluyla 
maruz kalımı önlemek için çalışanlara solunum 
koruyucuları temin edilmeli, uygun şekilde 
kullanmaları sağlanmalı, çalışanlara risklere 
yönelik eğitimler verilmeli ve gerekli durumlarda 
tekrar edilmeli, mesai bitiminde iş elbiselerinin 
değiştirilmesinin ve duş alınmasının önemi 
anlatılmalı, maske ve koruyucu eldiven kullanımı 
teşvik edilmeli, iş ortamında yeme, içme gibi 
faaliyetler ve sigara içilmesi yasaklanmalı ve tüm 
çalışanların kişisel hijyen kurallarına uymasına 
dikkat edilmelidir (2). İş yerlerinde Occupational 
Safety and Health Administration (OSHA) (5 
mg/m3-TWA) ve The National Institute for 
Occupational Safety and Health (NIOSH) (REL 9 
mg/m3-TWA) tarafından bildirilen mesleki maruz 
kalım değerlerine uyum sağlanmalı ve bu sınır 
değerler aşılmamalıdır (75). 

Ayrıca, kadmiyuma yönelik herhangi bir bilgi 
içermemesine rağmen iş yeri hekimleri “Kimyasal 
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında 
sağlık gözetimini, 6331 sayılı Kanunun 15 
inci maddesi uyarınca verilen hükümlere göre 
gerçekleştirmelidir (76). Sağlık gözetimleri 
sonucunda iş yerinde tehlikeli kimyasal maddeye 
maruz kalan çalışanda, bu maddeden kaynaklanan 
tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz sağlık 
etkisi görülmesi veya biyolojik sınır değerin 
aşıldığının tespiti halinde, çalışanların ivedilikle 
bilgilendirilmesi ve gerekli sağlık gözetimi ile 
ilgili önerilerin verilmesi gerekmektedir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER
Son yıllarda artan endüstriyel faaliyetler, aşırı 
ve bilinçsizce yapılan kimyasal gübre ve pestisit 
uygulamaları, atık suların su kaynaklarına 
karıştırılması ve sulama suyu olarak kullanılması 
toprak ve suyun kadmiyum içeriğini arttırmaktadır. 
Toprak ve sudaki kadmiyum seviyesinin artması 
su canlıları, toprak verimliliği ve ekosistem 
faaliyetlerini olumsuz etkilemekle kalmayıp 

bitkiler tarafından emilerek fotosentez, solunum, 
iyon alımı, büyüme ve gelişme gibi metabolik 
aktivitelerin de bozulmasına yol açmaktadır. 

Toprak, hava, su, besin zinciri, sigara ve mesleki 
maruz kalımla vücuda özellikle solunum ve 
sindirim yoluyla alınan kadmiyum, baş ağrısı, baş 
dönmesi, bulantı-kusma, pnömoni, anemi, kas-
iskelet, immün sistem sorunları ve kanser gibi sağlık 
sorununa yol açmaktadır. Günümüzde kadmiyum 
ilişkili çevresel ve mesleki maruz kalım özellikle 
ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeleri daha fazla 
etkilemektedir (77). Bunun sonucu olarak deniz, 
göl ve topraklarda yaşanan kirlilik insanlığı 
tehdit etmekte ve biyoçeşitliliğin azalmasına 
neden olmaktadır (9). Bu nedenle; çevre ve insan 
sağlığını sürdürmek ve gelişebilecek tehditleri 
önlemek için gerekli hukuki düzenlemelerin 
yapılmasına, kadmiyumla ilgili sınır değerlerin 
güncellenmesine, maruz kalımın yüksek olduğu 
çalışma alanlarının hedeflenmesine ve çalışanların 
konu hakkında farkındalıklarının arttırılmasına 
öncelik verilmelidir. 
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Ankara 2012
5. Kazeem, B., Salako, Mahbub, M.U. (2014). Mercury. 
Ladou, J., Harrison R.J. (Ed.). Occupational&Envorimental 
Medicine (s.921-925). New York: Mc Graw Hill Education
6. Agency for Toxic Substances and Disease Registry.Public 
Health Statement; Lead. Atlanta: CDC, 2007
7. Assche FV, & Clijsters H. Effects of metals on enzyme 
activity in plants, Plant and Cell Environment.1990; 13:195-
206. 
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COVID-19 Pandemisinin Sağlık Alanındaki Eğitim, Araştırma 
ve Bilimsel Yayına Etkisi
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ABSTRACTÖZ
     The COVID-19 pandemic has and continues to have devastating 
effects in many areas such as health, education, economy and poli-
tics worldwide. Measures taken for the pandemic and the quaranti-
ne conditions to prevent the spread of the virus have caused rapid 
and extensive changes such as switching to distant learning online, 
failure to sustain clinical practice-based training, interruption of 
much scientific research, steering researches into COVID-19 pan-
demic and giving priority to scientific publications on pandemic. All 
these transforms have built challenges and modifications in health 
education, research, and scientific publications. In this review, it is 
planned to examine the effects of the pandemic on health education, 
research and scientific publications with the help of resource pub-
lications.

     COVID-19 pandemisi, dünya çapında sağlık, eğitim, ekonomi, 
politika gibi birçok alanda yıkıcı etkilere neden olmuş ve olmaya 
devam etmektedir. Virüsün yayılımını önlemek amacıyla dünya ça-
pında alınan pandemi önlemleri ve karantina koşulları; eğitimin 
çevrim içi olarak uzaktan yürütülmesi, klinik uygulamaya dayalı 
eğitimlerin sürdürülememesi, birçok bilimsel araştırmanın sekteye 
uğraması, araştırmaların yönünün COVID-19 pandemisine çevril-
mesi, pandemi ile ilgili bilimsel yayınlara öncelik verilmesi gibi hızlı 
ve büyük değişikliklere neden olmuştur. Tüm bu değişiklikler, sağlık 
eğitiminde, araştırmalarında ve bilimsel yayınlarında zorluklar ve 
değişimler yaratmıştır. Bu derlemede, pandeminin sağlık eğitimine, 
araştırmalarına ve bilimsel yayınlarına etkilerinin kaynak yayınlar 
yardımı ile incelenmesi planlanmıştır.
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publication
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GİRİŞ 

     Sağlık hizmetinin, eğitiminin, araştırmalarının 
ve bilimsel yayınlarının tıp, diş hekimliği, 
fizyoterapi ve rehabilitasyon, eczacılık, 
hemşirelik, odyoloji ve dil ve konuşma terapisi 
gibi hemen hemen her alanı COVID-19 pandemisi 
sürecinden etkilenmektedir. Sağlık çalışanları, 
eğitimcileri ve öğrencileri bu sürecin en az zararla 
atlatılabilmesi için üstün bir çaba sarf etmektedir. 
Pandemi sürecinde getirilen kısıtlamalar ve 
karantina koşulları eğitim ve araştırmalarla 
ilgili birçok sürecin uzaktan yürütülmesine yol 

açmıştır. Tüm dünya bu duruma her alanda 
hazırlıksız yakalanmış ve özellikle alt yapısı zayıf 
ve teknolojik olanakları sınırlı olan ülkeler bu 
durumdan ötürü büyük darbe almıştır. Mevcut 
duruma uyum sağlamak adına gerek eğitim 
sisteminde gerekse bilimsel araştırmalar alanında 
çeşitli değişiklikler yapılmış ve yapılmaya devam 
edilmektedir. Pandemi döneminde bilimsel alanda 
araştırılmaya ihtiyaç duyulan yeni araştırma 
konularının ortaya çıkışıyla, araştırmacıların 
COVID-19 ile ilişkili çalışmalara artan bir eğilim 
gösterdiği ve bununla birlikte bilimsel yayın 
sayısının da gün geçtikçe arttığı görülmektedir. 
Tüm bu etki ve değişimlerin sonucu olarak, 
bu derlemede sağlık sisteminin COVID-19 
pandemisine verdiği yanıtlar üç ana başlık altında 
incelenecektir. 

COVID-19 Pandemisinin Sağlık Alanındaki 
Eğitime Etkisi
COVID-19 pandemisi döneminde virüsün 
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yayılımını önlemek amacıyla alınan önlemler, tüm 
dünyada eğitim sistemi üzerinde ciddi sorunlara 
neden olmuştur. Uzaktan eğitime geçiş süreciyle 
birlikte hem akademisyenler hem de öğrenciler 
açısından çeşitli zorluklar yaşanmıştır. Aniden 
uygulanan pandemi kısıtlamaları ve karantina 
önlemleriyle, uygulamalı dersler yerini çevrim 
içi derslere bırakırken; akademisyenlerin ani bir 
şekilde öğretim yöntemlerini değiştirmeleri ve 
ön hazırlık veya oryantasyon yapamadan uzaktan 
eğitime başlamaları istenmiştir (1). Öte yandan 
öğrenciler, olası internet bağlantısı sorunlarına, 
kaynak kısıtlamalarına ve çevrim içi öğrenmeyle 
ilgili bilgi ve becerilerindeki farklılıklara rağmen, 
eğitim yöntemlerindeki bu ani değişikliklerle 
başa çıkmak zorunda kalmıştır (2-4). Mevcut 
müfredatı, eğitim çıktılarını ve hedeflerini 
sürdürmek zorlaşmıştır (2,5,6). Çevrim içi 
eğitime geçiş sürecine örgün eğitim yanı sıra 
üniversiteler de hazırlıksız yakalanmış, kısa bir 
sürede eğitime uygun altyapı oluşturmak zorunda 
kalmışlardır (7,8). Ayrıntılı bir altyapı tasarımı, 
sunum ve öğretim materyallerinin paylaşımı, ses 
ve video ile tasarlanmış talimatların varlığı ve 
teknolojik destek ekipleri ile uygun teknolojik 
altyapının oluşturulması, öncelikli olarak verimli 
bir ders dönemi geçirilmesi için gereklidir. Ek 
olarak, erişim kolaylığı, veri güvenliği ve gizliliği 
açısından da uygun teknolojik altyapının varlığı 
önemli bir yer tutmaktadır (9,10). Oysa, uygun 
alt yapının yokluğu, denetlenebilirliği, veri 
güvenliği ve gizliliği önemli problemlere yol 
açabilir. Keza bu durum; akademisyenler için 
ders sunumları, paylaşımı, dijital ortamda nasıl 
korunacağı konusunda ciddi endişelere ve etik 
kaygılara yol açmıştır (11). Aynı şekilde, sınav 
uygulamalarının ve öğrenci değerlendirmelerinin 
geçerli ve güvenilir olmasını sağlamak çevrim içi 
eğitime geçişte karşılaşılan zorluklardan ve etik 
kaygılardan biridir. Bu etik kaygılar hem sınav 
kalitesine hem de sınav uygulamasına yöneliktir. 
Sınav kalitesine yönelik kaygılar çoğunlukla, 
çevrim içi sistem üzerinden sınavın öğrencide 
hedeflenen beceriyi/bilgiyi ne düzeyde ölçtüğü 
ve değerlendirdiği, sınav içeriklerinin ayırt edici, 
yenilikçi ve anlaşılır olup olmadığı, önceki yıllarda 
çıkan kalıplaşmış soruların tekrar sorulmaması 
gibi konular hakkındadır. Sınav uygulamasına 

yönelik etik kaygılar ise daha çok denetim 
problemleri, sınav içeriklerinin başka kişilerle 
paylaşılması problemi, sınava öğrencinin yerine 
başka kişilerin girmesi, gizlilik ve güvenilirlik 
önlemleri, kopya çekmeye yeltenme, sınav süresi 
ve uygulama şekli ile ilgilidir (10). Sınavların 
geçerli, güvenilir ve uygulanabilir olması için 
gerekli düzenlemelerin yapılması faydalı olabilir.

Sağlık bilimleri alanında, öğrencilerin sadece 
öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi değil; aynı 
zamanda öğrencilerin klinik ortamda bulunmaları, 
yeterli uygulama becerilerini geliştirmeleri ve 
yeterli deneyime sahip olmaları hedeflenir (12,13). 
COVID-19 pandemisinden önceki dönemde klinik 
ortamda sunulan uygulamalı derslerin devamlılığı 
ve uygulanabilirliği karantina ve kısıtlamalar 
varlığında büyük bir zorluk oluşturmuştur (5). 
Pandemi sürecinin uzaması ile akademisyenlerin 
ve öğrencilerin enfekte olma riski, klinik 
uygulama başarılarını kısıtlayarak sınav 
yeterliliği ve performansı üzerinde olumsuz bir 
etki yaratmıştır (8). COVID-19 pandemisi sağlık 
bilimleri eğitimini, ‘‘klinik uygulama derslerinin 
hedef çıktılarını gerçekleştirme zorluğu’’ ve 
‘‘pandeminin neden olduğu müfredata uygun 
olmayan klinik uygulamaların gerçekleşmesi’’ 
şeklinde iki temel konuda etkilemiştir (14). 
Teori ve pratiğin müfredata entegre edilmemesi, 
öğrencilerin mesleklerini yetkin bir şekilde 
yerine getirme becerilerini olumsuz etkilediği 
için (15) eğitim ve uygulama şekilleri mevcut 
sürece uyum sağlamayı gerektirmiştir. Teletıp, 
sanal simülasyon eğitimi, telerehabilitasyon gibi 
teknoloji temelli yaklaşımlar uygulama eğitimleri 
içerisine dahil edilmeye başlamıştır (16,17). 

Pandeminin eğitim alanında birçok disiplini 
etkilediği çeşitli çalışmalarla ortaya konulmuştur. 
Pandeminin sağlık eğitimine etkilerini 
değerlendirmek amacıyla yapılan genel veya 
alanlara özgü çalışmalar, her bir alanın farklı 
açılardan ve değişik düzeylerde etkilendiğini 
göstermiştir. COVID-19 döneminde tıp eğitiminin 
geçmiş dönemlerdekiyle aynı olmayacağı emin 
olunabilecek bir değişimdir (18). Tıp eğitiminde, 
“canlı” hasta teması klinik derslerin yeri 
doldurulamaz bir ilkesi iken, pandemi koşulları 
bunun yerine getirilmesi için olağanüstü önlemler 
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alınmasını gerektirmiştir (19). Bu süreç, tıp 
eğitimini önemli ölçüde kesintiye uğratmış ve 
eğitimcilerin ve öğrencilerin uzaktan öğrenmeye 
uyum sağlamalarını zorunlu kılmıştır. Mevcut 
uzaktan eğitim, birinci ve ikinci sınıfta eğitim 
gören tıp öğrencileri için yararlı olabilirken; 
söz konusu klinik eğitimler ve asistan eğitimleri 
olduğunda cerrahi eğitim odaklı süreçler sıkıntılı 
olabilmektedir (20). Kişisel koruyucu ekipman 
eksikliği, klinik stajyerlik ve gözlemciliğin 
olmaması ve elektif cerrahi vakalardaki azalma, 
tıbbi ve cerrahi eğitimi kaçınılmaz olarak 
etkilemektedir (21). Gerekli eğitim hedeflerinin 
sağlanabilmesi için sınırlılıklara rağmen, sanal 
araçlar, geleceğin doktorlarını eğitmek, etkili ve 
verimli tıp eğitimi sağlamak gibi ortak bir hedefe 
ulaşmak için hem öğrenciler hem de eğitimciler 
tarafından kullanılmaya başlanmıştır (18,22). 
Teknoloji ve simülasyon tabanlı öğretimi içeren 
pedagojik yenilikler (çevrim içi dersler, videolu 
vaka örnekleri, sanal simülatörler, web yayını, 
çevrim içi sohbet odaları), sosyal medya ve 
teletıp kullanımını içeren çözümler ve uzaktan 
konsültasyon teknolojileri tıp eğitimi için 
alternatifler oluşturmuştur (19-21). Teknoloji 
temelli bu alternatiflerin benimsenmesi, ön plana 
çıkarılması, normal bir etkileşime izin verecek 
şekilde hızla klinik ortamda sürdürülebilirlik 
ve uygulanabilirliğinin geliştirilmesi ve 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, pandemi 
döneminde tıp eğitimine devam eden öğrencilerin 
tarihi bir deneyime tanık oldukları unutulmamalıdır. 
Mevcut kriz, tıp eğitiminde kaçırılmaması 
gereken bir fırsat olarak değerlendirilmelidir 
(19). Gerekli koruyucu önlemlerin alınması ve 
stajyerlerin ruhsal sağlığının korunması ile tıp 
öğrencileri gerekirse COVID-19 klinik tedavisine 
dahil edilmelidir (21). Bahsedilmesi gereken bir 
diğer konu ise pandemi döneminde ortaya çıkan 
doktor ihtiyacıdır. İtalya’da tüm tıp fakültelerinde 
okuyan yaklaşık 10.000 tıp öğrencisi uygulamalı 
eğitimi tamamlamadan üniversiteden mezun 
olmuştur. Birleşik Krallık’ta ise sağlık sisteminin 
pandemiyle başa çıkmasına yardımcı olmak 
için son sınıf tıp öğrencilerinin klinik muayene 
süreçlerini tamamlamadan mezun edilmesi 
önerilmiştir. Tıp fakültesinden klinik çalışma 
dönemini tamamlamaksızın iş yaşamına geçişin, 

mezunları işle ilgili stres açısından daha büyük bir 
risk altına sokabileceğine dikkat edilmelidir (23). 
Bu yüksek risk düzeylerine COVID-19 pandemisi 
nedeniyle yaşadıkları endişeler de eklenince, tıp 
öğrencilerinde yüksek oranda depresyon, intihar 
düşüncesi ve damgalanma görülmektedir. Bu 
nedenle, öğrencilerin eğitimsel, fiziksel, zihinsel 
ve mesleki refahlarını desteklemek için etkili 
stratejilerin uygulanması önemlilik arz etmektedir 
(24). 

Pandemi dönemi bittikten sonra tıp eğitiminin 
geleceğinin nasıl olacağı belirsizliğini 
korumaktadır. Goh ve Sandars (2020), gelecekteki 
eğitim ve öğretim dönemleriyle ilgili olarak, 
uyarlanabilir öğrenme ve sanal gerçeklik için 
eğitim amaçlı teknoloji kullanımının, büyük 
olasılıkla tıp eğitiminde dönüştürücü değişimin 
ve geleceğin temel bileşenleri olacağını öne 
sürmüştür (25). Sklar (2020) ise, COVID-19 
pandemisinin tıp eğitimi, sağlık hizmetleri ve 
sağlık politikasında ortaya çıkardığı gerekli 
değişiklikler ile birlikte bizlere sunduğu 
deneyimleri kullanarak, bizleri mevcut müfredatı 
yeniden incelemeye, sağlığı etkileyen davranışsal, 
sosyal ve çevresel faktörleri dahil eden eğitim 
yaklaşımını geliştirmeye teşvik etmiştir. Pandemi 
sırasında daha fazla teletıp gibi yeniliklerin 
kullanılması da, öğrenciler, asistanlar ve hastalar 
adına daha verimli olmak için eğitimsel ve klinik 
yaklaşımları değiştirebilmektedir (26). 

COVID-19 pandemisi, tıp alanında olduğu gibi 
diş hekimliği eğitiminde de etkilenimlere ve 
değişikliklere neden olmuştur. Bilindiği üzere 
geleneksel diş hekimliği eğitiminde öğrenme 
süreçleri, insanlar arasında yakın teması 
gerektirmektedir. Yüz yüze etkileşim ile kan ve 
tükürük gibi vücut sıvılarına sürekli maruziyet 
nedeniyle, diş hekimleri yüksek enfeksiyon 
riski altındadır (27). Pandemi dönemi ile birlikte 
artan enfeksiyon riski, diş hekimliği klinik 
uygulama eğitiminde olumsuz etkilere neden 
olmaktadır. Bu etkileri azaltmak adına akıllı 
teknolojilerin kullanımı, pandemi döneminde diş 
hekimliği eğitiminin öğrenme süreci için faydalı 
olabilmektedir. Diş hekimliği eğitiminin, farklı 
durumlara uyarlanabilecek şekilde yenilenmesi 
ve yenilikçi akıllı teknolojinin gelecekteki diş 
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hekimliği eğitimi için uygulanması gerekmektedir 
(28). Bu nedenle fakülteler, politikalarını ve 
müfredatlarını yeniden değerlendirmelidir. 
Uygun uzaktan eğitim yöntemleri kalıcı olarak 
öğretimlerine dahil etmelidir (29). Iyer ve ark. 
(2020), pandemi nedeniyle yaşanan acil durumun 
üstesinden gelmek amacıyla diş hekimliği 
eğitimindeki boşlukları doldurmak için bazı 
basit stratejiler sunmuştur. Fakülte çalışanlarının 
ve akademisyenlerin evden çalışmaları tavsiye 
edilmiştir. Çocuk bakımı seçeneklerinin olmaması 
nedeniyle kadın öğretim üyelerine ve personeline 
ve küçük çocuklu ailelere özel önem verilmesi 
önerilmiştir. Eğitim hedeflerine öncelik vermek, 
eğitim materyallerini yeniden düzenlemek ve 
uzaktan öğretim konusunda eğitim almak için 
çevrim içi toplantıların düzenlemesi gerektiği 
belirtilmiştir. Ayrıca, yeni eğitim ve öğretim 
yöntemlerine alışması gereken, güvenlik ve 
sağlık riskinden dolayı endişe yaşayan öğrenciler 
için okul yönetimlerinin öğrencilere psikolojik 
danışmanlık hizmeti sunmaları önerilmiştir (30). 

COVID-19 nedeniyle tüm dünyada uygulanan 
karantina ve kısıtlamalar, fizyoterapi alanını 
birçok açıdan etkilemiştir. Pandemi döneminde 
fizyoterapistler ve öğrenciler de dahil olmak üzere 
dünya çapında fiziksel aktivitenin neredeyse 
yarıya düştüğü gözlenmiştir (31). Mesleki 
uygulamalara duyulan ihtiyacın artmasına 
karşın, uzaktan eğitime geçiş ile birlikte klinik 
uygulamaların gerçekleştirilememesi fizyoterapi 
eğitiminde yeni alternatifler oluşturulmasına yol 
açmıştır. Bu alternatiflerden biri olan çevrim içi 
teknolojinin, fizyoterapistler için pratik beceri 
performansını, derin öğrenmeyi ve geçmiş bilgileri 
desteklemede etkili olabileceği gösterilmiştir (32). 
Teletıp ve telerehabilitasyon çözümleri, klinik 
eğitimi olumlu yönde etkilemiştir. Buchholtz 
ve ark. (2020), LUNEX Üniversitesi’ndeki 
(Lüksemburg) hem lisans hem de lisansüstü 
fizyoterapi programlarının harmanlanmış eğitime 
geçiş süreçleri ve stratejik yaklaşımları hakkında 
bir rapor yayınlamıştır. Rapor sonucunda elde 
edilen gözlemler, harmanlanmış eğitimin bir 
sonucu olarak öğrencilerin pratik becerilerindeki 
yetkinliklerinde iyileşme olduğunu göstermiştir. 
Fizyoterapi gibi uygulamalı programlar için 
harmanlanmış öğrenmenin teşvik edilmesi 

gerektiği bildirilmiş, öncelikle çevrim içi 
olarak verilen teorik bilgilerle desteklenen sınıf 
ortamlarında simüle edilmiş uygulamaların 
verimliliği vurgulanmıştır (33). 

COVID-19 sürecinde diğer sağlık alanlarında 
olduğu gibi eczacılık eğitimi de, uzaktan 
eğitimin eğitimciler ve öğrenciler üzerine 
etkileri, deneysel çalışmaları gerçekleştirme 
problemleri, kısıtlamalar nedeniyle öğrencilerin 
veya öğretim üyelerinin desteklenme ihtiyacı, 
personel, eğitimciler ve öğrenciler arasındaki 
sağlıklı iletişimin sağlanması gibi çeşitli 
alanlarda zorluklarla karşı karşıya kalmıştır ancak 
pandemi süreci dünya çapında yeni eczacılık 
eğitimi modelleri oluşturmak için yeni fırsatlar 
sağlamıştır. Oluşturulacak yeni modellerin 
ve kullanılmaya başlanılan yeni yöntemlerin, 
pandemi sonrası dönemde de eczacılık eğitiminde 
ve sağlık hizmetlerinde köklü değişikliklere yol 
açabileceği, akademik işleyişi değiştirebileceği, 
teknolojik platformların kullanım tercihinin 
artabileceği düşünülmektedir (34). Bunlara 
ek olarak COVID-19’un tedavisine duyulan 
ihtiyaçlarla birlikte pandemi dönemi, ilaç 
eğitiminde yenilikleri ilerletmek ve bu yeni eğitim 
paradigmasının öğrenciler üzerindeki etkisini 
titizlikle incelemek için eğitimcilere beklenmedik 
bir fırsat sunmuştur (18).

COVID-19 pandemisi, benzer şekilde hemşirelik 
eğitiminin mevcut durumu ve geleceği hakkında 
da çok sayıda kritik soruyu gündeme getirmiştir. 
Çevrim içi eğitime geçişle birlikte hemşirelik 
bölümlerinde ortaya çıkan klinik deneyimleri 
sağlamadaki zorluklar, simülasyon, teletıp ve sanal 
gerçeklik kullanımının artmasıyla sonuçlanmıştır 
(35). Hemşirelik öğrencilerinin salgın hastalıklara 
karşı gerekli donanımı kazanmaları adına bir kriz 
dönemi olarak değerlendirilmemesi gerektiğine, 
bunun fırsata çevrilebileceğine dikkat edilmelidir. 
Geleneksel öğretim yöntemleri, pandemi 
dönemlerinde ön saflarda yer alan hemşirelerin 
COVID-19 gibi olası büyük salgın durumlarında 
ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılayamayabilir. 
Eğitimcilerin olası salgın durumları hakkında 
öğrencilerine destekleyici bilgiler sunmaları 
gerekmektedir (36). Bunun uygulanabilmesi 
ve olası salgınlara yönelik gerekli eğitimlerin 
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verilebilmesi için pandemi dönemi ideal bir 
dönemdir. Ayrıca, COVID-19 hastalarına 
bakımın getirdiği yaşamı tehdit eden deneyimler 
göz önüne alındığında, hemşirelik mesleğini 
kariyer planı olarak düşünen öğrencilerin artık 
bu olasılığı değerlendirmeyebileceği de gözden 
kaçırılmaması gereken bir noktadır. Bu riske 
karşı eğitimcilerin, hemşirelerin toplum sağlığına 
yaptığı katkıları pekiştirmesi gerekmektedir (35).

Öğrencilerin klinik uygulamaları gerçekleştir-
meleri ve öğrendiklerini uygulamaya aktarmaları 
diğer sağlık alanlarında olduğu gibi odyoloji ala-
nında da gerekli unsurlardandır. Teoriden pratiğe 
geçişi güvenle ve verimli bir şekilde yapabilme-
leri, öğrencilerin eğitimleri ve mesleki donanımı 
kazanabilmeleri için çok önemlidir (16). Odyolo-
ji, değerlendirme ve müdahale sağlama açısından 
teknoloji odaklı bir meslektir ve pandemi döne-
minde odyoloji bölümünde uygulamalı derslere 
yönelik yaklaşımlar uzaktan eğitim, simülasyon 
eğitimi ve teleodyoloji gibi çevrim içi çözümlerle 
desteklenmiştir (37). Alanazi ve ark. (2020), od-
yoloji bölümü klinik uygulamalarında simülas-
yon eğitimin etkinliğini inceledikleri çalışmada, 
simülasyon eğitimini ve gerçek hastalarla klinik 
rotasyon deneyimlerini karşılaştırmıştır. Her iki 
yöntemin de öğrenciler üzerinde klinik prosedür-
leri öğrenmede yardımcı ve etkili olduğu, öğren-
cilerin bilgi ve becerilerinde benzer gelişmeler 
olduğu görülmüştür (16). 

Pandemi dönemi dil ve konuşma terapisi alanını 
da, hem teorik eğitim hem de klinik uygulama 
eğitimi açısından etkilemiştir. Hasta ile yakın 
temasın gerekliliği, dil ve konuşma terapisi 
uygulamalarında klinisyenin ağzını ve yüzünü 
gözlemlemenin temel olması hem bulaş riski 
hem de maske kullanımının klinik uygulamaya 
getirdiği zorluklar açısından özellikle klinik 
uygulama eğitiminde çeşitli olumsuz etkilere 
neden olmuştur. Vakaya erişimde ve uygun terapi 
yöntemlerinin uygulanmasında, virüs bulaş riski 
göz önüne alındığında çeşitli revizyonlara ihtiyaç 
duyulmuştur ve teleterapi uygulamaları, dil ve 
konuşma terapisi alanındaki klinik uygulama 
problemlerini önemli ölçüde ortadan kaldırmıştır 
(38,39). 

Pandemi döneminin bir sonucu olarak uzaktan 
eğitime geçiş, öğrencilerin eğitim beklentileri, 
fiziksel uzaklık ve sosyal mesafe, artan stres, 
korku ve kaygı düzeyleri öğrencilerin psikolojik 
durumunu ve dolayısıyla eğitim çıktılarını 
da etkilemektedir. Eğitimde verimliliğin 
sağlanabilmesi için güçlü akademik liderlik ve 
öğretim kadrosu ile birlikte esnek politikalar çok 
önemlidir (40). COVID-19 pandemisi sırasında 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversite 
öğrencilerinin ruh sağlığı durumlarını, depresyon 
ve anksiyete düzeylerini araştıran Wang ve ark. 
(2020), 2031 öğrencinin %48,14’ünün orta-
şiddetli düzeyde depresyonu, %38,48’inin orta-
şiddetli düzeyde anksiyetesi ve %18,04’ünün 
intihar düşüncesi olduğunu göstermiştir. Ayrıca, 
çalışmaya katılan öğrencilerin büyük bir 
çoğunluğunun (%71,26) stres/kaygı düzeylerinin 
pandemi sırasında arttığı belirtilmiştir (41). 
Chang ve ark. (2020), COVID-19 salgını 
sırasında üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı 
durumlarını araştırmak amacıyla 3881 
üniversite öğrencisi üzerinde yaptıkları anket 
çalışmasında, öğrencilerin pandemi sırasında 
farklı anksiyete ve depresyon düzeylerine sahip 
olduklarını göstermiştir. Üniversite öğrencilerinin 
%69,47’sinin COVID-19 konusunda yüksek 
düzeyde farkındalığa sahip olduğunu; genel 
anksiyete insidansının %26,60 ve hafif, orta ve 
şiddetli anksiyete insidansının sırasıyla %23,19, 
%2,71 ve %0,70 olduğunu belirtmişlerdir. 
Öğrencilerin %21,16’sında depresif duygular 
saptanırken, hafif, orta ve orta-şiddetli depresyon 
insidansı sırasıyla %16,98, %3,17 ve %1,01 
bulunmuştur (28). COVID-19 pandemisi sırasında 
tıp fakültesi öğrencilerinin yaşadıkları psikolojik 
baskıyı incelemek amacıyla Cao ve ark. (2020) 
tarafından yapılan çalışmada da, öğrencilerin farklı 
seviyelerde anksiyete yaşadıkları gösterilmiştir. 
Pandemi dönemlerinde üniversite öğrencilerinin 
ruh sağlıklarının takip edilmesi ve desteklenmesi 
gerektiği ifade edilmiştir (42).

Pandemi süreci, şüphesiz ki sağlık bilimleri 
eğitiminde pek çok zorluğu ve bunun sonucunda 
da birçok değişikliği ve yeniliği beraberinde 
getirmiştir. Sağlık eğitimindeki tüm etkilenimlere 
rağmen büyük bir deneyim kazanıldığı ve 
kazanılacağı unutulmamalıdır. 
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COVID-19 Pandemisinin Sağlık Alanındaki 
Araştırmalara Etkisi
Pandemi döneminin sağlık araştırmalarına 
en büyük etkilerinden biri klinik çalışmalar 
üzerinde olmuştur. Hastaların endişeleri, sağlık 
hizmetlerinin yoğunluğu gibi nedenlerle birçok 
servisin randevuları/ameliyatları ertelenmiş; 
birincil olarak virüs odaklı çalışmalar yapılmış, 
virüsle ilişkili tanı ve tedavi araştırmalarına 
daha fazla fon sağlanmış ve diğer çalışmalar 
askıya alınmıştır (43). Öte yandan, COVID-19 
pandemisi tüm alanları ve bireyleri aynı 
şekilde etkilememiştir. Bilimsel alanlardaki 
ve bireysel düzeydeki farklılıklar, alanların 
gerektirdiklerinden veya bireylere özgü 
koşullardan (örneğin; okulların kapanması 
nedeniyle ev hayatındaki değişiklikler, cinsiyete 
özgü sosyal baskılar vb.) kaynaklanmıştır. Bilimsel 
alanlara yönelik en büyük etkilenimler, özellikle 
fiziksel laboratuvarlara ve deneylere bağlı olan 
alanlarda görülmüştür (44). Bireysel farklılıklar 
açısından da, pandemi sürecinde bireylerin genel 
olarak araştırmaya ayırdıkları zaman değişkenlik 
göstermiştir. Özellikle uzaktan çalışma ile birlikte 
kadın bilim insanlarının ve birilerine bakmak 
ve/veya birileriyle ilgilenmekle yükümlü olan 
bilim insanlarının bu süreçten orantısız bir 
şekilde olumsuz etkilendiği gözlenmiştir (45). 
Evde kalmak ve evden çalışmakla birlikte, 
özellikle kadınların bilimsel araştırmalara 
ayırabilecekleri zaman azalmış, pandemi 
döneminde bilimsel araştırma sayısında erkek ve 
kadın akademisyenler arasında önemli farklılıklar 
olduğu görülmüştür (44). Tüm bu etkilenimlerin 
yanında, pandemi döneminde dünya genelinde 
bilimsel araştırmaların sayısında önemli bir artış 
olmuştur. Öncelikli araştırma konuları COVID-19 
pandemisi çerçevesinde şekillenmeye başlamıştır. 
Diğer araştırma konularına yönelik ilgide azalma 
görülmüştür (46). Virüsün klinik belirtileri ve 
koruyucu önlemlere yönelik eğilim artarken; 
hastalığın bulaşması, epidemiyolojisi, sağlık 
hizmetine yanıtı ve radyolojik bulguları üzerine 
yapılan araştırmalara daha az yönelim olmuştur ve 
en çok araştırma üreten ülkeler arasında Amerika 
Birleşik Devletleri, Çin, İtalya ve Birleşik Krallık 
yer almıştır (47).

COVID-19 virüsü yayılmaya başladıktan sonra 
üniversiteler, hızla artan acil durum planlarını 
uygulamaya başlamıştır. Hem sosyal mesafe 
zorunluluğu hem de devletlerin yaptırımları 
nedeniyle birçok araştırma kurumu, araştırmalarını 
daha önemli olduğu düşünülen faaliyetlere 
indirgemiştir. Birçok araştırma kurumunda, 
benzer politikalar oluşturulmuştur. Oluşturulan 
politikalar temelde şu üç ilkeyi kapsamaktadır: 1) 
kritik olmayan araştırmalar ve araştırmayla ilgili 
faaliyetler uzaktan yapılmalıdır, 2) sosyal mesafe 
kurallarına bağlı kalınmalıdır ve 3) COVID-19 
ile ilgili izin verilen ve teşvik edilen tüm temel 
ve klinik araştırmalar hariç, yüz yüze bulunmayı 
gerektiren yeni projelere izin verilmemelidir. Bu 
durumlar, araştırmacıları da verimsiz hissetme, 
merak edilen araştırma sorularını yanıtlayamama, 
eve bağlı kalma ve daha az aktif olma gibi 
şekillerde etkilemiştir (46).

COVID-19 pandemisi ve ardından gelen fiziksel 
mesafe önlemleri, disiplinler arası sağlık alanı 
araştırmacıları için zorluklar oluşturmuştur. 
Başlamış olan disiplinler arası araştırmaları 
sürdürmenin yollarını bulmak, pandemi yönetimi 
ve önemli çıktılar elde etmek için araştırma 
tasarlamak çok önemlidir. Bununla birlikte 
pandemi, yeni araştırma projeleri ve yeni araştırma 
tasarımları için de fırsatlar yaratmaktadır ancak 
bu fırsatları değerlendirebilmek için mevcut 
araştırma metodolojileri uyarlanmalı ve yeni 
araştırmalar için uygulanabilirliği belirlenmelidir. 
Özellikle, pandemi sırasında disiplinler arası 
araştırma tasarlarken akılda tutulması gereken 
hususlar arasında araştırma etiği ve bütünlüğü, 
araştırma tasarımı, veri toplama yöntemleri, 
araştırma fırsatları, çıkarımlar ve sınırlılıklar yer 
almaktadır. COVID-19’un etkileri, disiplinler 
arası araştırmacıların araştırma yöntemlerini 
değiştirmelerini gerektirebilir. Uzaktan veri 
toplamaya geçiş, katılımcıların teknolojik 
cihazları veya uygulamaları anlama ve kullanma 
becerisinin değerlendirilmesi ihtiyacını 
doğurabilir (48).

Fiziksel mesafe önlemleri devreye girmeden 
önceki dönemde de, birçok nicel araştırma 
tasarımında kullanılan çevrim içi veri toplama 
yöntemleri (49), pandemi koşulları ile birlikte daha 
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fazla tercih edilir hale gelmiştir. Birçok çevrim içi 
anket geliştirme aracı vardır. Örneğin; Microsoft 
Office paketleri, çevrim içi anketler geliştirmek 
için kullanılabilecek Microsoft Forms’a erişimi 
içermektedir (48). Araştırmacılar tarafından 
kullanılan diğer araçlar arasında Qualtrics (50) ve 
Survey Monkey (51) gibi araçlar bulunmaktadır.

Doğrudan gözlemler ve yüz yüze görüşmelerin 
(bireysel veya grup) temelde yer aldığı nitel 
araştırmalar ise pandemi kısıtlamalarından 
olumsuz etkilenmiştir. Bununla birlikte, 
fiziksel mesafenin zorluklarını azaltmanın ve 
araştırmalarda kullanılacak araçların çeşitliliğini 
geliştirmenin yolları vardır. Örneğin; uzaktan 
veri toplama yöntemleri, yüz yüze veri toplama 
yöntemlerinin bazı maliyetlerini ve lojistik 
zorluklarını azaltabilir. Uzaktan veri toplama 
yöntemleri, mobilizasyon sorunları olan 
katılımcılar gibi bazı katılımcılara erişilebilirliği 
sağlayabilir. Öte yandan, araştırmacıların araştırma 
sorularını yanıtlamak için gereken bilgileri 
ne kadar iyi toplayabileceklerini incelemeye 
ihtiyaçları vardır (48). Uzaktan araçlarla veri 
toplama yaklaşımlarının bazı örnekleri arasında 
telefon görüşmeleri, e-postalar, mesajlaşma veya 
sohbet odaları (52), dijital günlükler, sosyal medya 
analizleri, dijital etnografiler (53), fotovoice (54) 
ve video konferans (55) bulunmaktadır. Yüz yüze 
görüşmeler nitel görüşmelerde altın standart olarak 
kabul edilirken; mevcut pandemi durumunda 
bu mümkün olmadığı için uzaktan veri toplama 
yöntemleri artan güçle araştırılmaktadır. Olası 
yöntemler, bir telefon görüşmesinin ses kaydını 
ve Skype, Microsoft Teams veya ZOOM gibi 
telekonferans teknolojisini kullanmayı içerebilir 
(52,55). Araştırmanın kalitesini değerlendirmek 
için kullanılan refleksivite, yeterlilik, özgünlük, 
güvenilirlik ve rezonans gibi titizlik ilkelerinin 
uygulanmasına ilişkin unsurlarda da dikkatli 
olmaya özen gösterilmelidir (56).

COVID-19 ile ilgili gerçekleştirilecek 
olan bilimsel araştırmalar; sosyal, politik, 
psikolojik ve ekonomik boyutlarda COVID-
19’un yıkıcılığını önlemek için büyük önem 
taşımaktadır. COVID-19’un kısa ve uzun vadede 
birçok soruna yol açacağı tahmin edilmektedir. 
COVID-19 ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, 

bu çalışmaların genellikle fiziksel sağlık odaklı 
oldukları görülmektedir ancak psikolojik etkileri 
konusunda da yapılacak çalışmalara ihtiyaç 
vardır. Geçmişteki pandemi dönemlerini de 
inceleyerek araştırmacıların, COVID-19’un 
kısa ve uzun vadeli psikolojik etkileri ile ilgili 
çocuklara, gençlere, yetişkinlere, yaşlılara ve 
sağlık personeline yönelik önleyici psikolojik 
destek programları geliştirilmesi önerilebilir. 
Pandemiden en çok etkilenen grup olan hastaların 
psikolojik etkilenimleri, nitel araştırma yöntemleri 
kullanılarak derinlemesine incelenebilir. (57).

COVID-19 Pandemisinin Sağlık Alanındaki 
Bilimsel Yayınlara Etkisi
COVID-19 pandemisi döneminde, COVID-19 
odaklı çalışmalara yoğunlaşılması ve COVID-
19’a yönelik derlemelerin oranında artış 
yaşanması sonucunda, dergiler de bu yönelime 
uyum sağlamış ve çoğu bilimsel derginin 
COVID-19 için özel sayılar/ek sayılar oluşturduğu 
veya içeriğinin büyük bir kısmını COVID-19’a 
ayırdığı gözlenmiştir. Sorunun genel ve güncel 
olması ve konuya dair edinilen bilgilerin çok 
az olması, araştırmacıları sorunu anlamaya 
çalışmaya ve karşılaşılan sorunlara yönelik 
çözüm önerilerinin bulunmasına yönlendirmiştir. 
Teknolojinin ve dijital sistemlerin kullanımının 
artması ve sağladığı kolaylıklar, yayınların kısa 
sürede yayınlanabilmesine destek olmuştur.

Halk sağlığı acil durumları, etkili müdahalelere 
rehberlik etmek için zamanında edinilen doğru 
bilgiyi gerektirir. Bilginin hızlı bir şekilde 
yayınlanması, yürütülen araştırmanın hem 
bilimsel geçerliliğini hem de sosyal değerini 
artırabilir. Bu nedenle, tıp dergileri, medyanın 
sıklıkla kamuoyuna bildirdiği acil durumlarla 
ilgili raporları hızlı bir şekilde yayınlamaya 
yüksek öncelik vermektedir. Günümüzde odak 
noktası COVID-19 pandemisi olan araştırmalar 
hızlı bir şekilde yayınlanmaktadır (58). Bilimsel 
dergilerin yayınlanma süreci, yeni bilgilerin 
hızlı bir şekilde verilmesini engelleyebilecek ana 
faktörlerden biridir. Tıp dergilerinde koronavirüs 
ile ilgili makalelerin yayın süreçlerine etkisini 
değerlendiren Horbach (2020), mevcut pandemi 
sırasında ve öncesinde 14 tıp dergisinin yayın 
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sürecini incelemiş ve bu dergilerin pandemiyle 
birlikte, koronavirüs ile ilgili makaleler için 
yayın süreçlerini gerçekten güçlü bir şekilde 
hızlandırdığını göstermiştir. Makalelerin 
gönderilmesi ve yayınlanması arasındaki sürenin 
ortalama olarak %49 azaldığını belirtmiştir. 
Horbach (2020), makalelerin gönderilmesi 
ile yayınlanması arasında geçen süreçteki 
azalmanın, hakem değerlendirmesi için geçen 
sürenin azalmasından kaynaklandığını, yayın 
sürecinde herhangi bir hızlanmanın olmadığını 
bildirmiştir (59). COVID-19 sürecinde farklı 
veritabanlarında bilimsel üretimin günlük 
artışını inceleyen Torres-Salinas (2020) ise, 
toplam 9435 yayını (%69’u hakem incelemesiyle 
ve 2677 ön baskı ile) indeksleyerek, küresel 
büyüme hızının 500 yayın olduğunu ve üretimin 
15 günde bir ikiye katlandığını göstermiştir. 
Pubmed için haftalık büyüme 1000 yayın iken; 
analiz edilen sekiz veritabanından Pubmed 
Central, Medrxiv ve SSRN lider bulunmuştur 
(60). Yayın üretkenliğinde belirgin coğrafi ve 
ulusal farklılıklar da bulunmaktadır. COVID-19 
ile ilgili olan ve olmayan yayın üretkenliği; 
epidemiyolojik, sağlık hizmetleri sistemiyle ilgili 
ve sağlıkla ilgili ekonomik faktörler ve COVID 
öncesi yayın uzmanlığı ile ilişkilidir. İstikrarlı 
bir bilimsel altyapıya sahip ülkeler, COVID-19 
dışı yayın üretkenliğini neredeyse önceki yıl 
düzeyinde tutmuştur (61).

Hızlı yayınlanma sürecinin artıları vardır; 
ancak öte yandan bu süreç, kısa sürede 
verilerin toplanabilmesi, verilerin güvenilirliği 
ve geçerliliği, etik onay ve kısa süreli editör 
denetiminin güvenilirliği ve geçerliliği gibi etik 
kaygıları beraberinde getirmiştir. COVID-19 
ile ilgili yeni bilgilerin elde edildiği anda 
hızlıca paylaşılmak istenmesi bu kaygılara yol 
açabilmektedir. Pandemi dönemiyle birlikte 
çoğu bilimsel yayına ve dergilere erişim izni 
artmış ve bilgiye erişim kolaylaşmıştır ancak 
bilgilere erişim kolaylaşırken, aynı zamanda 
bilimsel araştırmaların hızlı artışıyla yanlış 
bilgiler de hızlıca yayılabilmektedir (62). Bu 
yanlışlıklar, eksik bilgi, acil durumlarda normal 
standartları karşılayan çalışmalar yürütmenin 
zorluğu, tanınma ve prestij gayreti nedeniyle 

daha da çoğalabilmektedir (58). Araştırmalar için 
bu, virüsün kendisi kadar zararlı, görünmez bir 
salgındır (63). Yayınlama yarışı yeni bir fenomen 

(64) değildir, ancak COVID-19’un yayılmasıyla 
önemli ölçüde artmıştır. Araştırmacıların bu 
yarıştaki yayınlama motivasyonları, hiyerarşik, 
politik, bireysel faktörler, dengesiz medya 
ilgisi, akademik zorbalık (65), ticari, stratejik, 
gücün kötüye kullanımı veya cinsiyetçilik gibi 
bilimsel olmayan pek çok güdü tarafından 
beslenebileceği için de endişe vericidir. Bilimsel 
dergi editörleri ve hakemleri, araştırmacıların 
makalelerini geliştirme konusunda anonim 
ancak önemli bir görev üstlenmektedir. İlk 5 
ayda, COVID-19 ile ilgili yayınların sayısı, son 
20 yılda HİV ile ilgili yayınların sayısının üç 
katından fazladır. Ortalama kalitede çalışmaların 
bu aşırı üretimi, şu anda konuyla ilgili genel tıbbi 
bilgileri kirletmektedir. Bu durumun, daha ilgili 
makalelerin yayınlanmasını yavaşlatarak ve 
bilgi havuzunu kirleterek pandeminin uzamasına 
neden olabileceği unutulmamalıdır. 2020 yılının 
başlarından beri birçok makale yayınlanmış, 
başka makaleler tarafından onlara alıntılar 
yapılmış ve bunların bir kısmı orijinal dergilerde 
yayınlanmıştır (63). 

Yayınlama yarışı, COVID-19’da yayınlanan 
makalelerin kalitesini ve alaka düzeyini tehlikeye 
atmaktadır. Araştırmacılar her zamankinden daha 
fazla baskı altında çalışmaktadır ve kendilerini 
“yayınla ya da yok ol” olgusundan korumalıdır. 
Bilgi kademeli olarak inşa edilse bile niceliğe 
değil niteliğe ihtiyaç vardır (63). 

Mevcut pandeminin ciddiyetine rağmen, 
mantıksal ve eleştirel düşünme ve sağduyu sağlık 
alanındaki bilimsel yayınların temel dayanağı 
olmaya devam etmektedir. Ne yazık ki, hastalığın 
neden olduğu panik, birçok kişinin bu ilkeleri terk 
etmesine neden olmuştur. Normal zamanlarda 
asla yayınlanmayacak olan, ideal olmayan 
metodolojiye sahip bazı makaleler, uygun inceleme 
ve eleştiri düzeyi olmadan dergiler tarafından hızlı 
bir şekilde yayınlanmış ve alıntılar kazanmıştır. 
Bu durum, sponsorlu makalelerin yayınlanmasını 
teşvik etmek için tıbbi cihaz üreticileri ve ilaç 
endüstrisi tarafından da kullanılmıştır (66). Bu 
risklerin ve hızlı yayın sürecinin potansiyel 
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faydalarıyla nasıl dengelenmesi gerektiği, 
bilimsel yayının bütünlüğünü, doğruluğunu ve 
değerini destekleyen ilkeler olan yayın etiği 
ilkelerine bağlı olmalıdır (58). 

Yayın etiği ile ilgili önemli bir literatür vardır 
ancak mevcut bağlamda beş ilke özellikle dikkat 
çekicidir. Bunlar; bilimselliği sağlama, doğruluk 
ve geçerlilik, sosyal değer sağlama, katılımcıları 
ve etkilenen toplulukları koruma, şeffaflık 
ve hesap verebilirliktir. Bilimselliği sağlama, 
doğruluk ve geçerlilik ilkesine göre, yanlış veya 
bilimsel olarak geçersiz araştırma yayınlamak 
etik değildir. Çünkü bu araştırma, müdahale 
çabalarını bilgilendirmek için kullanılabilecek 
bir kanıt tabanına katkıda bulunur. COVID-
19’da hızla yayınlanan makalelerin önemli bir 
kısmı, hakem incelemesine tabi tutulmadan 
yayınlanmaktadır. Titiz bir hakem incelemesinin 
yapılmadığı durumlarda, okuyuculara bilimsel 
doğruluk ve geçerliliği değerlendirmedeki 
herhangi bir sınırlamadan haberdar olmaları 
için bilgilendirmek adına bir uyarı yapılmalıdır. 
Dergiler ayrıca yayınlanmış çalışmalardaki 
hataları belirleyecek mekanizmalara sahip 
olmalı ve hataların araştırma sonuçlarının 
yorumlanmasını etkileyebileceği durumlarda 
düzeltmeler yayınlamalıdır. Bu, bilimsel olarak 
geçersiz olduğu tespit edilen bir makalenin 
arşivlerden ve web sitelerinden kaldırılmasını da 
içerebilir. Yayın etiği, araştırmanın sosyal değeri 
teşvik edecek şekilde yayınlanmasını gerektirir. 
Halk sağlığı acil durumları bağlamında, bu, 
bir makalenin temelindeki verilerin çalışmayı 
doğrulamak, diğer araştırmaları bilgilendirmek ve 
müdahale çabalarına rehberlik etmek için hazır hale 
getirilmesi gerektiği anlamına gelir. Ayrıca yayın 
etiği, katılımcıların insanlar olduğu araştırmaların 
etik bir şekilde yürütülmesi için katılımcıların ve 
etkilenen toplulukların korunmasını sağlamada 
önemli bir role sahiptir. Dergiler, katılımcıların 
insanlar olduğu araştırmaların ilgili kurumlar 
tarafından etik incelemesini ve onayını aldığından 
emin olmalıdır. Ek olarak, editörler, hakemler 
ve yazarlar, gizlilikle ilgili konular ve etkilenen 
toplulukların damgalanması ve ayrımcılığına 
ilişkin konular da dahil olmak üzere, araştırmada 
ortaya çıkan etik sorunları dikkate almalıdır. 

Sponsor fon kaynakları ve diğer olası kaynakların 
çıkar çatışmalarının açıklanması açısından 
şeffaflık ilkesine dikkat edilmelidir. Şeffaflık 
ayrıca, verilerin, çalışmanın veya her ikisinin de 
sınırlamalarının açıklanmasını gerektirir. Bunlar, 
halk sağlığı acil durumları için çok önemlidir. 
Tüm bunların yanı sıra, hesap verebilirlik ilkesine 
bağlı kalarak araştırmacılar, dergiler ve dergi 
editörleri, yayınlanan ve dağıtılan bilgilerden 
sorumlu olmalı ve belirlenen yanlışlıkları 
düzeltmeyi taahhüt etmelidir (58).
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Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebelerin Kadın 
Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Sağlık 
Eğitimi Etkinlikleri
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ABSTRACTÖZ
Services to protect and improve women’s health are important not 
only for women but also for family and community health. Comp-
lications that the woman’s fertility role can bring, the reproductive 
health issues being considered confidential and gender inequality 
can adversely affect women’s health. Therefore, it can cause pre-
ventable health problems, difficulties in accessing health services, 
and morbidity and mortality in the long term. Primary health care 
institutions, where preventive health services are carried out, are 
one of the important centers for the protection and development of 
women’s health. In these centers, midwives / nurses should consider 
all interviews with women as an opportunity. Thus, midwives can 
effectively perform one of their independent roles which is  health 
education. The purpose of this study is to examine the health educa-
tion that midwives/nurses working in primary health care services 
can provide for the purpose of protecting and improving women’s 
health, and the issues that they should especially address in these 
trainings in line with the literature.

Kadın sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik hizmetler sadece ka-
dın için değil, aile ve toplum sağlığı açısından da önemlidir. Kadının 
doğurganlık rolünün getirebileceği komplikasyonlar, üreme sağlığı 
ile ilgili konuların mahrem kabul edilmesi ve toplumsal cinsiyet eşit-
sizliği kadın sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Dolayısıyla ka-
dınlarda önlenmesi mümkün sağlık sorunlarına, sağlık hizmetlerine 
ulaşmada zorluklara ve uzun vadede morbitide ve mortaliteye neden 
olabilir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü birinci basa-
mak sağlık kurumları, kadın sağlığının koruması ve geliştirmesinde 
önemli merkezlerden biridir. Bu merkezlerde ebe/hemşireler, kadın-
larla yaptıkları tüm görüşmeleri bir fırsat olarak değerlendirmelidir. 
Böylece ebeler, bağımsız rollerinden biri olan sağlık eğitimi hizmet-
lerini etkin bir şekilde yerine getirebilirler. Bu çalışmanın amacı, 
birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan ebe/hemşirelerin ka-
dın sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla yapabilecekleri 
sağlık eğitimlerini ve bu eğitimlerde özellikle ele almaları gereken 
konuları literatür doğrultusunda incelemektir.
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GİRİŞ

Kadın sağlığı, anatomik ve fizyolojik yapısı 
gereği yaşanan gebelik, doğum, lohusalık ve 
menopoz gibi evreler nedeniyle ayrı bir öneme 
sahiptir. Gebelik ve doğumla ilgili gelişebilecek 
olumsuzluklar anne ve/veya bebekte hastalık 
ve ölüm riskini arttırmaktadır.  Kadın sağlığını 
olumsuz yönde etkileyen fiziksel, psikolojik 
ve sosyal faktörler kadını etkilerken bebeğine, 
eşine ve diğer aile üyelerine de yansımaları 
olabilir. Bozulan aile dinamikleri sosyal ilişkiler 
aracılığıyla toplumu da etkiler. Bu etkileşim, 
kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesinin 

toplumun sağlık düzeyinin korunmasında ve 
yükseltilmesinde önemini ortaya koymaktadır 
(1,2).

Ülkemizde kadının üreme sağlığı ile ilgili 
sorunlarının mahrem kabul edilmesi, utanma 
duygusu, karşı cins sağlık çalışanından hizmet 
almak istememe ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
neden olabileceği olumsuzluklar, kadın sağlığını 
ilgilendiren konularda hizmet alımını etkileyerek 
erken tanı ile kolayca tedavi edilebilir üreme 
sağlığı sorunlarının ortaya çıkmasına neden 
olabilmektedir (3,4). Türkiye’de yaşlı nüfus oranı 
her geçen gün artmaktadır. Tahminler doğumda 
yaşam beklentisini erkeklerde 75,3, kadınlarda 
80,8 yaş olarak göstermektedir (5).  Ortalama 
ömrün uzamasıyla beraber kadınların daha fazla 
stres ve yük altına girerek hastalıklara yatkınlığı 
da artmaktadır (6). 
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Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir 
parçası olan sağlığı geliştirme kavramı, kişilerin 
sağlıklarını geliştirmeleri ve sağlıkları üzerindeki 
kontrollerini arttırmalarını sağlayan bir süreçtir 
(7). Sağlığı geliştirme yaklaşımı toplum sağlığı 
düzeyini yükseltmede önemlidir. Toplumun 
sağlıklı olmasıyla, insanların mutluluğu ve 
hayatlarını değerli kılan şeyleri yapması 
sağlanabilir (8). Sağlıkla ilgili doğru davranış 
biçimlerinin ve sonuçlarının bilinmesi ve tercih 
edilmesi, sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini 
mümkün kılar (7). 

Sağlık eğitimi, sağlığı korumak ve geliştirmek 
için kullanılan bir yöntemdir ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin en önemli gücünü oluşturur (9, 
10). Sağlıkla ilgili sorunların giderilmesi, hatta 
sorun oluşmadan önlenmesi eğitim hizmetlerinin 
verilmesi ile mümkündür. Ülkemizde Sağlık 
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 
Kanun’da sağlık eğitimi, birinci basamak 
sağlık kuruluşlarında verilmesi gereken önemli 
hizmetlerden biri olarak belirtilmiştir (9). 
Sağlık eğitiminin amacı sadece bilgi aktarmak 
değil, bireylerin gereksinimleri doğrultusunda 
sağlıklarını korumaları ve geliştirmelerini 
sağlayacak davranış değişikliği oluşturmaktır (9, 
10).

Sağlık eğitiminde kullanılacak yöntem ve 
tekniklerin seçiminde; bireylerin ihtiyaçları, 
eğitim düzeyleri, tercihleri, eğitimcinin özellikleri, 
deneyimi, eğitim ortamı ve mevcut kaynaklar 
dikkate alınmalıdır. Bu eğitimler, bireysel 
olabileceği gibi grup eğitimleri şeklinde de olabilir 
(9, 10). Birinci basamak sağlık hizmetlerinde 
sağlık eğitimi için uygun bir zaman dilimi 
yoktur, her fırsatta eğitim hizmeti sunulmaktadır. 
Buradaki en önemli nokta, ebe ile kadın arasındaki 
iletişimdir. Ebe herhangi bir nedenle hizmet almak 
için başvuran kadına soracağı sorularla olası risk 
faktörlerini belirleyebilir ve bu doğrultuda sağlık 
eğitimi verebilir (11).

Toplum sağlığında önemli bir yeri olan, 
koruyucu sağlık hizmetlerinin verildiği birinci 
basamak sağlık hizmetleri, sağlık hizmetleri 
örgütlenmesinde merkezi bir konumdadır. 
Genellikle ilk başvuru yeri olan birinci basamak 

sağlık hizmetleri, özellikle sağlıklı bireylere 
verilen hizmetleri kapsamakta ve fetal dönemden 
başlayarak yaşamın her döneminde doğrudan 
koruyucu sağlık hizmeti sunma özelliği 
taşımaktadır (11, 12). Bu durum, kadın sağlığını 
koruma ve geliştirmede birinci basamak sağlık 
hizmetlerinin önemini göstermektedir. Ülkemizde 
Cumhuriyet döneminden beri ebelerin birinci 
basamak sağlık hizmetlerinde önemli bir yeri 
vardır. Ebeler değişik dönemlerde köy ebeliği, 
belediye ebeliği, sağlık evi ve sağlık ocağı 
ebeliği gibi farklı pozisyonlarda görev yapmış 
olup günümüzde de aile sağlığı elemanı olarak 
çalışmaktadırlar (13). Ebelerin görev tanımlarında; 
cinsel sağlık ve üreme sağlığı kapsamında 
program hazırlama ve yürütme, 15-49 yaş kadın 
izlemleri, gebe izlemi ve riskli durum tespiti, 
doğum sürecini yönetme, doğum sonu dönemde 
annenin bakım ve izlemleri; emzirme eğitimi ve 
aile planlaması hizmetleri yer almaktadır (14). 
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde de 
temel görevler arasında sağlığı geliştirici ve 
koruyucu hizmetlerin bulunduğu görülmektedir 
(15). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),  ebe ve hemşirelerin, 
adil ve nitelikli sağlık hizmetlerini sağlamalarının 
yanında halk sağlığı için gerekli beceri ve 
uzmanlığa sahip olduklarını belirtmiştir. Ayrıca, 
birinci basamak sağlık hizmetlerinde ebe ve 
hemşire liderliğindeki hizmetlerde artışın, 
hastaneye yatış oranlarında azalma, hastanede 
daha kısa süreli kalış ve düşük maliyetler 
sağlayabileceği vurgulanmıştır (16). Ayrıca 
evrensel olarak sağlığı iyileştirmede hemşirelik ve 
ebeliğin güçlendirilmesinin önemini vurgulayan 
DSÖ, 2020 yılını “Hemşire ve Ebe Yılı” olarak 
ilan etmiştir. Çoğu zaman insanların gördüğü 
ilk, hatta bazen tek sağlık çalışanı olan ebe ve 
hemşireler yerel toplumun bir parçası olarak 
ihtiyaçlara yönelik etkili müdahaleler sunma 
şansına sahiptirler (17). 

Sağlık eğitimi, insanları sağlıklı bir yaşam 
biçimine teşvik eden etkileşimleri içermekle 
birlikte asıl sorumluluk kadının kendisine aittir 
(2, 18). Ancak, bu süreçte özellikle birinci 
basamak sağlık hizmetlerinde çalışan ebelerin 
desteği önemlidir. Birinci basamakta hizmetin 
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sürekliliği (aynı ebe tarafından izlenme), hizmete 
daha kolay ulaşabilme, kadın olmaları gibi 
nedenlerle ebeler, kadınlarla sürekli bir etkileşim 
içerisindedir.  Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, 
birinci basamakta çalışan ebe/hemşirelerin, 
kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesine 
yönelik yapacakları sağlık eğitimlerinde yol 
gösterici olmaktır. Kadın sağlığının korunması ve 
geliştirilmesi için ebelerin yapacakları eğitimlerde 
özellikle ele alması gereken konular literatür 
doğrultusunda incelenmiştir. 

1. Üreme organları ve fizyolojisi
2. Prekonsepsiyonel bakım 
3. Gebelik ve doğum
4. Aile planlaması ve istenmeyen gebeliklerin 

önlenmesi
5. Fertilitenin korunması
6. Adölesan üreme sağlığı
7. Menopoz
8. Üreme organı enfeksiyonları/Cinsel yolla 

bulaşan enfeksiyonlar
9. Ruh sağlığı 
10. Sigara kullanımı
11. Sağlıklı beslenme, obezite ve hareketli yaşam
12. Hijyen davranışları
13. Tarama testleri
14. Kadın sağlığını korumaya ve geliştirmeye 

yönelik bazı sağlık davranışları

1-Üreme Organları ve Fizyolojisi
Üreme sağlığı, kadın sağlığı açısından büyük önem 
taşır. Kadınların üreme organlarını ve işlevlerini 
bilmeleri, sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi 
için gereklidir. Ülkemizde cinsel ilişki yaşının 
düşmesine rağmen gençler hem kadın hem erkek 
üreme organları ve fizyolojisi, gebelik oluşumu 
ve cinsellik hakkında yeterli bilgiye sahip değildir 
(19). Kadın ve erkek üreme organlarının yapı ve 
işlev açısından tanınması, kadının doğurganlık 
bilinci kazanmasını, dolayısıyla doğurganlıklarını 
düzenleyebilmelerini sağlayacaktır (20). Bu 
amaçla, eğiticinin deneyimi ve kurumun imkânları 
doğrultusunda, 15-49 yaş kadınlara bireysel veya 
grup eğitimleri yapılabilir. Ayrıca, afiş broşür gibi 
kitle iletişim araçları bu eğitimleri desteklemek 

amacıyla kullanılabilir (10). Kadınlara üreme 
organlarının yapı ve işleyişi anlatılarak farkındalık 
yaratılmalı, bu konudaki eksik ya da yanlış 
bilgileri anlayacakları bir dille açıklanmalıdır. 
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan bir 
ebenin bu konuda kadınlara yapacağı eğitimin 
kız çocuklarını da olumlu yönde etkileyebileceği 
unutulmamalıdır.

2-Prekonsepsiyonel bakım 
Prekonsepsiyonel bakım, çocuk sahibi olmadan 
önce eşlerin sağlıklarını geliştirmek, anne 
ve fetüs için risk oluşturabilecek durumları 
saptamak, uygun bir şekilde çözmek ya da en 
aza indirmek amacıyla yapılan danışmanlık 
ve tarama hizmetlerini içeren birincil koruma 
uygulamalarıdır.  Gebelik istemeyen kadınlara 
sağlıklı ve etkin aile planlaması danışmanlığı, 
gebelik düşünen kadınlarda ise mümkün olan en 
sağlıklı durumda gebe kalmalarını sağlayacak 
uygun yaklaşımlarda bulunulmalıdır. Sağlıklı 
beslenme önerileri, fiziksel aktivite, kilo kontrolü, 
bağımlılık yapan maddelerin azaltılması gibi 
öneriler ile sağlığın genel anlamda geliştirilmesi 
ve risklerin azaltılması sağlanmalıdır. Gebelik 
planları konuşulmalı, doğurganlık öyküleri 
sorgulanıp risk değerlendirmesi yapılmalı ve 
uygun müdahale yöntemleri önerilmelidir (21,22). 
Bu hizmetler, birinci basamak sağlık hizmetleri 
kapsamında, yılda iki kez 6 ay ara ile yapılan 
15-49 yaş kadın izlemleri sırasında verilebilir 
(23).  Ayrıca, kadına gebelik sırasında gerekli 
olan sağlık davranışlarının da gebelik öncesinden 
kazandırılması gerekir. Kadının gebe kalması 
durumunda, gebelik döneminde ve doğum sonu 
dönemde takiplerini düzenli olarak yaptırması 
ve doğumunu hastanede yapması konusunda 
bilgilendirilmelidir. Prekonsepsiyonel yaklaşım 
kapsamında kadınlara verilebilecek eğitim ve 
danışmanlık konuları Tablo 1’de özetlenmiştir 
(20, 24).
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Tablo 1. Prekonsepsiyonel Bakım Kapsamında Verilmesi Gereken Konular  

Kapsam İçerik
Doğurganlık bilinci kazandırma Üreme organların yapısı ve işleyişi 

Fertil ve infertil dönemler
Prekonsepsiyonel değerlendirme İleri anne-baba yaşı

Gebelik aralığı
Akraba evliliği
Anne-babanın sigara, alkol ve madde kullanımı öyküsü
İlaç kullanımı ve teratojene maruziyet 
Genetik hastalık taraması
Kronik ve metabolik hastalık durumunun değerlendirilmesi
Aile içi şiddete maruz kalma durumu
Psikososyal ve ekonomik durumunun değerlendirilmesi

Kadının gebeliğe hazırlığı Folik asit kullanımı
Bağışıklama
Gebelik öncesi ideal kilo 
Ağız ve diş sağlığı

ileriye yönelik kadın sağlığını korumaya ve 
geliştirmesine katkı sağlayacaktır. 

4-Aile planlaması ve istenmeyen gebeliklerin 
önlenmesi
Ülkemizde aile planlaması hizmetleri ücretsiz 
olarak verildiği halde istenmeyen gebeliklerin 
ve yasal düşük oranlarının yüksek olması, 
kadın sağlığı açısından önemli bir sorundur 
(30). İstenmeyen gebelikler, daha çok isteyerek 
düşükle sonlandırılmaktadır. Genellikle aile 
planlaması yöntemlerinin yanlış kullanılması 
ya da etkin olmayan yöntemlerin kullanımı, 
bilgi ve eğitim eksikliği istenmeyen gebeliklere 
neden olmaktadır. İstenmeyen gebeliğin gerek 
düşük gerekse doğumla sonuçlanması, her 
durumda kadın sağlığını olumsuz etkileyerek 
tıbbi ve toplumsal sorunlara neden olmaktadır 
(30, 31). Ülkemizde modern aile planlaması 
yöntemi kullanma oranları ve bu konudaki bilgi 
düzeyleri düşüktür (26, 32). Ayrıca, gereksinim 
duyduğu aile planlaması yöntemine ulaşamayan 
kadınların oranının da yüksek olduğu (32) ve son 
yıllarda birinci basamak sağlık kuruluşlarında 
aile planlaması malzemesi temininde sıkıntı 
yaşandığı bildirilmektedir (33). Kadınların aile 
planlaması yöntemleri hakkında bilgi sahibi 
olması, yönteme erişebilirliği ve inanışları yöntem 
kullanma durumunu etkileyen önemli faktörlerdir 
(32). Ebeler, bu faktörleri dikkate alarak 15-

3-Gebelik ve Doğum: Gebelik ve doğum kadın 
yaşamında önemli bir dönüm noktasıdır. Birçok 
kadın bu süreçleri doğal yaşayabilecekken yanlış 
bilgi ya da bilgisizlik nedeniyle istenmeyen 
durumlarla karşılaşabilmekte ve ciddi anlamda 
doğum korkusu yaşayabilmektedir (25). 
Ülkemizde sezaryen oranı 2013’de %48 iken 
2018’te %52’ye (26), Sağlık Bakanlığının 2019 
yılı verilerine göre ise %54,4’e yükselmiştir (27). 
Doğum korkusunun önemli bir sezaryen nedeni 
olduğu, kadınların gebelik ve doğumla ilgili 
bilgileri arttıkça sezaryen tercihlerinin azaldığı 
belirtilmektedir (28). Sağlık Bakanlığı Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 02.10.2018 tarih ve 
2018/23 sayılı Genelge ile birinci basamak sağlık 
hizmetleri bünyesinde açılacak gebe bilgilendirme 
sınıflarının usul ve esaslarını belirlemiştir. Bu 
genelgeye göre ebeler, gebelere doğum öncesi, 
doğuma hazırlık, doğum ve doğum sonrası 
döneme ilişkin eğitim ve danışmanlık hizmeti ve 
bu hizmetlere yönelik broşürler verebilirler (29). 
Antenatal kontrol amacıyla birinci basamağa 
başvuran kadınlar gebe bilgilendirme sınıflarına 
davet edilmeli, bireysel ya da küçük gruplar 
halinde sağlık eğitimi verilmelidir. Böylece ebeler, 
gebelikteki fizyolojik değişikler ve doğum süreci 
hakkında yapacağı bilgilendirme ile oluşabilecek 
risk faktörlerinin erken tanı ve tedavisi, anne-
fetüs-yenidoğan sağlığının korunması ve sezaryen 
doğum oranlarının azaltılmasında, dolayısıyla 



53

Sağlık ve Toplum 2022;32 (2) 49-60

49 yaş kadın izlemleri kapsamında kadınların 
bireysel özellikleri ve gereksinimlerine göre 
danışmanlık hizmeti verebilirler. Ayrıca,  gebelik 
ve lohusalık dönemlerinde yapılan izlemlerde 
kullanmayı düşündüğü aile planlaması yöntemi 
sorgulandığında (Form 005) (34), fikri olmayan 
ya da kararsız olan kadınlara bireysel danışmanlık 
hizmeti verebilir ya da bu hizmeti alabileceği 
merkezlere yönlendirebilir. 

5-Fertilitenin korunması
İnfertilite, günümüzde birçok çifti etkileyen 
ve ciddi yük getiren önemli bir sorundur. 
Yaş ilerledikçe infertilite riskinin artması ve 
günümüzde ilk gebelik yaşının yükselmesi, 
konuyu daha önemli bir hale getirmektedir. 
Gebelik yaşının planlanması, bilinçli aile 
planlaması yöntemi kullanımı, sigara, alkol, kafein 
gibi sağlığı olumsuz etkileyecek alışkanlıkların 
azaltılması, düzenli egzersiz ve normal beden 
kitle indeksine sahip olma fertilitenin korunması 
açısından ele alınması gerekli durumlardır (35, 
36). Bu konularda ebelerin yapacağı bilgilendirme 
ve danışmanlık hizmetleri kadının doğurganlığını 
olumlu yönde etkileyecektir.  

6-Adölesan Üreme Sağlığı
Çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak 
tanımlanan ve 10-19 yaş arasını kapsayan adölesan 
dönemde cinsel olarak aktif olmaya başlayan 
kadınlarda komplikasyon riski daha yüksektir. 
Bunun sebebi, bağışıklığın henüz zayıf olması, 
fiziksel ve bilişsel gelişimin tamamlanmaması, 
bilgi eksikliği ve kaynaklara ulaşmada zorluk 
şeklinde sayılabilir. Sonuçta, cinsel yolla 
bulaşan enfeksiyonlar, istenmeyen gebelikler 
ve cinsel istismar olaylarıyla hem bireysel hem 
de sosyal komplikasyonlar ortaya çıkmaktadır 
(37). Adölesan dönemindeki kadınların istemli 
küretaj sonrası kontrasepsiyon tercihlerinin 
incelendiği bir çalışmada %65’inin daha önceden 
kontraseptif yöntem kullanmamış olduğu ve 
%19,5’inin küretaj sonrası da herhangi bir yöntem 
kullanmayı tercih etmediği bulunmuştur (38). Bu 
dönem, ebelerin izlemekle yükümlü olduğu 15-
49 arası yaşlara denk gelmektedir. Ebelerin bu 
kadınları belirlemesi gerek bilgilendirme gerekse 
etkili kontraseptif danışmanlık ile yaşanması olası 

adölesan kadın sağlığı sorunlarını engellemeye 
yardımcı olacaktır.

7-Menopoz
Menopoz fizyolojik bir yaşam süreci olmakla 
birlikte neden olduğu birçok semptom yaşam 
kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. 
Günümüzde doğumdan beklenen yaşam süresinin 
uzamasıyla beraber kadınlar yaşamlarının üçte 
birlik bölümünü postmenopozal dönemde 
geçirmektedir. Ancak, menopoz dönemindeki 
kadınların çoğu bu süreç hakkında yeterli bilgiye 
sahip değildir. Bu dönemdeki kadınlar en çok 
vazomotor, emosyonel, merkezi sinir sistemi ve 
kas-iskelet sistemi sorunları yaşamaktadırlar. En 
yaygın görülen semptomlar ise sıcak basması, 
gece terlemesi, baş ağrısı, nefes darlığı ve 
dikkati toplayamama gibi günlük hayatı olumsuz 
etkileyebilecek sorunlardır. Kadınların çoğu, 
menopoz döneminde yaşanan sorunlarla nasıl baş 
edebileceğini bilmemektedir. Bu dönemindeki 
kadına yaklaşımda; sorunlarla baş etme ve 
uyum sağlamaya yardımcı olacak tavsiyelerde 
bulunmak, yanlış inanç ve bilgileri düzeltmek, 
cinsel yaşam, fiziksel aktivite ve beslenme gibi 
sağlığın geliştirilmesine yönelik konularda bilgi 
vermek uygun girişimlerdendir. Yeterli uyku, 
sıcak ve kalabalık ortamlarda bulunmama, 
alkol, kahve, sıcak içecekler ve baharatlı 
gıdalardan uzak durma, duş alma gibi eylemlerin 
semptomları azaltabileceği ve baş edebilmelerini 
kolaylaştıracağı kadınlara anlatılmalıdır (39-
41). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018 
verilerine göre; 46-47 yaş grubundaki kadınların 
%31,2’si, 48-49 yaş grubundaki kadınların 
ise %45,1’i menopoz dönemindedir (26). 
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde önemli 
bir yeri olan 15-49 yaş kadın izlemlerinde 
yapılan görüşmelerde, özellikle 45 yaş üstü 
kadınlar menopoz yönünden değerlendirmeli 
ve bu dönemdeki kadınlara bireysel ya da grup 
eğitimleri verilmelidir. Ayrıca, birinci basamak 
sağlık hizmetleri kapsamında kadınlara yönelik 
menopoz sınıfları açılarak 45 yaş üstü kadınlara 
eğitim imkanı sağlanabilir.  
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8- Üreme Sistemi Enfeksiyonları/Cinsel Yolla 
Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE)

Çok eşlilik, yetersiz perine ve el hijyeni, bazı 
sistemik hastalıklar, sık aralıklarla yaşanan 
gebelik ve kürtaj gibi bazı zemin hazırlayıcı 
faktörlerle mikroorganizmaların üreme 
sistemine yerleşmesi sonucu oluşan üreme 
organ enfeksiyonları, kadınların en sık yaşadığı 
sağlık sorunlarından biridir. Human papilloma 
virüs, sifiliz, herpes simpleks virüs, HIV/AIDS, 
gonore, trikomonas ve klamidya gibi birçok 
hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıkların kanser, 
infertilite, abortus, düşük doğum ağırlıklı bebek 
ve intrauterin dönemde anneden bebeğe geçiş, 
kronik pelvik ağrı ve ektopik gebelik gibi 
komplikasyonlara neden olması, enfeksiyondan 
korunmaya ilişkin önlemlerin alınmasının 
önemini arttırmaktadır. Bu hastalıklar, genellikle 
cinsel ilişki sırasında mikroorganizmaların üreme 
sistemine bulaşmasıyla gelişmektedir. Tek eşlilik 
ve kondom kullanımıyla güvenli cinselliğin 
sağlanması, temiz, dar olmayan, pamuklu 
çamaşır tercihi, tuvalet sonrası temizliğin 
önden arkaya doğru yapılması, vajinal floranın 
korunması, menstrüal hijyene özen gösterilmesi 
ve enfeksiyon bulgularının bilinmesi üreme 
sistemi enfeksiyonlarından korunmada en 
önemli noktalardır (42, 43). Cinsel yolla bulaşan 
enfeksiyonların yayılma olasılığı kadınlarda, 
adölesanlarda, çok eşlilerde, seks işçilerinde ve 
ortak enjektör kullanma olasılığından dolayı 
damar içi bağımlılık yapan madde kullananlarda 
daha yüksektir. Ayrıca kondom kullanmama, 
manikür, pedikür ve jilet gibi kişisel eşyaların 
paylaşılması da CYBE açısından risk teşkil 
etmektedir. Toplumsal engeller, kadınlarda 
cinsellik ve üreme sağlığı ile ilgili bilgiye ulaşmada 
yetersizliğe neden olmakta ve bazen kadın 
CYBE olduğunun farkında bile olamamaktadır. 
Tedavide yaşanan gecikmeler de kadınlarda 
CYBE’a karşı savunmasızlığını arttırmaktadır 
(43, 44). Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların 
önlenmesinde kadınların sosyokültürel ve kişisel 
özelliklerinin değerlendirilerek doğru mesajların 
verilmesi önemlidir. Tüm kadınlar bariyer 
yöntemi kullanma, düzenli pelvik muayene ve 
pap smear testi konularında bilgilendirilmelidir 

(42). Normal ve anormal vajinal akıntının 
özellikleri, CYBE’dan korunma ve hastalık 
belirtileri konularda yapılacak sağlık eğitimi 
kadınlarda farkındalık oluşması, erken tanı ve 
tedavi imkanını sağlaması açısından önemlidir. 
Birinci basamak sağlık kuruluşlarında, 15-49 
yaş kadın izlemleri kapsamında yılda 2 kez 6 
ay ara ile yapılan izlemlerde kadınlara CYBE 
konusunda danışmanlık hizmeti verilmelidir (23). 
Ayrıca bu konuda yapılacak bilgilendirme/eğitim 
görüşmelerine, mümkünse eşlerin de katılımı 
sağlanmalıdır.

9-Ruh Sağlığı
Yaşamın kaçınılmaz bir parçası olan stres, bazen 
bireyin günlük yaşamını devam ettiremeyecek 
dereceye ulaşabilmekte, önemli sağlık sorunları 
oluşturabilmektedir. Stresin, başlıca ölüm 
sebeplerinden biri olan kalp damar hastalıklarının 
oluşumunda rolü olduğu, majör depresyon ve 
anksiyete bozuklukları gibi bazı psikiyatrik 
hastalıkları tetiklediği, intihar, tütün, alkol ve 
madde kullanımı ile ilişkili olduğu belirtilmektedir 
(45). Fiziksel çevre, yapılan iş ve uğraşlar, 
toplumsal cinsiyet rolüne göre davranmak 
zorunda olma, yaşanılan travmalar ve kayıplar, 
hastalıklar ve kişinin psikososyal özelliklerinden 
kaynaklanan faktörler stres oluşumuna neden 
olmaktadır. Ayrıca kadınlarda, evlilik, gebelik, 
doğum, lohusalık ve menopoz gibi yaşam 
durumları ve menstrüasyon süreci de strese neden 
olabilmektedir (46-48). Stres, merkezi sinir 
sistemi, endokrin ve immün sistemi etkileyerek 
kadının üreme fonksiyonlarını azaltabilir (35). 
Stresin neden olabileceği sağlık sorunlarının erken 
tanı ve tedavisi, kadının kullandığı stresle baş etme 
yöntemlerinin tartışılması ve gerekli durumlarda 
stresle baş etme yöntemlerinin öğretilmesi kadın 
sağlığının korunması ve geliştirilmesinde yararlı 
olacaktır. 

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan 
ebeler çeşitli şekillerde kadınların ruh sağlığını 
değerlendirmektedir. Gebe izleminde psikososyal 
değerlendirme yapılmakta (34), doğum sonu 
dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından Edinburgh 
Postpartum Depresyon ölçeği ile depresyon 
değerlendirilmesi önerilmektedir (49). Ayrıca 



55

Sağlık ve Toplum 2022;32 (2) 49-60

gelişimsel bir kriz olan menopoz dönemi gerginlik, 
anksiyete, depresyon ve yaşamdan zevk almada 
azalma gibi sorunlara yol açabilmektedir (50). 
Bu nedenle menopoz dönemindeki kadınların 
da çeşitli ölçekler aracılığıyla ruh sağlığı 
değerlendirilmeli ve riskli durumlarda kadın ilgili 
uzmana yönlendirilmelidir.    

10-Sigara Kullanımı
Kadın sağlığını olumsuz etkileyen bir faktör de 
sigara kullanımıdır. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verileri göre 2012 yılında her gün sigara 
kullanan kadın oranı %10,8 iken 2019 yılında bu 
oran %14,9’a yükselmiştir (5). Sigara, akciğer 
kanseri, kalp damar bozukluklarının yanı sıra 
kadınlarda infertilite problemlerinin, meme, 
serviks, mesane, larinks ve pankreas gibi bazı 
kanser türlerinin artışına sebep olmaktadır. Sigara 
içen kadınlarda menstrüel bozukluklar daha fazla 
olup, daha erken menopoza girebilirler. Sigara, 
kadınlarda osteoporoz ve cildin erken yaşlanması 
için de bir risk faktörüdür (51). Gebelikte sigara 
kullanımı erken doğum, intrauterin gelişme 
geriliği, spontan abortus, ablasyo plasenta, ani 
bebek ölüm sendromu, fetüste konjenital defektler 
ve solunum problemleri gibi risklere neden 
olmaktadır (52). Sigaranın neden olabileceği ciddi 
sorunlar göz önüne alındığında, önlenebilir bir 
risk faktörü olması nedeniyle, sağlığı koruma ve 
geliştirme uygulamalarında ayrı bir önemi vardır 
(53). Ebeler kadınlarla karşılaştıkları her alanda 
sigaranın neden olabileceği sağlık sorunları ve 
sigarayı bırakmaya yönelik danışmanlık hizmeti 
vermeli ve sigarayı bırakmaya yönelik hizmetlerin 
verildiği kurumlara yönlendirmelidir (Sağlık 
Bakanlığı ALO 171 Sigara Bırakma Danışma 
Hattı gibi). 

11-Sağlıklı Beslenme, Obezite ve Hareketli 
Yaşam
Günümüzde kadınlar arasında obezite giderek 
artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 
göre 15 yaş ve üstü kadınlarda obezite oranının 
2008’de %18,5 iken 2019’da %24,8’e yükselmiştir 
(5). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018 
verilerine göre ise 15-49 yaş arası kadınlarda 
obezite oranının son on beş yıl içinde %23’den 
%30’a yükseldiği belirtilmektedir (26). Dengesiz 

beslenme, kadın hayatında yaşanan menarş, 
gebelik ve menopoz gibi dönemlerdeki hormonal 
değişiklikler, endokrin hastalıklar ve sedanter 
yaşam tarzı gibi nedenlerle kadınlar kilo sorunları 
ve obezite ile karşı karşıya kalmaktadır. Obezite 
bazı kronik hastalıklara ve yaşam kalitesinin 
bozulmasına neden olurken, ayrıca kadınlarda 
meme ve endometrial kanser riskini arttırmakta, 
kontraseptif kullanımını ve fertiliteyi de olumsuz 
etkilemektedir. Maternal obezite; spontan düşük, 
gestasyonel diyabet ve hipertansif hastalık 
riskini, eylemde indüksiyon kullanımını ve 
sezaryen oranını arttırır (54). Morbid obez ve 
beden kitle endeksi (BKİ) <19 olan kadınların 
gebe kalması daha zordur. Obezitenin hem 
normal hem de yardımcı üreme teknikleriyle 
gebe kalmada olumsuz etkisi olduğu, düşük, 
sezaryen ve neonatal komplikasyonları arttırdığı; 
obez kadınlarda zayıflamanın ovulasyonu ve 
gebelik oranlarını arttırdığı ve menstrual siklus 
düzenini olumlu etkilediği belirtilmektedir. Bu 
sebeple kadınlarda BKİ’nin 18,5-25 arasında 
olması önerilmelidir (35). Fiziksel aktivite kadın 
sağlığı açısından önemlidir. Haftada üç kez 30-
60 dakika süreyle yapılan egzersizlerin obeziteyi 
önlemenin yanı sıra kadınlarda ruhsal, zihinsel ve 
kalp damar sağlığı açısından da önemli olduğu 
vurgulanmaktadır (55).

Türkiye’de birinci basamak sağlık kuruluşlarında 
obezitenin önlenmesi ve tedavisine yönelik obezite 
danışma birimlerinde hizmet verilmektedir (56). 
Ayrıca, Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen 
Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama 
Testleri Rehberi’nde 6-65 yaş aralığındaki tüm 
bireylerin en az yılda bir kez olmak üzere obezite 
taraması amacıyla vücut ölçülerinin alınarak 
BKİ’nin değerlendirilmesi önerilmektedir. Bu 
kapsamda, birinci basamak sağlık kuruluşlarına 
başvuran her yaştaki bireylerin vücut ölçümleri 
yapılmaktadır. Bu izlemler sırasında beden kitle 
indeksi yüksek olan bireyler obezite merkezlerine 
yönlendirilmelidir (57). 

Kadınların obezite yatkınlığı göz önüne 
alındığında, izlemlerin daha dikkatli yapılması 
ve sağlıklı yaşam davranışları kazanmaları 
için motive edilmeleri önemlidir. Ebe, sağlıklı 
beslenme ve hareketli yaşam için yapacağı basit 
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önerilerle kadının kilo kontrolünün sağlanmasına 
ve sağlık düzeyinin geliştirilmesine yardımcı 
olabilir. Bu yaklaşımda; temel besin gruplarının 
dengeli alınması, bol su içme, tuz alımının 
kısıtlanması, sağlıklı pişirme şekilleri vb. 
hakkında bilgilendirme yapılabilir. Hareketli 
yaşam kapsamında; haftada en az üç kez 30 dakika 
süreyle yürüyüşler yapması, kısa mesafelerde 
araç tercih etmemesi, gerekmedikçe asansör 
kullanmaması gibi önerilerde bulunabilir. Çeşitli 
görseller ya da broşürler eşliğinde yapılacak 
eğitimler ve farkındalık yaratmak adına kuruma 
asılacak afişler sağlıklı beslenme alışkanlığı 
kazandırılması ve obezitenin önlenmesi açısından 
yararlı olacaktır.  

12-Hijyen davranışları
Özellikle enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde 
kişisel hijyen önemlidir. Kadınlarda anatomik 
yapı gereği boşaltım sistemi ve üreme organlarının 
yakınlığı, genital hijyen yetersizliği, yanlış hijyen 
alışkanlıkları ve puberte öncesi ve menopoz 
sonrası düşük östrojen düzeyi enfeksiyon oluşumu 
için risk faktörüdür (58). Enfeksiyonlardan 
korunmanın en etkili ve basit yolu el yıkamadır. 
Kadınların özellikle tuvalete giriş ve çıkışta, 
vajinal ilaç uygulama öncesi ellerini yıkaması 
mikroorganizmaların uzaklaşmasını sağlayacaktır 
(59). Kadınların genital hijyen alışkanlıklarını 
incelemek amacıyla değişik bölgelerde 
yapılan çalışmalarda, günlük yaşamda ve adet 
dönemlerinde banyo yapma sıklıklarının düşük 
olduğu, ped ve çamaşırlarını seyrek aralarla 
değiştirdikleri, vajinal duş yaptıkları ve genital 
hijyen konusunda bilgi eksikliklerinin olduğu 
görülmektedir (60-62).

Psikolojik, sosyal ve kültürel bazı nedenlere 
dayanan, dini, kozmetik ve hijyen amaçlı yapılan 
vajinal duş uygulaması hem ülkemizde hem de 
tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Kadınlar tarafından temizlik, gebelikten 
korunma, adet ve cinsel ilişki sonrası kötü kokuyu 
önlemek gibi farklı amaçlarla uygulanan vajinal 
duş ve bu amaçla kullanılan ürünler enfeksiyon 
riski barındırmaktadır (63). Birinci basamak 
sağlık hizmetlerinde çalışan ebeler, kadınların 
yaptığı bu özel uygulamaları daha rahat 

paylaşabilecekleri meslek grubudur. Kadınlara 
vajinal floranın özelliklerinin anlatılması, kadın 
sağlığının olumsuz etkilenmesine sebep olacak 
hatalı davranışların tespiti ve doğru hijyen 
davranışlarının kazandırılması kadın sağlığını 
koruma ve geliştirmede önemlidir. Bu amaçla 
yapılacak eğitim ve danışmanlık hizmetleri 15-49 
yaş kadın izlemlerinde ve herhangi bir nedenle 
aile sağlığı merkezine başvuran kadınlara uygun 
ortam sağlanarak verilmelidir.

13-Tarama Testleri: Türkiye’de kanser tarama 
programları kapsamında Sağlık Bakanlığı 
tarafından meme, serviks ve kolorektal kanser 
taramaları yapılmaktadır (64). Kadınlarda meme 
ve serviks kanserleri erken teşhis edildiğinde daha 
kolay tedavi edilebilen kanser türleridir. Serviks 
kanseri, HPV ve Pap-smear testi ile erken dönemde 
teşhis edilebilmektedir. Taramalar kapsamında 
30-65 yaş arasındaki tüm kadınlar Kanser Erken 
Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) veya 
aile hekimliklerinde her beş yılda bir ücretsiz 
olarak smear testi yaptırabilmektedir. Meme 
kanseri kadınlarda en sık rastlanan kanser türüdür. 
KETEM veya aile hekimlikleri aracılığıyla 40-
69 yaş arası kadınların iki yılda bir mamografi 
çekimi ile meme kanseri taramaları yapılmaktadır. 
Kadınlara 20 yaşından itibaren ayda bir kendi 
kendine meme muayenesi (KKMM) yapması 
konusunda danışmanlık verilmesi, 20 yaşından 
itibaren iki yılda bir, 40-69 yaş arası ise yılda bir 
klinik meme muayenesi tarama kapsamında yer 
alan diğer uygulamalardır. KKMM yapmama, 
meme kanseri teşhisinde gecikme nedenlerinden 
biridir (65-67). Kolorektal kanser tarama 
kapsamında ise 50-70 yaş arası tüm kadın ve 
erkeklere iki yılda bir gaitada gizli kan testi ve 10 
yılda bir kolonoskopi yapılmaktadır (64). Tarama 
testlerinde hedef gruba ulaşmada, özellikle riskli 
grupları belirleme ve erken teşhisin öneminin 
anlatılmasında ebeler önemli bir role sahiptir. 
Kadına KKMM nasıl yapacağı anlatılmalı, 
klinik meme muayenesi ve gerekli durumlarda 
mamografi çektirmesi için yönlendirilmelidir. 
Serviks kanseri ve meme kanseri hakkında bire bir 
görüşmelerde ebelerin kadınlara yapacağı sağlık 
eğitimi ve danışmanlık hizmetleri kadınların bilgi 
düzeyini ve farkındalığını arttıracaktır. 
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14-Kadın sağlığını korumaya ve geliştirmeye 
yönelik bazı sağlık davranışları 

Kadınlara kazandırılacak bazı doğru davranış 
şekilleri üreme sağlığı ve genel sağlıklarını 
olumlu yönde etkileyecektir. Bunlar;  

Pelvik Taban Kas Egzersizleri (Kegel 
Egzersizleri): Kadınlarda gebelik, doğum, 
konstipasyon, obezite, menopoza bağlı hormonal 
değişiklikler, kronik öksürük ve sürekli ağır 
kaldırma gibi durumlar pelvik taban kaslarını 
güçsüzleştirmektedir (68). Pelvik taban kas 
egzersizlerinin düzenli yapılması, gebelik, 
doğum sonu, menopoz dönemi sorunları, 
pelvik organ prolapsusu, üriner inkontinans ve 
cinsel problemleri azaltmakta, yaşam kalitesini 
arttırmaktadır. Bu nedenlerle kadınlara pelvik 
taban kas egzersizleri öğretilmeli ve uygulamaları 
için teşvik edilmelidir (69).

İdrar yolları ve bağırsakların fonksiyonlarını 
koruma: Bol miktarda sıvı alımı ve tuvalet 
alışkanlığı geliştirme idrar yolları ve bağırsakların 
düzenli çalışması için önemlidir. Düzenli uyku, 
yeterli sıvı alımı, lifli gıdalarla beslenme, günün 
belli saatlerinde tuvalette oturma ve düzenli 
egzersiz alışkanlığının kazanılması bağırsak 
fonksiyonlarını korumak için öncelikle yapılması 
gereken uygulamalardır. Ayrıca mesaneyi irrite 
ettiği için kafein içeren içecekler kısıtlanmalıdır 
(68).

Menstrual siklus takibi: Menstruel siklus, 
menarşla başlayıp menopoz kadar devam eden 
bir süreçtir. Kadın hayatının yaklaşık yarısı 
menstruasyon süreci ve bu süreçte yaşanan 
fiziksel, psikolojik ve davranışsal değişikliklerle 
seyreden sorunlarla geçer. Bu süreçte en sık 
görülen problemler; premenstrual sendrom (PMS) 
ve anormal uterin kanamalardır. Premenstrual 
sendrom, menstrual siklusun geç luteal fazında 
başlayan ve mensturasyonun başlamasıyla 
birkaç günde kaybolan karın ağrısı, anksiyete, 
ağlama atakları, nefes darlığı, gerginlik, sinirlilik, 
yorgunluk, baş ağrısı, göğüslerde hassasiyet, 
iştah artışı, ödem ve depresyon gibi kişinin 
günlük hayatını etkileyecek fiziksel ve psikolojik 
belirtilerin yaşandığı bir durumdur (70, 71). 

Karmaşık bir süreç olan PMS’nin tedavisi de çok 
yönlüdür. Özellikle birinci basamakta, kadının 
bu konuda bilgilendirilmesi, stresle baş etme 
yollarının öğretilmesi, yeme alışkanlıklarının 
düzenlenmesi, uyku ve dinlenmenin sağlanması 
gibi nonfarmakaolojik yöntemler hakkında eğitim 
ve destek verilebilir (71).  

Kadınlarda normal menstrual kanama dışında 
anormal uterin kanamalar da görülebilmektedir. 
Öykü alma bu tür kanamaları tanımada önemli 
bir adımdır. Kadının normal menstrual kanama 
özelliklerini bilmesi, anormal kanamaların 
erken tanısına olanak sağlayacaktır (72). Ayrıca, 
doğurgan çağdaki kadınların obstetrik ve 
jinekolojik muayene ve kontrollerinde önemli 
bir yeri olan son adet tarihini (SAT) bilmesi çok 
önemlidir. Bu nedenle siklus takibinde kadına 
SAT’ının ilk gününü küçük bir takvim üzerinde 
işaretlemesi ve bu takvimi çantasında taşıması 
önerilebilir.   

Sonuç: Kadın sağlığı, aileyi ve toplumu etkileyen 
bir öneme sahiptir. Dolayısıyla sağlıklı kadın, 
sağlıklı aile ve sağlıklı bir toplum demektir. 
Kadınlar alacakları basit önlemler ve yapacakları 
düzenlemeler ile kendi sağlıklarını koruma ve 
geliştirmede aktif rol alabilirler. Kadınların, 
sağlıklarını olumlu ya da olumsuz yönde 
etkileyebilecek davranışları yapıp yapmama 
sorumluluğu kendilerine ait olmakla birlikte, 
özellikle birinci basamakta sürekli iletişim halinde 
oldukları ebelere önemli görevler düşmektedir. 
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev alan 
ebeler, takip etmekle yükümlü oldukları kadınlara 
kendi sağlıklarını korumaları ve geliştirmeleri 
için gerekli bilgi ve danışmanlığı verebilecek 
konumda ve yeterlikte sağlık profesyonelleridir.  
Birinci basamakta yürütülen 15-49 yaş kadın 
izlemleri, gebe ve lohusa izlemleri sırasında ebeler 
kadınlara gereksinimleri doğrultusunda bireysel 
ya da gruplar halinde sağlık eğitimi verebilirler. 
Böylece kadınların kendi sağlıkları üzerinde 
kontrolleri arttırılarak sağlıklarını geliştirmeleri 
ve kadın için zararlı olabilecek uygulamalardan 
kaçınarak sağlıklarını korumaları mümkün 
olabilir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde 
(aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi 
ve sağlık evleri) görev yapan ebelerin, kadın 
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sağlığını korumak ve geliştirmek açısından ele 
alınacak konularla ilgili eğitim ve danışmanlık 
faaliyetlerinde önemli rol oynayabilecek sağlık 
çalışanları oldukları unutulmamalıdır.  
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Vulnerable Child/Baby Syndrome in Mothers

Annelerde Kırılgan Çocuk/Bebek Sendromu

DERLEME / Review

Melike YAVAŞ ÇELIK1, Zerrin ÇİĞDEM2

ABSTRACTÖZ
Perception of vulnerability can occur for many reasons; for example 
preterm births, pregnancy and perinatal complications, pospartum 
depression, babies that are difficult to possess by using assisted 
reproductive techniques, nutritional problems and crying behavior 
in infancy, hospitalization, intensive care or hospitalization, con-
ditions that require separation from the baby for a long time. The 
contribution of nurses in the prevention of these negative consequ-
ences is undeniable and it is very important to identify and define 
this situation, which poses an important problem for child health, 
and to plan appropriate care. In this process, this article will guide 
nurses and families. Therefore, in this article, it is aimed to describe 
the perception of vulnerability, the causes and consequences of vul-
nerability perception, which may have serious negative effects on the 
development of the mother and infant together, and to indicate the 
nursing interventions that can be applied to prevent the formation of 
a perception of vulnerability.

Kırılganlık algısı preterm doğumlar, gebelik ve perinatal komplikas-
yonlar, pospartum depresyon, yardımcı üreme teknikleri kullanılarak 
zor sahip olunan bebekler, bebeklikte beslenme sorunları ve ağlama 
davranışı, yoğun bakıma veya hastaneye yatış, bebekten uzun süre 
ayrı kalmayı gerektiren durumlar gibi birçok sebeple oluşabilir. Bu 
olumsuz sonuçların önlenmesinde hemşirelerin katkısı yadsınamaz 
ve çocuk sağlığı için önemli bir sorun teşkil eden bu durumu belir-
lemek ve tanımlamak, uygun bakımı planlamak oldukça önemlidir. 
Bu makale hemşirelere ve ailelere bu süreçte yol gösterici olacaktır. 
Bu nedenle bu makalede, anne ve bebek birlikteliğinde ve bebeğin 
gelişiminde ciddi olumsuz etkileri bulunan kırılganlık algısını, kırıl-
ganlık algısının nedenlerini ve sonuçlarını tanımlamak ve kırılganlık 
algısının oluşumunu önlemek için uygulanabilecek hemşirelik giri-
şimlerini açıklamak amaçlanmıştır.

Keywords: perception of vulnerability, ınfant/child, nursing careAnahtar Kelimeler: kırılganlık algısı, bebek/çocuk, hemşirelik ba-
kımı
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GİRİŞ

Beklentiler, sosyal ilişkilerin temelinde önemli 
yere sahiptir. Annelerin bebeklerini algılama 
biçimleri ve onlar için beklentileri erken yaş 
dönemlerinde bebekleri ile olan ilişkilerinde son 
derece önemlidir. Bu algılar ve beklentiler hem 
annenin bakım davranışlarını hem de bebeğin 
gelişim sürecindeki adımlarını etkileyebilir. 
Anneler hamile kaldıkları andan itibaren olumlu 
beklentiler içine girer ancak, gebelik sırasında, 
doğum esnasında ya da doğum sonrasında 
oluşabilecek bir risk ile karşılaştıklarında 

annelerin beklentileri ve bebeklerini algılama 
biçimleri olumsuz yönde değişmeye başlayabilir 
ve anneleri tarafından hassas bebek olarak 
tanımlanan Kırılgan Bebek Sendromu (KBS) 
gelişebilir (1-3). 

Green ve Solnit 1964 yılında ilk olarak bu durumu, 
yaşamı tehdit eden bir hastalık sonrası çocukların 
sağlıklarına kavuşmalarına karşın, ebeveynlerin 
çocuklarını kısa sürede kaybedecekleri kaygısı 
taşımaları olarak tanımlamıştır (1,2). Literatüre 
bakıldığında ise preterm doğumlar, gebelik ve 
perinatal komplikasyonlar, pospartum depresyon, 
yardımcı üreme teknikleri kullanılarak zor sahip 
olunan bebekler, bebeklikte beslenme sorunları 
ve ağlama davranışı, yoğun bakıma veya 
hastaneye yatış, bebekten uzun süre ayrı kalmayı 
gerektiren durumlar, aile içi kaygılar, maternal 
depresyon ve düşük sosyal destek, tek çocuk 
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sahibi olma durumu, önceden yaşanan kayıplar,  
ailenin sosyo-ekonomik seviyesi, eğitim düzeyi, 
ebeveynlerin sağlık durumu, ebeveynlerin çocuk 
yetiştirmedeki tutumu, ebeveynlerin öz yeterlilik 
durumu,  kırılgan bebek/çocuk sendromu için 
tanımlanmış risk faktörleridir (1-10). 

Kırılganlık algısının sonuçlarına bakıldığında 
ise hem aileyi hem de bebeği etkileyen birçok 
olumsuz durumla karışılaşılmaktadır. Küçük yaş 
dönemlerinde tamamlayıcı gıdaya  başlamada, 
ileriki yaş dönemlerinde de akademik başarısızlık, 
aşırı sağlık sorunları, sosyal geri çekilme, kendine 
güvensizlik, dil gelişiminde sıkıntı yaşama, bilişsel 
ve psikososyal gelişimin olumsuz etkilenmesi 
gibi sorunların görülebildiği belirtilmektedir 
(7,8-11,-14). Ebeveynlerin yaşadıkları sıkıntılar 
incelendiğinde ise; çocuklarını bir yere giderken 
bırakma konusunda tedirginlik yaşadıkları, 
çocuklarını hep gözlerinin önünde tutmaya 
çalıştıkları, zaman zaman ebeveynlik görevlerini/
sorumluluklarını yerine getirmede yetersiz 
hissettikleri, annelerin öz yeterlilik algılarının 
olumsuz etkilendiğini bildiren çalışmalar 
bulunmaktadır (1,2,4,15). 

Literatürde bahsedildiği gibi kırılganlık algısı 
bebeğin büyüme ve gelişmesine olumsuz etkisinin 
yanı sıra anne-baba’nın yaşamını ve ebevyn 
rolünü de olumsuz etkilemektedir (1-9). Bu 
sıkıntılı sürecin belirlenmesi hem çocuk sağlığı 
hemde aile sağlığı için oldukça önemlidir. Bu 
nedenle hemşireler bu sürecin takipçisi olmalıdır. 
Bunun için de kırılganlık algısının tanımı, 
belirtileri, nedenleri, sonuçları iyi bilinmelidir. 
Bu nedenle bu makaleyle, aile ve bebek üzerinde 
önemli olumsuz etkileri bulunan kırılganlık 
algısını, nedenlerini ve sonuçlarını tanımlamak ve 
kırılganlık algısını önlemek için uygulanabilecek 
hemşirelik bakımını açıklamak amaçlanmıştır.

Yöntem 
Çalışma Pub-med, Google akademik üzerinde 
vulnerable (kırılganlık), Vulnerable Baby 
Syndrome (Kırılgan Bebek Sendromu) ve 
Vulnerable Child Syndrome (Kırılgan Çocuk 
Sendromu) kelimeleri yazılarak tarandı. Bu konuya 
ilişkin 150 makaleye ulaşıldı. Bu makalelerden 
56’sı yetişkinler üzerindeki kırılganlığı anlattığı 

için kaynak olarak kullanılmadı. Geriye kalan 
makaleler tek tek incelendikten sonra gerekli 
atıflar yapılarak derleme çalışması yazıldı.

2. Kırılgan Çocuk/Bebek Sendromu Nedir?
Kırılganlık sendromu yaklaşık 55 yıl önce 
çocuğun tıbbi olarak tedavisinin tamamlanmış 
olmasına karşın ebeveynlerin çocuklarını 
hastalığa, yaralanmalara, ölüme karşı çok daha 
yatkın olarak algıladıkları bu durumu tanımlamak 
için kullanılmıştır (15). Bu kavramı ilk olarak 
Green ve Solnit 1964 yılında tanımlamıştır. Green 
ve Solnit, kırılganlığı; annelerin çocuklarının 
yaşamlarını tehdit eden bir durum sonrası 
çocuklarının sağlıklı durumlarına kavuşmalarına 
karşın bu süreci atlatamadıklarını düşünmeleri 
olarak ifade etmişlerdir (2). Kırılgan Çocuk 
Sendromunun (KÇS) hasta çocuk grubunda 
görülme oranı %10-27 iken, YYBÜ’de tedavi 
gören term bebeklerin ebeveynlerinde %25, 
preterm  bebeklerin ebeveynlerinde ise %60 
oranında Kırılgan Bebek Sendromu (KBS) 
görüldüğü belirtilmiştir (16, 17).

Green ve Solnit’den sonra birçok araştırmacı bu 
konuyla ilgili çalışma yaparak kırılganlık algısının 
oluşumunun bileşenleri olan etmenleri preterm 
doğumlar, gebelik ve perinatal komplikasyonlar, 
gebe kalmada yaşanan sorunlar, pospartum 
depresyon, herhangi bir tedavi yöntemi sonrası 
sahip olunan bebekler, bebeklikte beslenme 
sorunları ve ağlama davranışı, yoğun bakıma 
veya hastaneye yatış gerektiren durumlar, aile 
içi kaygılar, maternal depresyon ve düşük sosyal 
destek, tek çocuk olma durumu, önceden yaşanan 
kayıplar,  ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, eğitim 
düzeyi, ebeveynlerin sağlık durumu, ebeveynlerin 
çocuk yetiştirmedeki tutumu, çocuklara birey olma 
fırsatının verilmemesi, ebeveynlerin öz yeterlilik 
durumu, maternal uyum süreci gibi durumlar 
olarak tanımlamışlardır  (1-10,15). Kırılganlık 
algısının oluşum evreleri ve kriterleri Şekil 1’de 
(2,12,18).  ve Şekil 2’(17,19) de  görülmektedir.
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Şekil 1. Kırılganlık Algısının Oluşum Evresini Tanımlayan Teorik Model (2,12,18).  
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3. Kırılgan Çocuk/Bebek Sendromu’nun 
Belirtileri
3.1. Ayrılma güçlüğü yaşamak
Patolojik ayrılma güçlüğü bu tür olgularda oldukça 
sık yaşanır. Çocuğun bakımında genellikle 
büyükanne ilgilenir nadiren bebek bakıcısı tercih 
edilir. Aşırı ilerlemiş olgularda anne ile çocuk 
asla ayrılmaz ya da ayrılırken çocuk da anne de 
aşırı tepki verir. Uyku sorunları da oldukça sık 
rastlanan bir durumdur. Çocuk genellikle anne 
ile ya da her iki ebevyn ile uyur. Bazı olgularda 
ebevyn odasında fakat anne-babanın yatağına 
yakın şekilde konulmuş beşiğinde ya da yatağında 
uyur. Ancak iyi bir görüşme sonrası anlaşılır 
ki anne/baba çocuğun hayatta olup olmadığını 
kontrol etmek için gece onu sık sık uyandırır.  
Bazı anneler çocuklarının yanaklarını sıkarak 
onları uyandırır ve çocuklarının hayatta olup 
olmadığını öğrenmeye çalışır (2).

3.2. Davranış sorunları
Çoğu vakada anne-babanın disiplin kurma 
konusunda başarısız oldukları görülür. Bu anne-
babalar aşırı koruyucu, anlayışlı ve endişelidir. 
Çocuklar ise aşırı bağımlı, kural tanımaz, sinirli, 
kavgacı ve işbirliğine yanaşmayı reddeden 
çocuklardır. Bu çocuklarda beslenme sorunları 
da oldukça yaygındır. Ayrıca bu çocuklar 
annelerine küfür etme, ısırma, tekmeleme, vurma 
ya da tırnaklama gibi sorunlu davranışlarda 
bulunabilirler. Anne her ne kadar kırgın ve 
çocuğun bu davranışlarından utanmış olsa da onu 
kontrol edemez (2). 

Anneler yaşadıkları korku, endişe ile çocuklarını 
korumak amacıyla, onları yaşlarına uygun 
olmasa da çitle çevrili oyun alanında kalmaya 
zorlayabilir, çocuğun bisiklet binmesini ve temas 
ile oynanan oyunlar oynamasını kısıtlayabilir (2). 
De Ocampo ve ark. (2003) yaptıkları çalışmada 
kırılganlık sendromu bulunan çocukların davranış 
sorunları olduğunu belirlemiştir (4). Greene 
ve ark (2017) bebeklerini 4 aylık iken kırılgan 
olarak algılayan annelerin bebekleri 20 aylık 
olduğunda dil gelişim puanlarının daha düşük 
bulunduğunu açıklamışlardır (16).  KBS gelişen 
preterm bebeklerin ebeveynleri çocukları 36 aylık 
olduğunda çocuklarında iken davranış sorunları 

olduğunu ileri sürmüşlerdir (17).  

3.3. Bedensel/Fiziksel durumla ilgili kaygılar
Kırılganlık sendromu bulunan çocuklarda hastalık 
hastası gibi davranışlarda bulunma, tekrarlayan 
karın ve baş ağrısı, daha büyük çocuklarda ise 
daha sık olarak özellikle okulun ilk günlerinde, 
okula gitmeden önce sabahları karın ağrısı, okul 
devamsızlığına neden olan çocukça korkular 
sık görülürken annelerde ise çocuğun küçük 
bir solunum enfeksiyonunda aşırı kaygılanma, 
bağırsak hareketlerini yakından takip etme, 
göz sklerası rengi konusunda endişelenme, 
ağlamasıyla göz renginin maviye döndüğünü 
düşünme gibi aşırı kaygı içerikli düşünceler 
görülebilir (2).

3.4. Okulda başarısızlık
Öğrenme güçlüğünü etkilemesi oldukça zayıf 
bir olasılık gibi düşünülen preterm doğumlarda 
yaşanan bebeğin öleceği korkusu beyinde 
daima korunur. Okullarda öğrenme güçlüğü 
yaşayan hiperaktif çocukların geçmiş öyküsüne 
bakıldığında, preterm olarak doğdukları ve 
ailelerin bu çocukları heran kaybetme korkusu 
içinde yetiştirdikleri gerçeğiyle karşılaşılmaktadır 
(2). 

Genellikle aileler tarafından okul başarısızlığı, 
okula gitme konusundaki ayrılık kaygısının 
yanında pek önemsenmez. Çocuk ve anne, 
yalnızca anne ile güvende olduğu konusunda dile 
getirilmeyen bir anlaşmayı kabullenir. Anneden 
ayrılıp okula gitmekte kaygılanan çocuğun okulda 
verilen bilgi ve becerilere odaklanması oldukça 
güçtür. Okulda başarısızlık kırılgan çocuk 
sendromunun temel bir bileşenidir. bu nedenle 
çocuğun ve anne babanın pediatrik, psikolojik 
olarak değerlendirilmesi ve zamanında tedavi 
edilmesi gerekir (2). 

4. Kırılgan Çocuk/Bebek Sendromunun 
Nedenleri

  Kırılganlık algısının çocuğun sağlık durumuyla 
mı yoksa ebeveynlerin duygusal durumuyla 
mı tetiklendiği hala tartışmalı bir konudur (20). 
Ailelerin çocuğun kırılganlığı ile ilgili algısının 
hastalık haline dönüşmesi, preterm doğumlar gibi 
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hayatı tehdit eden ciddi sorunlarla karşılaşmaları 
sonucu oluşabildiği gibi yenidoğan sarılığı gibi 
daha basit sorunlarda da oluşabilir (7,8,12).

Yapılan bir çalışmada ilaç zehirlenmesi nedeniyle 
yaşamı tehdit edilen ancak çok kısa sürede tedavisi 
yapılmış bir çocuğun ebeveyninde ve çocukta 
kırılganlık sendromu belirtileri tespit edilmiştir 
(2). Yine aynı çalışmada annenin doğum sırasında 
yaşadığı ölüm korkusunun, küçükken kendi 
annesini kaybetmesinin kırılganlık sendromu 
oluşumuna neden olabildiği belirtilmektedir (2).

 Bir meta-analiz çalışmasında kırılganlık algısının, 
çocuğun metabolik hastalıkla doğmuş olması gibi 
fizyolojik faktörlerden ve ebeveynlerin anksiyete 
gibi psikolojik faktörlerinden kaynaklanabildiği 
de bildirilmektedir (20). Yine aynı çalışmada 
1989 ile 2013 yılları arasında kırılganlıkla ilgili 
yapılan çalışmalar taranmış ve preterm, düşük 
doğum ağırlığı, maternal anksiyete, sağlık öyküsü, 
doğum esnasında yaşanan medikal sorunlar, 
çocuklarda davranış bozukluklarının olması, 
çocuklarda somatik sorunların olması, anne-baba 
rolünde yetersizlik yaşama durumu, yenidoğan 
yoğun bakım ünitesinde bebeğin kaldığı oda, 
bebeğin yaşı gibi etmenlerin kırılganlık algısıyla 
ilişkili olduğu belirtilmiştir (20). 

Thomason ve ark. (2015) yaptıkları çalışmada 
kırılganlık algısı, özyeterlilik algısı ve kadınların 
toplumsal beklentiler algısının birbiriyle ilişkili 
durumlar olduğu tüm bu durumları maternal 
inançların da oldukça etkilediği bildirilmektedir 
(21). 

Kırılganlık sendromunun oluşumu prenatal, 
natal, postnatal dönemlerde yaşanan 
sıkıntıların, anne-babanın rolü, bebek/çocuğun 
rolü olarak üç başlık altında tartışılmıştır.

4.1. Kırılgan Çocuk/Bebek Sendromu 
oluşumunda prenatal, natal, postnatal 
dönemlerde yaşanan sıkıntıların rolü

Gebe kalmada yaşanan güçlüklerin kırılganlığı 
etkilediği bildirilmektedir. Bu süreçte çok istenen 
bir bebeğe sahip olunmasının ve genellikle 
yardımcı üreme tekniği ile sahip olunan bu 
bebeklerin yenidoğan yoğun bakıma girecek 

bir neden (preterm, düşük doğum ağırlığı vb) 
ile doğmasının kırılganlık algısını oluşturduğu 
ve bu ebeveynlerin bebeklerine aşırı koruyucu 
davranarak onların gelişim süreçlerini olumsuz 
etkiledikleri bildirilmektedir. (10). Green ve 
Solnit (1964) yaptıkları çalışmada; annenin 
doğum sırasında ölüm korkusu yaşamasının 
kırılganlık algısını etkilediği belirtilmektedir 
(2). Bir çalışmada da annelerinde kırılganlık 
sendromu bulunan bebeklerin mental gelişim 
skorlarının düşük olduğu belirlenmiştir (1). 

Doğan ve ark. (2009) sağlıklı çocuk sahibi 
anneler ile yaptıkları çalışmada annenin gebeliği 
boyunca düşük tehdidi yaşaması, doğum şekli 
gibi demografik verilerin kırılganlık algısının 
oluşumunda etkili olduğunu saptamıştır (8). Başka 
bir çalışmada tek çocuğa sahip olan annelerin 
çocuklarını daha kırılgan olarak algılandıkları 
belirtilmiştir (11). 

Gebelik süreci ve anne olma her zaman olumlu bir 
deneyim olarak sonuçlanmayabilir ve kırılganlık 
algısıyla ilişkili olarak gösterilen perinatal ve 
post-partum depresyon ile anneleri karşı karşıya 
bırakabilir (21). 

Preterm bebek sahibi olmak ve bebeğin anne-
babalara çok yabancı bir ortam olan yenidoğan 
yoğun bakımda olması anne-babaların kaygısını, 
stresini arttırabilir. Örneğin; Henderson ve 
ark. (2016) yaptıkları çalışmayla da preterm 
bebek sahibi annelerin daha çok kaygı, 
yorgunluk duygusu yaşadıklarını ve bebeklerini 
kabullenmediklerini ve anneliğe geçiş sürecinde 
zorluklar yaşadıklarını belirlemişlerdir (23). 
Yenidoğan yoğun bakımda yatan preterm bebek 
sahibi, travma, depresyon, kaygı belirtileri 
bulunan 150 anne ile yapılan başka bir çalışmada 
bu annelerin aynı zamanda kırılganlık algılarının 
da yüksek olduğu bildirilmiştir (10). Oysa preterm 
bebek sahibi ya da bebeği yenidoğan yoğun 
bakımda herhangi bir nedenle bulunan annelerin 
anneliğe hazırlanmasının, maternal uyum 
sürecinin başlatılması ile kırılganlık algısının 
engellenebileceği bildirilmektedir (15,22). Teti 
ve ark. (2005)’nın yaptıkları çalışmada da bu 
uyum sürecinde anneye verilen desteğin onun 
kendine olan güvenini arttırdığı, preterm bebekte 
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yaşanan sorunlarla baş etmeyi kolaylaştırdığı 
ve kırılganlık algısının oluşumunu engellediği 
bulunmuştur (15). 

4.2. Kırılgan Çocuk/Bebek Sendromu 
oluşumunda anne-babanın rolü
Ebeveynler bazı nedenlerle çocuklarının kırılgan 
ya da özellikle hastalığa yatkın olduğu inancına 
sahiptir (5,12). Bu ebeveynler bu yanlış inanç 
ve algıları ile bağlantılı olarak çocuklarını özen 
gösterilmesi gerektiği düşüncesi ile, koruyucu ve 
endişeli davranışlar sergilemektedir (23). Green 
ve Solnit (1964) yaptıkları çalışmada 25 çocuk 
ve anne-babaları değerlendirmiş ve kırılganlık 
sendromu yaşayan olguların; çocuğunda 
önemli bir hastalık durumunun olabileceği 
düşüncesi, ebevynlerin kendi ebevynlerinden 
birini kaybetmeleri, annenin doğum sırasında 
ölüm korkusu yaşaması şeklinde sorunların 
bulunduğunu tespit etmişlerdir (2). 

Ayrıca literatür incelendiğinde; gebelik ve 
perinatal komplikasyonlar, gebe kalmada yaşanan 
sorunlar, pospartum depresyon, bebek sahibi 
olmak için herhangi bir tedavi yöntemi sonrası 
sahip olunan bebekler, aile içi kaygılar, maternal 
depresyon ve düşük sosyal destek, tek çocuk 
sahibi olmaları, önceden yaşanan çocuk kayıpları,  
ailenin sosyoekonomik seviyesi, eğitim düzeyi, 
ebeveynlerin sağlık durumu, ebeveynlerin çocuk 
yetiştirmedeki tutumu, çocuklara birey olma 
fırsatının verilmemesi, ebeveynlerin öz yeterlilik 
durumu gibi birçok durum kırılgan bebek/çocuk 
sendromu için risk olarak görülmektedir (2-12). 

Bu konuda yapılan çalışmalar incelendiğinde; 
Kerruish ve ark. (2005) yaptıkları çalışmada 
maternal anksiyete ile kırılgan bebek algısı 
arasında güçlü bir korelasyon olduğunu 
belirlemiştir (6). Thomasgard ve Metz (1996) 
yaptıkları çalışmada 2 yıl süreyle aşırı koruyucu 
ebeveynlik ve ebeveynlerin kırılganlık algısı 
arasındaki korelasyon incelenmiştir. Çalışmanın 
sonucunda ikisi arasında bir ilişkiye rastlanmamış 
ancak, yüksek olarak algılanan kırılganlığın 
depresyon ve agresif davranışlar ile ilişkisinin 
olduğu bulunmuştur (23). Yine başka bir çalışmada 
preterm doğan bebeklerin aşırı koruyucu ebeveyn 
davranışları ve kırılganlık sendromu riski ile 

karşı karşıya oldukları belirlenmiş ayrıca bu 
çalışma ile ebeveynlerin kırılganlık algısı ile aşırı 
koruyucu ebeveynlik arasında da anlamlı bir ilişki 
olduğu saptanmıştır (14). Metin ve ark. (2016) 
tarafından ülkemizde yapılan bir çalışmada 
analizler sonucunda annelerin kırılganlık algı 
düzeylerinin yüksek olduğu ve tek çocuğa sahip 
olan annelerin çocuklarını daha kırılgan olarak 
algılandıkları saptanmıştır (11). Doğan ve ark.
(2009) sağlıklı çocuk sahibi anneler ile yaptıkları 
çalışmada annenin gebeliği boyunca düşük 
tehdidi yaşaması, doğum şekli, anne-baba yaşı 
ve eğitimi, çocuğun cinsiyetinden memnun olma 
durumu, annenin doğum sayısı gibi anneye ait 
sosyodemografik verilerin kırılganlık algısının 
oluşumunda etkili olduğunu saptamıştır (8). 
Thomasgard ve Metz (1997) yaptıkları çalışmada 
da çocukları daha önce bir sağlık sorunu yaşamış 
anne babalarda kırılganlık algısının belirgin 
düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir (24). 
Allen ve ark. (2004)’nın preterm bebeklerin 
anneleriyle yaptıkları çalışmada kırılganlığın 
sosyodemografik özellikler ile ilgili olmadığı, 
ancak bu annelerde depresyon, anksiyete, 
kötümserlik, yaşamdan keyif alamama gibi 
sorunların daha çok görüldüğü belirlenmiştir (9). 

4.3. Kırılgan Çocuk/Bebek Sendromu 
oluşumunda bebeğin/çocuğun rolü

Hastalanmak yalnızca fizyolojik bir süreç olmayıp, 
aynı zamanda psikolojik, sosyal ve kültürel 
bir algıdır. Ebeveynin çocuktan ayrı kalmasına 
neden olan hastaneye yatış gerektiren hastalıklar 
kırılganlığın oluşmasının nedenlerinden biridir 
(5,9). Bebekten/çocuktan kaynaklı sorunlar 
arasında; preterm doğumlar, gebelik ve perinatal 
dönemde yaşanan bebekten/çocuktan kaynaklı 
sıkıntılar, yardımcı üreme tekniklerinden 
faydalınarak sahip olunan bebekler, bebeklikte 
beslenme sorunları ve ağlama davranışı, yoğun 
bakıma veya hastaneye yatış gerektiren durumlar, 
kırılgan bebek/çocuk sendromu için risk faktörü 
olarak tanımlanmışdır (2-12). 

Yapılan çalışmalara baktığımızda Houtzager ve 
ark. (2014) yaptıkları çalışmada kırılganlığın 
kronik hastalıkla ilişkili olduğunu ve kronik 
hastalıkla büyümenin çocukların fiziksel, sosyal, 
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duygusal gelişimini ve ebeveynlerin psikososyal 
uyumlarını etkilediğini belirlemiştir (25). Sigal 
ve ark. (1973) yaptıkları çalışmada krup, Sigal ve 
Gagnon, (1975) yaptığı çalışmada ise akut ishalin 
ebeveynlerin kırılganlık algısını arttırdığını 
belirlemiştir (26,27). 

 Bergmanın (1967)’de yaptığı çalışmada kalp 
üfürümü olan çocukların annelerinin çocuklarını 
önemli bir kalp rahatsızlığı veya ölüm riski 
varmış gibi bir durum olduğunu tanımladıkları 
belirlenmiştir (28). Kemper ve ark.’nın (1989) 
yaptıkları çalışmada da sarılığı olan bebeğe sahip 
anne-babaların acil servislere bebeklerini çok sık 
getirdikleri ve bebeklerini emzirme oranlarının 
azaldığı, hiperbilüribineminin kırılganlık algısının 
oluşmasında bir etken olduğu belirlenmiştir (29). 

Hasta preterm bebeklerin yatışları aylarca 
sürebilir ve yoğun bakım ünitelerinde kaldıkları 
süre uzadıkça bu bebeklerin ziyaretleri aileler 
için yorucu, tüketici ve ekonomik açıdan sorunlu 
olabilir. Tüm bu süreç ailenin bebekle ilişkisinin 
yanısıra anne ile baba arasındaki ilişkiyi de 
olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla da 
preterm ve düşük doğum ağırlıklı bebeğe sahip 
ebeveynlerin çocuklarını kırılgan olarak algılama 
durumlarının da yüksek olması beklenen bir 
sonuçtur (3). 

Çocuğun erken yaşam yıllarında ortaya çıkan 
sağlık sorunları nedeniyle kırılganlık algısının 
oluştuğunu bildiren çalışmalara bakıldığında; 
Horwitz ve ark. (2015) preterm doğan bebeğe 
sahip anneler ile yaptıkları çalışmada preterm 
doğumun kırılganlık algısında bir risk etmeni 
olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca bu çalışma 
annelerin yeterli sosyal destek ve yeterli baş etme 
mekanizması geliştirebilmeleri ile kırılganlığın 
önlenebileceğini bildirmektedir (12). 

Bu konuyla ilgili birçok çalışma bulunmaktadır, 
örneğin; Perrin ve ark. (1989) yaptıkları çalışmada 
preterm ve term bebekler karşılaştırıldığında 
preterm bebeklerin annelerinin kırılganlık 
algılarının daha yüksek olduğunu belirlemiştir 
(14). 

Tluczek ve ark. (2011) yenidoğan tarama 
programında yer alan kistik fibrozis ve 

doğumsal hipotiroidizm tanısı konan çocukların 
ebeveynleriyle yaptıkları çalışmada kırılganlık 
algılarının kistik fibrozisli çocuğu olan 
ebeveynlerde sağlıklı çocuğu olan ebeveynlere 
göre daha yüksek bulurken, doğumsal 
hipotiroidizmli çocuğa sahip ebeveynlerde 
anlamlı bir ilişki saptamamıştır (30). Metin ve 
ark. (2016) yaptıkları başka bir çalışmada da 4-5 
yaşlarında çocuğa sahip annelerin kırılganlık algı 
düzeylerinin yüksek olduğu, tek çocuğa sahip 
olan, çocuğu erken doğan, daha önce herhangi 
bir hastalık geçiren ve 2500 gramın altında doğan 
çocuğa sahip annelerin çocuklarını kırılgan olarak 
algıladıkları saptanmıştır (11). 

Maclean (2010) preterm doğan bebeklerin 
anneleriyle yaptığı tez çalışmasında kırılganlığın 
aşırı koruyucu annelik, maternal düşmanlık, 
maternal cevap ile ilişkili olmadığı ancak yeniden 
hastaneye yatış, sağlıkla ilgili değişen durumlar ile 
ilişkili olduğu tespit edilmiştir (3). Ayrıca Allen ve 
ark.(2004), Estroff ve ark.(1994), Forsyth ve ark.
(1994) yaptıkları çalışmalarda preterm bebeklerin 
ebeveynlerinin kırılganlık algısını yaşadıklarını 
ve bu bebeklerin ileride yaşıtlarına göre daha 
fazla somatik sorunlar gösterdikleri sonucuna 
ulaşmışlardır. Ayrıca bu çocuklarda daha agresif, 
disiplinsiz, kontrolsüz ve yıkıcı kişiliğin yanı 
sıra zayıf sosyal davranışlar gözlendiğini de 
belirlemişlerdir (5,7,31).

Kerruish ve ark. (2005) da preterm bebeklerin 
annelerinin kırılganlık algılarının yüksek 
olduğunu belirlemiştir (6). Chambers ve ark. 
(2011) yaptıkları çalışmada gebelikte yaşanan 
sorunların, çocuk ve ebeveynlerin mental 
sağlığının, çocuk sağlığının, hastanedeki iyileşme 
sürecinin kırılganlık ile ilişkili etmenler olduğunu 
belirlemiştir (32). 

5. Kırılgan Çocuk/Bebek Sendromunun 
Sonuçları: Çocuk ve Aile Üzerindeki Etkileri

Kırılganlık algısının çocuklar üzerindeki etkisini 
incelediğimizde, gelişimsel ve davranışsal 
bozuklukların oluşumuyla sonuçlanabildiği 
bildirilmiştir (4). Ayrıca bazı çalışmalar, küçük 
yaş dönemlerinde ek gıdaya geçmede, ilerleyen 
dönemlerde de akademik başarısızlık, aşırı 
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sağlık sorunları, sosyal geri çekilme, kendine 
güvensizlik, dil gelişiminde sıkıntı yaşama, 
bilişsel ve psikososyal gelişimi olumsuz etkilediği 
gibi sorunların görülebildiğini belirtmektedir 
(7,9,12,14). 

Green ve Solnit (1964) preterm olarak doğan 
bebeklerin 6 yaşına geldikten sonra psikososyal 
gelişimlerinde sıkıntı yaşandığını ve bu 
çocukların anne-babalarında da çocuklarını 
kaybetme korkusu oluştuğunu gözlemlemişlerdir 
(2). Ayrıca Green ve Solnit (1964) bu çocukların 
ebeveynlerinden ayrılmada güçlük yaşadıklarını, 
anne-babaların bedensel/fiziksel durumlarıyla 
ilişkili aşırı endişeli olduklarını, okul başarılarının 
düşük olduğunu belirlemişlerdir (2). 

Pearson ve Boyce’nin (2004) olgu sunumunda 
anne-babasının kırılganlık algısı ile yaklaştığı 
1 haftalıkken sepsis nedeniyle yoğun bakımda 
kalan 3 yaşında bir erkek çocuk tanıtılmıştır. Aile 
uzun süredir çocukta karın ağrısı ve iştahsızlık 
bulunması nedeniyle hastaneye başvurmuş ancak 
incelemeler sonucunda gastro-intestinal sistemle 
ilişkili bir soruna rastlanmamıştır (13).

Bu çocukların davranışlarına baktığımızda 
da bu çocukların ebeveynlerinden ayrılmaya 
dayanamadıkları, okula gitme durumunda 
okul korkusu yaşadıkları bu nedenle de okul 
başarılarının düşük olduğu, uyku sorunu 
yaşadıkları (çoğu anne-baba ile birlikte yatıyor), 
anne-babaya karşı, dışardaki bireylere karşı 
utangaç içine kapanık davranışları olduğu 
söylenebilir (1,4,14). Stern ve ark. (2006)’nın 
ileriye dönük ve izlemeli olarak bebek ve anneleri 
ile yaptıkları çalışmada preterm bebeklerin aynı 
yaş grubundaki term bebeklere göre daha olumsuz 
davranışlar sergiledikleri ve aynı yaş grubundaki 
bebeklerle ilişkilerinde olumsuz davranışlarda 
bulundukları belirlenmiştir (1). Ayrıca, 5. ayında 
anneleri tarafından kırılgan olarak algılanan 
ve daha fazla strerotipik hareketler gösteren 
bebeklerin 32 aylık olduklarında ölçülen mental 
skorlamalarının düşük olduğu belirlenmiştir (1).

Ebeveynlerin yaşadıkları sıkıntılar incelendiğinde 
ise çocuklarını bir yere giderken bırakma 
konusunda tedirginlik yaşadıkları, çocuklarını 

hep gözlerinin önünde tutmaya çalıştıkları, zaman 
zaman ebeveynliklerini yerine getirmede yetersiz 
hissettiklerini ifade ettikleri bildirilmiştir (1,2,4). 
Teti ve ark.(2005) yaptıkları çalışmada preterm 
bebek sahibi annelerin ilk bir yılda kırılganlık 
algısının oluştuğunu ve annelerin öz yeterlilik 
algılarının olumsuz etkilendiğini belirlemişlerdir 
(15). Kerruish ve ark. (2007) yaptıkları çalışmada 
tip 1 diyabet açısından yüksek riskli, düşük 
riskli ve riski olmayan bebeklere sahip annelerin 
kırılganlık algıları, depresyon belirtileri, kaygı 
belirtileri değerlendirilmiş, üç grup arasında 
farklılık bulunamamıştır ve üç grubunda 
kırılganlık algısı yüksek olarak belirlenmiştir (6). 
Horwitz ve ark. (2015) travma, depresyon kaygı 
belirtilerinin bulunduğu preterm bebek sahibi 
150 anne ile yaptıkları çalışmada postravmatik 
stres bozukluğu, annelerin bebekleri yenidoğan 
yoğun bakım ünitesindeyken yaşadıkları duygu 
ve düşüncelerin paylaşılmasını, annenin sıkıntılı, 
hatalı durumları tanımlayabilmesini ve tepki 
gösterebilmesini, kas gevşeme egzersizleri ile 
rahatlamasını, annede oluşan travma öyküsünü ve 
sürecininin tartışılmasını kapsayan 6 seanslık bir 
kognitif davranış terapisi kullanılarak annedeki 
travma, depresyon, kaygı belirtilerinin ve 
kırılganlık algısının azaltıldığı belirlenmiştir (33).  

Ayrıca kırılganlık sendromu yaşayan ebeveynler 
bebeklerinin sağlıklarının bozulacağı endişesi 
ile çocuk haklarına da aykırı aşırı koruyucu 
davranarak bebeklerin gereksiz sağlık bakımı 
almasını sağlama, gereksiz hastaneye götürme, 
büyüme gelişmesine engel olacak tamamlayıcı 
beslenmeye geç başlama, düşer ya da yaralanır 
diye emekleme/yürüme sürecinde bebeği 
kısıtlama gibi davranışlarda bulunabilmektedirler 
(2,14). 

6.  Kırılgan Çocuk/Bebek Sendromunda 
Uygun Hemşirelik Bakımı

Kırılganlık sendromu yenidoğanın psikososyal 
risk etmenleri arasında yer almaktadır 
ve bu sendrom ebeveynlerin çocuklarına 
yönelik algılarını etkileyebilmekte ve hatta 
çarpıtabilmektedir. Bozuk algılar çocukluk 
döneminde ve ileriki yaş dönemlerinde ebeveyn-
çocuk etkileşimini olumsuz etkileyebilmektedir 



69

Sağlık ve Toplum 2022;32 (2) 61-74

(12). Ayrıca, kırılganlık sendromunda anne-baba 
bebeği tedavisinin tamamlanmasına rağmen 
onun hastalıklara, yaralanmalara, ölüme daha 
yatkın olabileceği endişesi yaşayabilmektedir 
(18,34). Bu sebeple anne-bebek arasında 
sağlıksız bir birliktelik kurulmaktadır ve anne-
baba bebeğin yararına olduğu düşüncesiyle aşırı 
koruyucu bir role girmektedir (35). Kırılganlığın 
etyolojisini anlamak çocukların çarpık ve 
aşırı koruyucu ebeveyn etkileşimlerinden 
korunmasını ve ebeveylerin gereksiz tıbbi 
bakım almaları konusundaki ısrarcı taleplerini 
azaltmayı sağlayabilir. Bu nedenle bu riskleri 
hemşireler bilmeli ve çocuklar ve aileler üzerinde 
gözlemlemelidir (14,20). 

Preterm bebeğe anne-babanın bakışı onu 
algılama biçimi, ileriki dönemlerde aralarında 
kurulacak birliktelik için oldukça önemlidir. 
Pretem bebek sahibi anne-babalar bebeklerinin 
bakımından uzak olmalarına bağlı ebeveyn olma 
konusunda kendilerini yetersiz hissedebilmekte 
bebeğinden uzak olduğu ve ona yetemediği için 
acı çekmektedir. Russell ve ark. (2014) yaptıkları 
çalışmada anne-babalara bebeklerinin yoğun 
bakımda olmasına bağlı yaşadıkları durumları 
açıklayacak 12 açık uçlu soru sorulmuştur 
ve cevaplar bebek bakımı, anne sütü, bebeğe 
erişim, personel ile iletişim, yoğun bakımla olan 
deneyimler başlığı altında incelenmiştir. Yoğun 
bakım personelinin ilk 3 günde annenin sütü 
gelmemesine rağmen ısrarla süt ihtiyacı olduğunu 
dile getirmeleri annenin bebeğini hayal kırıklığına 
uğrattığını düşünmesine neden olmuştur. 
Annelerin bebeklerinin bez değişimini bile 
yapamıyor olmaları annelerin kendilerini yetersiz 
bir ebeveyn olarak algılamalarına ve çaresiz 
olduklarını düşünmelerine neden olmuştur. Anne-
babaların bebekleri hakkındaki işlemleri takip 
ettikleri bir tahta olduğunu ancak anne-babaların 
bu tahtada yazan işlemleri anlamadıklarını ifade 
etmişlerdir.  Bu olumsuz sonuçların yanı sıra, yoğun 
bakım personelinin günlük kullanarak annenin 
ve babanın bebeklerine söylemek istediklerini 
paylaşacakları bir çözüm üretmelerinden mennun 
olduklarını, sağlık çalışanlarının bebek ve anne-
baba arasındaki bağı önemsediklerini bilmelerinin 
önemli olduğunu ifade etmişlerdir (36). Bu 

çalışmadan da anlaşılacağı üzere anne/baba-bebek 
birlikteliğinin bozulduğu durumlar ebeveynler 
için güç durumlar oluşturmaktadır. Anne-
babalar çocuklarının durumlarını dışardan takip 
etseler de bebekleri için yaşadıkları endişe kaygı 
duyguları tükenmemektedir. Ancak biraz olsun 
onları rahatlatmıştır. Anne-babaların bebeğini 
göremeyeceği durumlar için bu çalışmadaki gibi 
benzer yöntemler kullanılarak aile rahatlatılabilir. 
Örneğin bebek aileye uzaktan camlı bir bölmeden 
gösterilebilir. Ayrıca, en kısa sürede koşulların 
uygun olmasıyla ailenin bebekle buluşturulması 
kırılganlık sendromunu önlemede atılacak önemli 
bir adımdır (34-37).

Pretermler genellikle sezaryen ile doğmakta 
ve doğum sonrası bebek ile annenin teması ya 
sınırlandırılmakta ya da hiç başlatılmamaktadır 
ve bu durum ebeveyn stresini daha da 
kötüleştirmektedir (37). Yapılan nitel bir 
çalışmada preterm bebek sahibi anneler bu 
bebeklere nasıl bakacaklarını bilmediklerini ve 
anne olarak yetersiz kaldıklarını, hatta kucaklarına 
aldıklarında ona zarar vereceği endişesi içinde 
olduklarını, bebeklerini ilk gördüklerinde ona 
dokunmaktan korktuklarını ifade etmişlerdir (38). 
Bu nedenle olabildiğince erken süreçte anne ile 
bebeğin kanguru bakımı ile fiziksel temasının 
sağlanması, emzirmenin başlatılması, ebeveyn 
rollerinin tekrar kazandırılması için aile merkezli 
bakımın benimsenmesinin önemine ve preterm 
bebek anneliği için uyum sürecinin gerekliliğine 
vurgu yapılmaktadır (22,39). Yapılan çalışmalarda 
da anne-bebek birlikteliğinin başlatılması ve 
sürdürülmesinin önemi açıkça görülmektedir. 
Örneğin, preterm bebek sahibi annelere maternal 
uyum için gerekli eğitim verilmesinin ilk bir 
yılda kırılganlık algısı oluşumunu ve öz yeterlilik 
algılarını olumlu etkilediği belirlenmiştir 
(15). Horwitz ve ark. (2015)’nın çalışmasında 
da kognitif davranış tedavisi ile annelerin 
yaşadıkları depresyon, kaygı, kırılganlık algısı 
gibi travmaların azaltılabileceği belirlenmiştir 
(33). Bu kaynaklarda göz önüne alınarak anneler 
ve diğer aile bireylerinin sağlık çalışanları 
tarafından kırılganlık sendromunu önlemek için 
bebekle/çocukla birlikteliklerinin sağlanması, 
bakıma katılması, bebek bakımı hakkında 
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eğitilmesi, bebeğin/çocuğun tedavi ve bakımı 
hakkında düzenli açık bir şekilde bigilendirilmesi 
gerekmektedir (2-4).

Erken çocukluk döneminin yetişkin sağlığı ve 
eğitim başarısı üzerindeki etkileri önemli hale 
geldikçe çocuk hemşireliği giderek karmaşık 
hale gelmeye başlamıştır. İnsan yaşamı sağlık, 
öğrenme ve davranış üzerine kuruludur. Sağlıklı 
bireyler yetişmesi için bu üç etmenin erken 
çocukluk döneminde sağlıklı ve normal şekilde 
sürdürülmüş olması gereklidir. Hastanelerde 
bulunan çocukların tedavi, bakım ve izleminde 
ailelerin kullanıldığı programların çocuklarda 
duygusal ve davranışsal sorunları azalttığı 
bildirilmektedir (37, 39, 40). Ebeveynlerin 
hastanede çocuğun bakımına katılmalarına ilişkin 
yapılmış çalışmalarda; ebeveynlerin hastanede 
yatan çocuklarının yanında kalma, çocuklarının 
bakımında aktif rol alma, ağrılı işlemler sırasında 
çocuklarının yanında olma, çocuğun durumu, tanı 
ve tedavi testleri konusunda bilgilendirilme, sağlık 
personeli tarafından endişelerinin ve sorunlarının 
dinlenilmesi, sorularının yanıtlanması ve servise 
uyumunun sağlanması gibi gereksinimlerinin 
olduğu bildirilmektedir (41-45). 

Russell ve ark. (2014)’nın bebekleri yoğun 
bakımda bulunan ailelerin yaşadıkları sıkıntıları 
sorguladıkları çalışmada da, ailelerin bebekleriyle 
yeterli birlikteliği sağlayamadıkları, emzirmenin 
sekteye uğradığı, bebekten uzak oldukları için 
endişe duydukları, sağlık personeliyle iletişim 
sıkıntısı yaşadıkları belirlenmiştir (36). Oysa bu 
durum kırılganlık algısı oluşumunda büyük bir 
risktir. Aile ile yeterli iletişim sağlanamadığında 
aile gereksiz ve yüksek kaygı yaşamakta hatta 
tükenmişlik yaşamaktadır (30). Yaşanan bu 
duygularda kırıganlık algısını tetiklemektedir 
(1,2,3). Bu nedenle çocuk hemşirelerinin aileye 
ulaşmaları doğru, açık bir şekilde iletişim kurması 
kırılganlık sendromu gelişimini önleyebilir. 
Ayrıca, çocuk ve aile ile en çok etkileşim 
halinde olan çocuk hemşireleri kırılganlığın 
belirtilerini iyi bilmeli ve olguları belirleme 
becerisi kazanmalıdır. Kırılgan çocukların 
gereksinimlerini tanımlayabilen hemşireler 
bu programda anne-babalara rehberlik ederek 
anne-babaların rollerini bulmalarında yardımcı 

olmalıdır (40). (2018) çalışmalarında bebeklerini 
kırılgan olarak algılamayan ebeveynlerin 
kendilerini ebeveyn olarak daha yetersiz 
algıladıklarını açıklamışlardır. Bununla birlikte 
ebeveynlerin depresyon ve yaşadıkları stres 
düzeyleri ile kırılgan bebek algıları arasında 
pozitif yönde, ebeveyn yeterliliği algıları ile 
negatif yönde ilişkili olduğunu belirtmişlerdir 
(46). Çocuğun ilk sosyalleştiği yer olan aile 
ortamı, onun; fiziksel, bilişsel, duygusal ve ruhsal 
yönden bir bütün olarak sağlıklı şekilde büyüyüp 
gelişmesinde çok önemli bir role sahiptir. 
Ebeveynin bebeğini kırılgan olarak algılaması, 
sağlıklı çocuk gelişimini desteklemeyen bir 
durumdur. 

Bu süreçte, aileler ve bebek arasındaki bağın 
sürdürülmesine katkı sağladığı kanıtlanmış sayısız 
yararı bulunan kanguru bakımının verilmesi 
ile kırılganlık algısının da düzeltilebileceği 
bildirilmektedir (42,47-50). Bebeğin benlik ve 
üst benliğinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi, 
gelecekte girişimci, sosyal, kişiler arası ilişkilerde 
sorun yaşamayan ve özgüveni sağlam bir yetişkin 
olabilmesi için; mutlu ve sürekliliği olan, sağlıklı 
bir anne-bebek birlikteliğine gereksinim vardır 
(51-53). 

Annenin bebeğini kırılgan olarak algılaması 
sonucu gelişen KBS ise bu birlikteliği olumsuz 
yönde etkileyen bir etmendir. Bu sendromun 
annede oluşmasıyla anne – bebek etkileşiminde 
rahatsızlığa neden olan ve çocukta ayrılma 
güçlükleri, uyku sorunları, yıkıcı davranışlar, 
okulda yetersizlik, anneye yönelik fiziksel 
olarak kötü niyetli davranışlar ve hiperaktivite 
gibi olumsuz, uzun süreli sonuçlara neden olan 
ebeveynlerde artan kaygı gibi durumlar oluşabilir 
(1-6). Bu nedenle erken çocukluk döneminde 
anne-bebek birlikteliğini olumsuz etkileyen 
KBS’nin değerlendirmesi ve bu sendromu 
önleyeci girişimlerde bulunulması gerekmektedir. 

Kırılganlık algısının önlenmesinde annenin 
güçlendirilmesi oldukça önemlidir. Annelerin 
güçlendirilebilmesi için, hastanede yatış sırasında 
annenin duygusal sonuçlarının değerlendirilmesi, 
annelerin çocuklarının bakımına katılması, 
hastaneye yatış sonrası anne kaygısı ve olumsuz 
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ruh hali, post-partum depresyon semptomlarının 
izlenmesi, çocuğa adaptasyonun sağlanması, 
annenin inançlarının değerlendirilmesi ayrı ayrı 
ele alınmalı ve düzenli aralıklarla risk grubundaki 
anneler kırılganlık algısı açısından taranmalıdır. 
Ayrıca bebeğin büyüme ve gelişmesi izlenmelidir 
(17,19,33). Kırılganlık algısı taramasının ilk 1 
yaşta özellikle YYBÜ’den taburculuktan sonra 
ilk 1 ay içinde, 6 aylık ve bir yaşında olmak 
üzere üç kez yapılması önerilmektedir. KBS 
geliştiği belirlenen ebeveynlerin anne bebek 
bağlanmasındaki sorunlara ve annelik tutumlarına 

yönelik psikoeğitim programlarına, gelişimsel, 
psikodinamik ve bilişsel davranışçı müdahale 
programlarına yönlendirilmelidir (12,17,46). 
Kırılganlık algısını önlemede hemşirelik 
uygulamaları Tablo 1’de belirtildiği gibidir.

Sonuç olarak; kırılganlık algısı hem aileyi hem 
de bebeği olumsuz etkileyen önemli bir sorundur. 
Kırılganlık algısının tam nedeni belirlenmemiş 
olsa da bebek/çocuk, aile ve çevresel bir 
çok etmenin bu sendroma neden olduğu 
bildirilmektedir (1-18). 

24 
 

 

 

Tablo 1. Kırılganlık Algısını Önlemede Hemşirelik Uygulamaları 

 

Kırılganlık Algısı Gelişimini Önlemede Hemşirelik Uygulamaları 

1 Ebeveynlerin Güçlendirilmesi 

-Hastanede Yatış Sırasında Annenin Duygusal Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

-Annelerin Çocuklarının Bakımına Katılması 

-Hastaneye Yatış Sonrası Anne Kaygısı ve Olumsuz Ruh Hali 

-Post-partum Depresyon Semptomlarının İzlenmesi 

-Çocuğa Adaptasyonun Sağlanması 

-Annenin İnançları 

-Kanguru Bakımı 

2 Riskli Ebeveynleri Erken Dönemde Belirleme  

-İlk 1 yaşta Kırılgan Bebek Algısı Ölçeği (KBAÖ), 1 yaştan sonra Kırılgan Çocuk 

Algısı Ölçeği’nin kullanılarak KÇS/KBS gelişen ebeveynlerin erken dönemde 

belirlenmesi 

-YYBÜ’den taburculuk sonrası, ilk bir hafta ile bir ay arasında birinci, 6. ayda ikinci ve 

bir yaşında üçüncü olmak üzere toplam üç kez KBAÖ ebeveyn kırılganlık algısının 

değerlendirilmesi (eğer bebek preterm doğmuş ise düzeltişmiş yaşa göre bu taramaların 

yapılması) 

-Ebeveynin psikososyal tepkilerinin (anksiyete, travma, stress, başetme yöntemleri, 

sosyal destek) belirlenmesi 

3 Eğitim ve Müdahale Programlarına Yönlendirme  

-KBS veya KÇS gelişen ebeveynlerin psikoeğitim programlarına ve klinik düzeyde 

gelişimsel, psikodinamik, bilişsel davranışçı müdahale programlarına yönlendirilmesi 

 

 

(8, 11, 17, 19, 33, 49, 50,54). 

 



72

Annelerde Kırılgan Çocuk/Bebek Sendromu

Sağlık hizmeti çalışanları, özellikle de doğum 
sonrası dönemde anne, bebek ve  KÇS/
KBS’nin en fazla etkilediği gelişim açısından 
en hassas dönem olarak kabul edilen yaşamın 
ilk yıllarındaki çocuk ile en yakın ilişki halinde 
olmaları nedeniyle hemşire ve ebeler, anne/
ebeveyn algısının risklerinin farkında olmalıdırlar. 
Erken girişimlerde bulunarak anneye gereksinim 
duyduğu yardımı sağlayarak annenin kaygısını, 
bebeği ile ilgili kırılganlık algısını azaltmayı ve 
aşırı koruma davranışının gelişimini önleyerek 
annenin “anne olma sürecini” kolaylaştırmayı 
sağlayabilirler. Bunun sonucunda da kırılgan 
olarak algılanan bebeklerin yaşamın ilerleyen 
dönemlerinde; bilişsel ve davranış sorunları, 
düşük aktivite düzeyleri, zor ebeveyn çocuk 
etkileşimleri, psikosomatik hastalıkları, sağlık 
hizmetlerinin aşırı/gereksiz kullanımları, yetersiz 
gelişimsel sonuçları ve okul başarısızlığı gibi 
durumların gelişimi engellenebilir.  Kırılganlık 
algısının önlenebilmesi için anneler; anne 
bebek bağlanmasındaki sorunlara ve annelik 
tutumlarına yönelik psikoeğitim programlarına, 
gelişimsel, psikodinamik ve bilişsel davranışçı 
müdahale programlarına yönlendirilmelidir. 
Böylece bu annelerin çocuklarına karşı duygu ve 
davranışlarını düzenleme becerileri geliştirebilir 
ve kaliteli anne-çocuk etkileşimini besleyerek 
kronik stresörlerin çocukların gelişimi üzerindeki 
olumsuz etkisini azaltabiliriz.

Son olarak, kırılganlık algısının çocuk ve aile 
üzerindeki olumsuz etkileri düşünüldüğünde bu 
algıyı önlemek için yapılması gereken hemşirelik 
girişimlerinin çoğunu içeren bireyselleştirilmiş 
destekleyici bakım modeli ile bebeğe ve 
aileye göre bakım planlanması, aile merkezli 
bakımın, kanguru bakımının, atravmatik bakım 
modellerinin uygulamada yaygınlaştırılması 
önerilmektedir.
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The Role of Development Theories in Nursing Care

Gelişim Kuramlarının Hemşirelik Bakımındaki Yeri
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ABSTRACTÖZ
Theory refers to systematics that adds meaning to concepts and ma-
kes them be thought in various aspects and correlates concepts with 
each other. Development theories and psychosocial theories have 
been sources of information in nursing practices and helped with 
development of nursing theories. Developmental theories are all the-
ories of different dimensions that have been developed to explain the 
reasons for the behaviours that an individual will exhibit throughout 
life by addressing various aspects. To provide holistic and huma-
nistic nursing care to the individual and his/her family, it is critical 
to determine the developmental period of the individual and his/her 
family and develop an appropriate approach in this direction. Use 
of development theories in planning, implementation and evaluation 
of nursing care will also improve the quality of nursing care offered. 
The purpose of this review is to guide the nurses who care for the 
individual and their families in every period of their lives by consi-
dering some developmental theories in order to ensure that they can 
provide appropriate care according to the individual’s life period.

Kuram, kavramlara anlam katan ve çeşitli yönlerden düşünülme-
sini sağlayan ve kavramlar arasında ilişki kuran bir sistematiktir. 
Gelişim kuramları ve psikososyal kuramlar da hem hemşirelik uy-
gulamalarında bilgi kaynağı olmuş hem de hemşirelik kuramlarının 
gelişmesine yardımcı olmuştur.  Gelişim kuramları, bireyin çeşitli 
yönlerini ele alarak yaşam boyunca sergileyeceği davranışlarının 
nedenlerini açıklayabilmek için geliştirilmiş olan farklı boyuttaki 
teorilerin tümüdür. Birey ve ailesine holistik ve hümanistlik bir hem-
şirelik bakımı sunabilmek için birey ve ailesinin içinde bulunduğu 
gelişim döneminin belirlenmesi ve bu doğrultuda uygun yaklaşım 
geliştirilmesi son derece önemlidir. Hemşirelik bakımının planlama-
sında, uygulamasında ve değerlendirilmesinde gelişim kuramlarının 
kullanımı, sunulan hemşirelik bakımının kalitesini de yükseltecektir. 
Bu derlemenin amacı, birey ve ailesine yaşamlarının her döneminde 
bakım veren hemşirelere, bireyin içinde bulunduğu yaşam dönemine 
göre uygun bakım verebilmesini sağlamak için bazı gelişim kuram-
larını ele alarak yol göstermektir.
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GİRİŞ

Büyüme ve gelişme yaşam boyu devam eden 
dinamik bir süreçtir. Bu süreç, genetik yapı, 
beslenme, yaşam koşulları, sosyoekonomik 
durum, iklim, kültür, aile/toplum ve sağlık 
durumu gibi birçok faktörden etkilenebilmektedir 
(1-3). Çoğu zaman birbirlerinin yerine kullanılan 
bu iki kavram, birbirleri ile ilişkili fakat bağımsız 
süreçlerdir. Büyüme, intrauterin dönemden 
başlayıp yaşlı erişkinlik dönemine kadar devam 
eden, vücut büyüklüğünde artışa neden olan, 
hücrelerin yapısında ve fonksiyonlarında ilerleme 
ve bozulma ile karakterize fiziksel değişikliklerdir. 

Fiziksel büyüme paterni tüm insanlar için aynıdır. 
Büyüme boy, kilo ve kemik büyüklüğü gibi nicel 
ölçümler ile belirlenir. Bireylerin büyüme oranları 
büyüme ve gelişmenin farklı aşamalarında 
değişiklik gösterebilir. Bu doğrultuda büyüme, 
doğum öncesi, yenidoğan, bebeklik ve ergen 
dönemlerinde hızlı; çocukluk ve yetişkinlik 
dönemlerinde yavaştır (3). 

Gelişme ise bilgi ve deneyim yoluyla elde 
edilen duygu, düşünce veya davranışlarda 
yaşam boyunca devam eden ilerlemelerdir. 
Bir başka ifade ile gelişim, bireyin çevreye 
uyum sağlama kapasitesi ve kabiliyeti ile 
ilişkilidir (1,3). Gelişme, büyümenin davranışsal 
yönüdür. Örneğin, bir bebeğin konuşabilmesi, 
oturabilmesi ve yürüyebilmesi için kas, iskelet 
ve sinir sisteminin belirli bir oranda büyümesi 
gerekmektedir. Büyüme, genellikle yaşamın 
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ilk 20 yılında gerçekleşir. Gelişme büyüme ile 
eş zamanlı olmasına karşın yaşamın ilk yirmi 
yılından sonra da devam eder (3). Örneğin, yaşlı 
bireyler sahip oldukları yaşam deneyimlerini karar 
verme süreçlerine dahil ederler. Bu nedenle yaşlı 
bireylerin bilişsel gelişim düzeyleri yüksektir. 
Buna karşın bilgiyi işleme performansları genç 
bireyler kadar iyi değildir. Diğer yandan çeşitli 
hastalık süreçleri bireyin gelişim sürecinin 
gecikmesine ve/veya gerilemesine neden olabilir 
(4).

İnsan yaşamının farklı dönemlerinde bazı 
değişimler olmaktadır. Bu değişimlerin 
incelenmesi gelişim psikolojisinin alanıdır. Gelişim 
psikolojisi, yaşamın başlangıcından itibaren tüm 
yaşam boyunca bireyin geçirdiği değişiklikleri 
betimleyen ve açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır.  
Bireylerin yaşam süreçlerinde sergiledikleri 
davranışları açıklamada ise gelişim kuramlarından 
yararlanılmaktadır. Psikolojik bir yaklaşım tüm 
gelişim kuramlarında ortak olmasına rağmen, her 
kuramın farklı bir odak noktası vardır.  Gelişim 
kuramları, bireylerin psikolojik, psikoanalitik, 
ahlaki, manevi vb. açıdan gelişimlerini önceden 
tahmin etmeyi sağlamaktadır (5,6). Hemşireler 
bireylerin sağlığını doğumdan ölüme kadar 
desteklemektedir. Gelişim kuramlarını bilmek, 
anlamak ve uygulamada kullanmak, bireylere 
yaşamlarının her döneminde bakım verebilen 
hemşireler için son derece önemlidir. 

Genellikle gelişim, çocukluk dönemine odaklanmış 
olsa da gelişim kuramları yetişkinlik döneminde 
meydana gelen değişiklikleri de içermektedir. 
Yaşam boyu sağlığın değerlendirilebilmesi 
ve geliştirilebilmesi için normal büyüme ve 
gelişme süreçlerinin bilinmesi, ancak bireysel 
farklılıkların olabileceğinin de göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. Bu süreçlerin 
bilinmesi, hemşirelerin bireylerden beklenen 
davranışları önceden tahmin etmesine, sağlık/
hastalık durumlarında gelişebilecek sapmaları 
belirlemesine ve önlemesine katkıda bulunur (5,6). 
Bununla birlikte bütüncül ve bireyselleştirilmiş 
bakımın planlaması ve uygulanabilmesi için 
gelişim kuramlarının kullanılması hemşireye 
sağlığın korunması geliştirilmesi süreçlerinde 
temel bir çerçeve oluşturur. Ayrıca gelişim 

kuramlarını bakıma entegre eden bir hemşire 
bireyin büyüme ve gelişme ihtiyaçlarının farkında 
olur. Hemşireler büyüme ve gelişme kuramlarından 
yararlanarak, bireyselleştirmiş etkili bir bakım 
sunabilirler (1-3). Bu derlemenin amacı, birey 
ve ailesine yaşamlarının her döneminde bakım 
veren hemşirelere, bireyin içinde bulunduğu 
yaşam dönemine göre uygun bakım verebilmesini 
sağlamak için bazı gelişim kuramlarını ele alarak 
yol göstermektir.

Gelişim Kuramlarının Hemşirelik Bakımında 
Kullanımı
İnsan büyüme ve gelişmesine sadece biyofiziksel 
faktörler değil, aynı zamanda bireylerin kişisel 
gelişim faktörleri de etki etmektedir. Bireylere 
bütüncül bir bakım sunabilmek, yaşamsal 
döngülerdeki süreçleri değerlendirebilmek ve 
anlayabilmek için hemşirelerin büyüme ve gelişme 
kuramlarını bilmeleri son derece önemlidir. 
Hemşireler, yaşları, gereksinimleri ve geçmişleri 
aynı olan bireylerin bakımını planlarken, her insanı 
bireysel olarak değerlendirmelidir. Bununla birlikte 
sağlığı korumak ve geliştirmek için planladıkları 
hemşirelik girişimlerinin gerekçelerini, gelişim 
kuramlarına da temellendirmelidir. Diğer 
yandan bireylerin büyümesinin yanı sıra sağlık 
hizmetlerinden yararlanma durumları da benzerlik 
gösterebilmektedir. Hemşireler, bireyin evrensel 
olmasına karşın benzersiz sağlık gereksinimlerine 
odaklanarak bakımı planlamalıdır. Bireylerin 
içinde bulunduğu büyüme-gelişme sürecini göz 
önünde bulundurmalıdır. Bakımın boyutlarını 
sürekli olarak değerlendirmelidir (1).

Hemşirelik bakımında gelişimsel kuramları 
kullanmak, bireyin tanılama aşamasına rehberlik 
eder. Bununla birlikte davranışları açıklamada ve 
hemşirelik girişimlerini yönlendirmede yararlı 
olur. Diğer yandan bu kuramların hemşirelik 
bakımında kullanılması, sağlıklı/hasta çocukların 
entellektüel yeteneklerinin belirlenmesine, belirli 
tepkileri neden gösterdiklerinin anlaşılmasına, 
gereksinimlerinin önceden tahmin edilmesine 
ve açıklanmasına yardımcı olur. Örneğin, 
üç yaşındaki bir çocuk için uygun oyuncağı 
seçebilmek, çocuğun fiziksel ve bilişsel gelişimi ile 
ilgili bazı bilgilerin yanı sıra bireysel tercihlerine 
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de hassasiyet gösterilmesini gerektirmektedir. 
Aynı zamanda yetişkin bir bireyin bakımında, 
yaşlanma sürecinin fiziksel, bilişsel ve psikolojik 
yönleri hakkında bilgi sahibi olmak, iyi bir 
hemşirelik bakımı sunmanın bir ön koşuludur. 
Hemşirelerin, sağlıklı/hasta bireylerin emekli 
olduktan sonra yaşayabilecekleri psikososyal 
değişiklikleri veya yaşlanmayla ilgili fiziksel 
kısıtlamaları anlayabilmeleri ve öngörebilmeleri 
için gelişim kuramlarından yararlanmaları 
önemlidir. Bununla birlikte hemşirelerin, bakım 
ve uygulamaları sırasında gelişim kuramlarını 
göz önünde bulundurmaları hemşirelik bakımının 
kalitesini de arttıracaktır (3).

Hemşireler sağlıklı/hasta bireylere bakım 
sunarken hem kendi hem de diğer sağlık 
profesyonellerinin ahlaki akıl yürütme düzeyini 
bilmeli ve bu durumun bireyin bakımı üzerine 
olan etkisini belirlemelidir. Çünkü bakımın 
mesleki profesyonel değerlere uygun bir 
biçimde planlanıp uygulanabilmesi için, ahlaki 
karar verme süreçlerinden yararlanılması 
önemlidir. Gelişim kuramları, hemşirelerin 
eleştirel düşünme becerilerini kullanarak bakım 
sunmalarına yardımcı olur (2,3). Hemşirelerin, 
sağlıklı/hasta bireylerin gelişimsel süreçlerini 
doğru değerlendirebilmek ve analiz edebilmek 
için çeşitli gelişim kuramları hakkında bilgi 
sahibi olmaları büyük önem arz etmektedir. Bu 
doğrultuda bireylerin içinde bulundukları yaşam 
süreçleri doğrultusunda, davranışlarının uygun 
olup olmadığını belirleyebilmek için gelişim 
kuramlarından yararlanmaları önerilmektedir 

(2,3).

1. Biyofiziksel Gelişim Kuramları
Gesell’in Gelişim Kuramı: Gesell’in Gelişim 
Kuramına göre büyüme, gen aktivitesi tarafından 
yönlendirmektedir. Kurama göre, bireyler sabit bir 
gelişim düzenine sahiptir. Bu düzene, fetüslerde 
organ sistemlerinin gelişim süreçlerinin sıralı 
olması kanıt olarak gösterilebilir. Gen aktivitesi 
gelişim sırasını yönlendirirken, çevresel faktörler 
de gelişimi etkileyerek gelişimsel değişikliklere 
neden olabilir (1).

2. Psikoseksüel Kuram: Bu kuram Sigmund 
Freud tarafından geliştirilmiştir. Freud, 

bireylerde psikoseksüel gelişimin beş aşamada 
tamamlandığını ve her bir aşamada ağız, anüs 
veya cinsel organlara verilen tepki biçiminin 
farklı olduğunu bildirmiştir. 

a.Oral dönem (0-1 yaş): Oral dönem gelişimin ilk 
basamağıdır. Bu dönemde bebek gereksinimlerini 
(beslenme, ısırma, çiğneme, emme vb) ağız 
bölgesi ile karşılamaktadır. Bu gereksinimlerin 
karşılanması ile bebekte haz duygusu yaşanırken, 
gereksinimlerin karşılanmaması bebeğe acı 
verebilir. Bu doğrultuda gereksinimlerin 
karşılanarak acıların dindirilmesi ve dürtülerin 
doyurulması bebeğin temel beklentisidir. Ayrıca 
bu dönemde bebek ve bakım veren arasında 
bağlanma gelişir. Bakım veren kişinin bu 
bağlanmaya hazır olmayışı (kronik bir hastalık 
veya postpartum depresyon vb) ya da bebeğin 
bu dönemde bakım vereninden ayrılması motor, 
bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimi olumsuz 
yönde etkileyebilir. Oral dönemde olan bir 
bebeğe ve ailesine bakım veren hemşireler, bebek 
ve ailesi için beslenme aktivitesini zevkli bir 
deneyim haline getirmelidir. Bu durum, bebeğin 
rahat olmasını ve güvende hissetmesine yardımcı 
olur. Ayrıca hemşireler bebek-ebeveyn etkileşimi 
sağlamak için şefkatli bir ortam sağlamalı ve 
bebek bakımına gerekli durumlarda ebeveynleri 
desteklemelidir (1-7).

b. Anal dönem (1-3 yaş): Bu dönemde haz 
odağı anal bölgeye doğru değişim göstermiştir. 
Bu dönemde çocuklar, anal bölge ile daha çok 
ilgilenir. Çocuklar bu dönemde haz duygusunun 
daha çok farkına varır. Tuvalet eğitimi, anal ve 
üretral kasların kontrol edilebildiği bu dönemde 
verilir. Tuvalet eğitimi ile birlikte çocuk özerk 
olma yolunda ilk deneyimini yaşamaya başlar. 
Bu eğitim boyunca ebeveynlerin aşırı koruyucu, 
denetleyici tutumları, düzenli ve titiz olma 
eğilimi, ceza gibi katı tutumları çocuklarda 
uyumsuz kişilik özelliklerinin gelişmesine neden 
olur. Bu yaklaşım anal döneme saplanmaya yol 
açabilir. Anal dönemde olan bir çocuğa ve ailesine 
bakım veren hemşireler, rutin sağlık kontrolleri 
sırasında çocuk ve ailesinin hazır oluş düzeylerini 
belirlemeli ve gereksinimlerini doğrultusunda 
danışmanlık yapmalıdır (1-7). 



78

Gelişim Kuramlarının Hemşirelik Bakımındaki Yeri

c. Fallik dönem (3-6 yaş): Bu dönemde çocuğun 
cinselliğe ilgisi artar. Haz duygusu genital 
organlara odaklanır. Penis, her iki cinsteki 
çocuğunda ilgi noktasıdır. Erkek çocukları penise 
ilgi duyarken, kız çocukları penisinin olmadığının 
farkına varır. Bu da kız çocuklarında penis 
kıskançlığına neden olur. Ayrıca çocuklar Oedipus 
(erkek çocuğun anneye karşı olan ilgisi) ya da 
Elektra (kız çocuğun babaya karşı olan ilgisi) 
kompleksi olarak bilinen karşı cinsteki ebeveyne 
karşı duyulan ilk aşk ilgisi başlar. Oedipus ve 
elektra karmaşasının sona ermesi ile birlikte 
çocuk, aynı cinsi olan ebeveyni ile özdeşleşmeye 
ve tanımaya başlar. Hemşireler, fallik dönemde 
olan çocuğu olan ebeveynlere  çocuklarının bu 
dönemde kendi bedenlerini tanıdıkları, karşı 
cinsle olan farklılıklarını öğrenmeye çalıştıkları, 
cinsel kimlik ile ilgili anne-babalara sorular 
sorabilecekleri, aynı cinsteki ebeveyn ile özdeşim 
kurarak cinsiyetine ilişkin roller sergileyebileceği 
konusunda bilgi verilmelidir. (1-7).

d. Latent (gizil) dönem (6-12 yaş): Latent dönem, 
önceki dönemde oedipal aşamadan gelen cinsel 
dürtülerin bastırılarak, toplumsal olarak kabul 
edilebilir ve üretken faaliyetlere yönlendirildiği 
dönemdir. Çocuk, eğitim ve sosyal alanda, 
öğrenecek ve başarılacak birçok şeyin olduğunu 
keşfeder. Bununla birlikte ebeveynler ile 
özdeşiminin yanı sıra öğretmen, arkadaş ve diğer 
yetişkinler ile yakınlık kurmaya çalışır. Toplumsal 
kurumlar ve kurallar ile üstbenlik (süper ego) 
belirginleşir ve gelişir. Hemşireler, ebeveynlere 
latent dönemde çocuklarının sosyalleşebilmeleri 
ve ebeveynleri olan ilişkilerinin onların kişilik 
gelişimlerinde önemli olduğunu vurgulamalıdır 
(1-7).

e. Genital dönem (12-18 yaş): Genital dönem, 
cinsel isteklerin yeniden ortaya çıktığı ve aile 
dışındaki bir kişiye yönlendirildiği dönemdir. 
Birey karşı cinse duyulan ilginin yanı sıra, 
toplumsal ilişkilere katılma, meslek seçme gibi 
toplum içindeki rollerini belirlemeye çalışır. 
Freud’a göre çözülmemiş önceki çatışmalar 
bu dönemde ortaya çıkabilmektedir. Birey, bu 
çatışmaları çözdükten sonra, olgun ve yetişkin 
düzeyde cinsel ilişkiye sahip olabilir. Hemşireler 
genital dönemde olan çocuklara bedensel 

değişimleri, beslenme, hijyen gibi konularda 
eğitimler vererek onları desteklemelidir (1-7).

3.Psikososyal gelişim kuramı: Freud’un 
görüşünden farklı bir gelişim kuramını inşa eden 
Erik Erikson, gelişimin yaşam boyu devam ettiğini 
ve psikoseksüel aşamalardan ziyade psikososyal 
aşamalara odaklandığını ileri sürmüştür. 
Erikson, yaşamın sekiz gelişim evresinden 
oluştuğunu ve bu gelişim evrelerinin bireylerin 
yaşadığı toplum ve kültürden etkilendiğini ifade 
etmiştir. Bu doğrultuda bir dönemde yaşanan 
başarısızlık ya da olumsuzluk bir sonraki dönemi 
etkileyebilmektedir (1-3,8,9).

a. Güven ya da güvensizlik (doğumdan 1 yaşa 
kadar): Temel güven duygusu, sağlıklı bir 
kişiliğin gelişimi için önemlidir. Bebeğin bu 
aşamayı başarılı bir şekilde geçirmesi, ancak 
gereksinimlerini karşılayabilecek tutarlı bir bakım 
verici ile mümkündür.  Temel güven duygusuna 
sahip olan bir bebek, kendine, başkalarına ve 
dünyaya güvenebilir. Güven oluşumu, ilerleyen 
yıllarda inanç ve iyimserlikle sonuçlanır. 
Hemşirenin temel güven oluşturma konusunda 
verdiği eğitim, ebeveynlerin bebeğin hastanede 
kaldığı ve taburcu olduğu süreçte bebeğin 
davranışları ile başa çıkmalarına yardımcı olur 
(1-3,8,9).

b. Otonomi ya da Utanç, Şüphe (1-3 yaş): Motor 
ve dil becerileri gelişen, yürümeye başlayan 
çocuk çevresini keşfetmeye ve öğrenmeye başlar.  
Bakım vericilerin beslenme, giyinme ve tuvalete 
gitme gibi öz bakım davranışlarını kendi kendine 
yapmaları için çocuğu teşvik etmeleri bağımsızlık 
duygularını destekler. Çocuğa ebeveynlerinin 
ve toplumun yaptığı seçimler konusunda 
beklentisi olduğu konusunda öğrenme fırsatı 
sağlar. Çünkü çocuklar yapacakları seçimleri 
cezalandırma veya ödüllendirme yöntemlerine 
göre belirler. Ebeveynlerin aşırı korumacı 
yaklaşımda bulunması, yüksek beklentilerin 
olması, çocukların seçimlerinin sınırlandırılması 
veya seçimler sonucunda ağır cezalar verilmesi 
çocuklarda utanç ve şüphe duygularının 
gelişmesine yol açabilir. Bu aşamayı başarıyla 
yöneten bir çocuk öz-denetim ve irade kazanır. 
Bu doğrultuda hemşire, bu aşamanın zorluklarını 
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destekleyen ve anlatan empatik rehberlik 
modelleri geliştirmelidir (1-3,8,9).

c. Girişkenlik ya da Suçluluk (3-6 yaş): Bu dönem 
çocukların yeni rolleri taklit ettiği ve denediği; 
ayrıca fantezi ve hayal güçleri geliştirdiği ve 
çevrelerini daha fazla keşfettiği bir dönemdir. 
Okul öncesi dönemdeki çocuklar aktif olarak 
yeni deneyimler arar. Genellikle çocuklar ile 
ebeveynler arasındaki çatışmalar, çocuğun keşif 
arzusu davranışlarına sınırlamalar getirilmesine 
neden olur. Bakım verenin sert bir şeklide karşı 
çıkması, çocukta hayal kırıklığı ve suçluluk 
duygularına yol açabilir. Bu yüzden hemşireler 
ebeveynlere çocuklarını destekleyici yaklaşımda 
bulunması konusunda teşvik etmelidir (1-3,8,9).

d. Üreticilik ya da Aşağılık Duygusu (6-
11): Okul çağındaki çocuklar sosyal olarak 
üretmeye, sosyal becerileri ve araçları kendi 
kendilerine öğrenmeye isteklidirler. Akranlarıyla 
çalışmayı ve oynamayı öğrenirler. Yeni beceriler 
öğrenmek için yeterli desteğe sahip değillerse 
ya da beceriler çok zorsa, yetersizlik ve aşağılık 
duygusu geliştirebilirler. Bu yaştaki çocukların, 
üreticilik/başarı duygusu geliştirebilmek için 
gerçek başarıyı deneyimleyebilmeleri gerekir. 
Hemşireler, okul çağındaki bir çocuğun hastanede 
tedavisi sırasında, hastane rutinlerini anlaması 
ve tedavisine mümkün olduğunca aktif olarak 
katılmasını sağlayabilir. Örneğin, bazı çocuklar, 
kendi aldığı çıkardığı takibi kaydını tutmaktan 
hoşlanabilir (1-3,8,9).

e. Kimlik Kazanma ya da Rol Karmaşası (12-18 
Yaş): Ergenlik dönemi olarak bilinen bu dönemde, 
bireyler dış görünümlerine önem verirler. Kimlik 
gelişiminin oluşmaya başladığı ya da belli bir 
amaca ulaşma hedefinin olduğu bu dönemde 
bireyler “Ben kimim?” sorusuna yanıt arar. Bir 
kimlik ya da evlilik partneri seçimi gibi yetişkin 
kararlarının alınabilmesi için, kimlik duygusunun 
kazanılması önemlidir. Her adölesan, toplum 
içinde birbirine bağımlı bir üye olarak hareket 
eder. Ayrıca bu dönemde ortaya çıkan kimlik ve 
aileden ayrılma ile ilgili yeni toplumsal talepler, 
fırsatlar ve çatışmalar da vardır. Erikson, bu 
aşamada başarılı bir ustalığın, başkalarına ve kendi 
ideallerine bağlılık ve sadakat ile sonuçlandığını 

belirtmiştir. Hemşire, adölesandaki değişiklikler 
ve zorluklar konusunda ebeveynlere eğitim 
vermeli ve ileriye yönelik rehberlik hizmeti 
sunmalıdır. Bununla birlikte hemşireler hastanede 
yatan adölesanların tedavi planlarıyla ilgili karar 
almalarını sağlayarak ve bu konuda yeterli bilgi 
vererek hastalıkları ile ilgilenmelerine yardımcı 
olmalıdır (1-3,8,9).

f. Yakın İlişkiler ya da Yalnız Kalma (Genç 
Yetişkinlik): Genç yetişkinler, bir kimlik duygusu 
geliştirerek, başkalarını sevme ve onlara bakma 
kapasitelerini derinleştirmeye başlar. Diğer 
kişilerle anlamlı bir arkadaşlık ve samimi ilişki 
ararlar. Erikson samimiyeti, kendini bulma 
ve kendini bir diğerinde kaybetme olarak 
betimlemiştir. Bu dönemde genç yetişkinler 
arkadaşlık ya da yakınlık kuramadığında, 
reddedilmekten ve hayal kırıklığına uğramaktan 
korktukları için yalnızlık veya izolasyon 
yaşayabilirler. Hemşireler hastaneye yatmanın 
genç bir yetişkinin yakınlık kurma ihtiyacını 
arttırdığının farkında olmalıdır. Bu süreçte 
gençlerin partnerlerinin veya diğer önemli 
kişilerin desteğinden yararlanmaları önemlidir 
(1-3,8,9).

g. Üretkenlik ya da Durgunluk, Verimsizlik (Orta 
Yaş): Yakın ilişki geliştikten sonra gelecek nesillere 
destek vermeye odaklanılır. Kişinin kişisel ve 
sosyal katılımını genişletme yeteneği, bu gelişim 
aşamasında kritik öneme sahiptir. Bu aşamada 
orta yaştaki yetişkinler, ebeveynlik, öğretim 
ve topluma katılım yoluyla gelecek nesillere 
katkıda bulunarak başarıya ulaşır. Temel bir güç 
olarak verimlilik elde etmek, başkalarına bakım 
ile sonuçlanır. Gelecek nesillerin gelişiminde rol 
oynamama durgunluk ile sonuçlanır. Hemşireler, 
fiziksel olarak hasta erişkinlerin sosyal gelişimini 
teşvik etmek için yaratıcı yollar seçmelerinde 
yardımcı olur. Orta yaştaki kişilerin bir okul veya 
hastanede gönüllü olarak çalışması önerilmekle 
birlikte bu tutum bireylerin yaşam doyumlarını 
artırılabilir (1-3,8,9).

h. Umutsuzluk ya da Bütünlük (Yaşlılık): Birçok 
yaşlı yetişkin, bu dönemde geçmişini gözden 
geçirir. Yaşamlarını anlamlı bir bütün olarak 
yorumlayabildikleri gibi, ulaşılamayan hedefler 
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nedeniyle pişmanlıkta duyabilirler. Bununla 
birlikte, yaşlanma sürecine bağlı olarak fiziksel 
ve sosyal kayıplar gelişmesi bazı yetişkinler 
de statü ve işlev kaybına (örneğin emeklilik 
veya hastalık yoluyla) neden olabilir. Yaşlıların 
yaşama verdikleri anlam ile bilgelik, zorluklarla 
başa çıkabilmelerinde yardımcı olur. Bireylere, 
hemşirelik bakımı sırasında, aile ilişkilerinde 
ve toplumda kendilerini değerli, takdir edilen 
ve ihtiyaç duyulan biri olarak hissettirilmeleri 
oldukça önemlidir (1-3,8,9).

4.Yetişkin Gelişimi Kuramları 
4.1.Evre-Kriz Kuramı: Berman ve 
arkadaşlarının aktardığına göre fizikçi, eğitimci 
ve yaşlanma uzmanı Robert Havighurst (1972), 
kapsamlı araştırmaları sonucunda gelişimsel 
görevlere dayalı bir insan gelişimi kuramı 
geliştirmiştir. Havighurst (1972), öğrenmenin 
yaşam için temel olduğunu ve insanların yaşam 
boyu öğrenmeye devam ettiğini vurgulamıştır. 
Büyüme ve gelişmeyi, bebeklik ve erken çocukluk 
dönemi (0 ile 6 yaş arası), orta çocukluk (6 ile12 
yaş arası), ergenlik (13 ile 18 yaş arası), erken 
yetişkinlik (19 ile 30 yaş arası), orta yetişkinlik 
(30 ile 60 yaş arası) ve geç yetişkinlik (60 yaş 
ve üstü) olmak üzere altı aşamaya ayırmıştır. 
Havighurst, her bir aşamada öğrenilmesi gereken 
6-10 gelişimsel görev olduğunu belirtmiştir. 
Gelişimsel görevi: “Bir bireyin yaşamının belli 
bir döneminde kesin veya yaklaşık olarak ortaya 
çıkan, başarı ile sonuçlandığında bireyin mutlu 
olmasına neden olarak daha sonraki görevlerini 
başarıyla tamamlamasını sağlayan; başarısızlık 
ile sonuçlandığında ise bireyde mutsuzluğa, 
toplum tarafından onaylanmamaya ve sonraki 
sorumluluklarında zorluğa neden olan” görev 
olarak tanımlamıştır. Havighurst’un gelişimsel 
görevleri, hemşireye bireyin genel başarılarını 
değerlendirmede kullanabileceği bir çerçeve 
sunmaktadır. Bununla birlikte, bu görevler çok 
geniş kategoriler halinde sunulmaktadır. Bazı 
hemşireler, özellikle bebeklik ve çocukluk 
dönemindeki belirli başarıları değerlendirirken, 
kategorilerin kullanım alanını sınırlı bulmaktadır. 
Çünkü, çok kültürlü toplumlarda, görevlerin 
başarısının tanımı, değerlere ve inanç 
sistemlerine göre değişebilmekte (örneğin tüm 

bireyler evlenmek veya çocuk sahibi olmak 
istemeyebilir), bu görevler bazı bireyler için 
daha az anlamlı hale gelebilmektedir (2,3). Bu 
yüzden hemşireler, gelişim görevlerinin başarı 
durumlarını değerlendirirken bakım verdiklerini 
birey, aile ve toplumun kültürel özelliklerini de 
göz önünde bulundurmalıdır. 

4.2.Gould’un Dönüşüm Kuramı: Roger Gould 
(1972), yetişkin gelişimini inceleyen bir başka 
kuramcıdır. Taylor ve arkadaşlarının aktardığına 
göre Gould, dönüşümün yetişkinlik dönemi 
boyunca merkezi bir tema olduğuna inanmıştır. 
Gould, yetişkinlerin bu dönem boyunca değiştiğini 
ve gelişimsel aşamaların erişkin yaşam süresi 
boyunca devam ettiğini ifade etmiştir (3). Gould, 
erkek ve kadınlardan oluşan 524 katılımcıyla 
yürüttüğü araştırmasında yetişkin gelişiminin 
yedi aşamasını tanımlamaya çalışmıştır: Birinci 
aşamada (16–18 yaş), bireyler kendilerini özerk 
bireylerden ziyade ailenin bir parçası olarak 
görürler. Aynı zamanda bu dönemde bireyler 
anne ve babalarının yanından ayrılmak isteyerek 
kendi kimliklerini güçlendirmek ve akranları 
ile yakın ilişkiler kurmak isterler. Ancak bu 
ilişkiler genellikle kısa süreli olmaktadır. İkinci 
aşamada (18–22 yaş), bireyler özerklik kurmuş 
olsalar da tam anlamı ile tek başlarına başarılı 
olamayacaklarını ve tehlikede olduklarını 
düşünürler. Ailelerinden ayrı kaldıkları süre 
boyunca kendileri yarım hissettiklerini ve 
aileleri ile birlikte tekrar yaşama düşüncelerinin 
olduğunu ifade ederler. Bireyler üçüncü aşamada 
(22-28 yaş), kendilerini yetişkin bir birey ve 
ailelerinden özerk olarak düşünürler. Bu nedenle 
yetkinliklerini diğer bireylere ve ebeveynlerine 
kanıtlama ihtiyacı duyarlar. Geleceklerini 
kurmak için bunun gerekli olduğunu düşünürler. 
Bireyler dördüncü aşamada (29-34 yaş) genellikle 
evlilik ve kariyer planları için yollarını çizerler. 
Bireyler hayatın neyle ilgili olduğunu sorgularlar. 
Oldukları gibi kabul edilmek isterler. Kendilerini 
kanıtlamaya gereksinim duymazlar. Beşinci 
aşamada (35-43 yaş) bireyler kendini, değerlerini 
ve yaşamlarını değerlendirirler.  Bununla birlikte, 
zaman sıkıntısı ile ilgili farkındalıkları artar. 
Altıncı aşamada (43-50 yaş), bireyler zamanı sonu 
olan bir süreç olarak kabul ederler. Arkadaşları ile 
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birlikte sosyal aktivitelere katılırlar. Eşleri ile hem 
sempatik ilişki kurarlar hem de şefkat isterler. 
Yedinci aşamada (50-60 yaş) ise bireyler sağlık 
durumları hakkında endişe duymaya ve ölümün 
farkında olmaya başlarlar. Eşleri ve çocuklarına 
daha fazla değer verirler. Yaşamın anlamını tekrar 
sorgulamaya başlarlar (1-3,10). 

4.3.Peck’in Kuramı: Geçmişte yaşlanma ile 
ilgili yapılan araştırmalarda yaşlanmanın olumsuz 
yönlerine dikkat çekilmekte ve yaşlanmanın 
olgunluk döneminin ardından bir düşüş olduğu 
kabul edilmektedir.  Bunun aksine Robert Peck 
(1968), Taylor ve arkadaşlarının aktardığına 
göre yaşlanma ile birlikte fiziksel yetenekler ve 
işlevler de bir azalma görülmesine karşın, bu 
dönemde zihinsel ve sosyal kapasite de bir artış 
olduğu vurgulanmaktadır. Peck, Erikson’un 
(umutsuzluğa karşı bütünlük) aksine, yaşlılık 
döneminde üç gelişimsel görev önermektedir (3).

a. Benlik farklılaşmasına karşı iş rolünde kaygı: 
Yetişkin bireylerin kimlik ve değer duygusu, 
büyük ölçüde o kişinin iş rolü ile ilişkilidir.  
Yetişkin bireyler emekli olduklarında, çeşitli roller 
ile kimliklerini güçlendirmedikçe kendilerini 
değersiz hissedebilir. Yeni rol kazanımı bireylerin 
öz saygı düzeylerini yükseltmeyi sağlayabilir. 
Örneğin, bahçe ile ilgilenmeyi veya golf 
oynamayı seven bir birey, emekli olmadan önce 
mesleki ödüllerini bu etkinliklerden aldığı ödüller 
ile değiştirerek benliğini güçlendirebilir (3).

b. Beden aşkınlığına karşı beden kaygısı: 
Bu gelişim görevi, bireyin azalan fiziksel 
kapasitelere uyum sağlamasını ve aynı zamanda 
iyilik halini sürdürmesini gerektirmektedir. 
Bireyin fiziksel aktivitelerinin azalmasına yönelik 
endişeleri, yaşam doyumunun ve memnuniyetinin 
azalmasına neden olacaktır (3).

c. Benlik aşkınlığına karşı benlik kaygısı: 
Benlik aşkınlığı, ölümün kaçınılmaz olduğunu 
korkmadan kabullenmedir. Bu kabul, ölümün 
ötesinde kendi geleceğine aktif olarak dahil 
olmayı içerir. Buna karşın benlik kaygısı, hayata 
tutunma ile kendi kendini tatmin etmeyi ve 
meşgul olmayı içerir (3).

5. Bilişsel Gelişim Kuramı: En çok bilinen 
bilişsel kuramcı Jean Piaget’tir.  Piaget (1963), 
bebeklikten adölesan döneme kadar olan süreçte 
bireylerin entelektüel oluşumlarının nasıl geliştiği 
ile ilgilenmiştir. Piaget, öğrenmenin bir olayın 
iç organizasyonu olduğunu ve birey büyüyüp 
geliştikçe zihinsel şemaların bir sonucu olarak 
meydana geldiğini ifade etmiştir. Entelektüel 
gelişim, daha yüksek problem çözme ve eleştirel 
düşünme düzeyine ulaşmak için bilginin sürekli 
olarak yeniden yapılandırılmasıdır. Özümseme ve 
bağdaşma/uzlaşma süreci çocuklarda entelektüel 
gelişim oluşumunu teşvik etmektedir. Özümseme, 
yeni deneyimleri mevcut şemalara entegre 
etme sürecidir. Bağdaşma/uzlaşma ise, daha 
karmaşık bilgiyi yönetmek için mevcut düşünce 
süreçlerinin değişmesidir. Piaget, dört bilişsel 
gelişim aşamasını tanımlamıştır (1,2,9,11,12).

a. Sensorimotor Dönem (0-2 yaş): Bu dönemde 
bebekler çevre ile ilişki kurabilmek için 
vurmak, bakmak, tekmelemek gibi şemalar 
veya davranış örüntüleri geliştirirler. Şemalar 
kendi başlattıkları aktiviteler olabilir (örneğin 
emme aktivitesinin bebeğin hoşuna giderek, 
parmağını, kıyafetlerini ya da battaniyesini 
emmek için şemayı başlatması…). Başarılı bir 
kazanım daha büyük keşiflere yol açar. Bununla 
birlikte çocuk kendisini ve çevresini motor 
ve refleks hareketleri ile keşfeder. Ayrıca bu 
dönemde çocuk çevresinden ayrı olduğunu ve 
her zaman görülemese bile çevrenin boyutlarının 
(örneğin ebeveynler veya en sevdiği oyuncak) 
var olduğunu öğrenmektedir. Piaget, bu anlayışı 
çocuğun en önemli başarılarından biri olarak 
kabul etmektedir (1,9,11,13). 

b. İşlem öncesi dönem (2-7 yaş): Bu dönemde 
çocuklar, semboller ve zihinsel imgeler 
kullanarak düşünmeyi öğrenmektedir. Nesneleri 
ve kişileri yalnızca bir bakış açısıyla görmeleri 
nedeniyle “bencillik” sergileyebilirler. Herkesin 
dünyayı kendileri gibi deneyimlediğine inanırlar. 
Bu dönemin ilk başlarında çocuklar, nesnelerini 
kişileştirerek “animizm” gösterirler. Cansız 
nesnelerin düşünce, dilek ve duyguları olduğuna 
inanırlar. Çocukların kendi düşünceleri, fantezi ve 
sihirsel düşüncelerden büyük ölçüde etkilenir. Bu 
aşamadaki çocuklar zamanı kavramsallaştırmada 
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zorluk çeker. Oyun bilişsel gelişimlerini 
geliştirmeleri ve dünyayı öğrenmeleri için temel 
bir araç haline gelir. Bu dönemde hemşireler, 
çocukların olayları nasıl anladığını ve çevreleri 
ile olan ilişkilerini belirleyebilmek için oyun 
aktivitesini kullanabilir (1,9,11,13).

c. Somut işlemler dönemi (7-11 yaş): Bu 
dönemde, çocuklar somut nesneleri çalıştırarak 
öğrenir ve eşyaları iki veya daha fazla özelliğe 
göre sınıflandırabilir. Daha önce gerçekleşmiş 
olaylar hakkında düşünebilir ve zihinsel işlemleri 
yapabilir. Bununla birlikte mantıksal düşünme 
de gelişir. Hemşire hastanede tedavi olan bu 
dönemdeki bir çocuğa, ilaç tedavisinin yararlarını 
açıklayarak, çocuğun mantıklı bir karar vermesine 
yardımcı olabilir (1,9,11,13).

d. Soyut işlemler dönemi (11 yaş-yetişkinlik): Bu 
dönem, soyut düşünme ve tümden gelişimsel akıl 
yürütme kullanımı ile karakterizedir. Genellikle 
düşünceleri, soyut ve kavramsal konular ile 
ilgilidir. Aynı zamanda alternatif düşünceleri 
de değerlendirirler. Arkadaşları ile duygu ve 
düşüncelerinin hemen hemen aynı olduğunu fark 
edebilirler. Bu durum, birbirlerinden çok farklı 
olmadıklarını bilmelerine yardımcı olur. Yaşamın 
anlamı ve değerlerini yorumlayabilmek için 
inançları test ederek değerlendirirler (1,9,11,13).

6. Ahlaki Gelişim Kuramları

6.1.Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Kuramı: 
Balakas’ın aktardığına göre Kohlberg (1981) 
kuramını, Piaget’in kuramını temel alarak, 
genellikle erkek çocuklar ve yetişkinlerin 
etik ikilemleri için bazı durumlara yönelik 
davranışlarını nasıl belirlediklerini inceleyerek 
yorumlamıştır. Kohlberg’e göre bireylerin ahlaki 
gelişimleri, adalet algıları ve kültürel faktörlerden 
etkilenmektedir. Kurama göre, ahlaki akıl 
yürütme, üç seviye ile altı aşamadan oluşmaktadır 
(1,14-16).

a. Gelenek öncesi dönem (1. Seviye): Bu seviyede 
bireylerin düşüncelerinin çoğunlukla beğenilerine 
ve zevklerine yöneldiği ve benmerkezci oldukları 
görülmektedir. Bu dönemde çocuklar, doğru ya 
da yanlış, iyi ya da kötü davranışları; onaylayan 
kişinin fiziksel olarak gücü veya davranışları 

ile ilgili verecekleri ödül-ceza ilişkisine göre 
değerlendirmektedir (3,17-20). 

-Birinci Aşama: İtaat ve Ceza Eğilimi; Bu 
aşamada kurallar otorite tarafından konulmakta ve 
çocuklar bu kuralları herhangi bir sorgulamadan 
yapmadan uygulamaktadır. Bir davranışın iyi ya 
da kötü olarak algılanması, davranışın sonucunda 
çocuğa verilecek ceza ya da ödül verilmesi ile 
karakterizedir. Bu nedenle davranıştan kaçınma 
durumu ceza alma ile yakından ilişkilidir. Ayrıca 
bu aşamada benmerkezcilik ön plandadır. İyi 
olarak nitelendirilen davranışlar, çocukların 
yapmak istediği ve hoşuna giden davranışlar 
olarak nitelendirilebilir. Ancak diğer bireylerin 
de ihtiyaçları olabileceği bu aşamada dikkate 
alınmayabilir (1,2,17). 

-İkinci Aşama: Araçsal İlişkiler Eğilimi; 
Birey bu evrede, kendi menfaatlerini ön planda 
tutarak, gereksinimlerini karşılamaya çalışır. 
Gereksinimlerini karşılarken de diğer bireyler ile 
“çıkara dayalı” ilişkiler kurmaktadır. Bireylerin 
yapmış olduğu her şey karşılıklıdır. Bu aşamada 
en önemli duygu haz duygusudur. Bireylere haz 
veren davranışlar doğru davranış olarak kabul 
edilmektedir.  Davranışları sonucunda ceza yerine 
ödül alacakları düşüncesi bireylerin davranış 
seçimini etkilemektedir (1,2,17).

b. Geleneksel dönem (2. Seviye): Bu dönemde 
bireylerin, diğer bireylerle olan sosyal ilişkileri 
ve toplumun beklentileri giderek önemli olmaya 
başlamıştır. Birey davranışlarını, toplumun 
beklentilerini dikkate alarak seçmektedir. 
Benmerkezci bakış açısı yerini grup ve toplum 
merkezli bir bakış açısına bırakmaktadır. Bu 
dönemde bireyler “Benim için ne var?” yaklaşımı 
yerine, “Bu durum/davranış başkaları ile olan 
ilişkilerimi nasıl etkileyecek?” yaklaşımına 
doğru ilerlemektedir. Bireyler aile, sosyal grup 
veya toplumun beklentilerini yerine getirmek, 
düzeni devam ettirmek veya desteklemek için 
çaba gösterirler. Etrafındaki kişiler tarafından 
onaylanmak bireyler için önemlidir (3,12,17-19). 

- Üçüncü Aşama: İyi Çocuk Eğilimi; Bu 
aşamada bireyler için iyi olmak ve iyi niyetlere 
sahip olmak, diğer bireylere ilgi göstermek 
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önemlidir. Bununla birlikte güven, sadakat, saygı 
ve minnet duygularına sahip olmak iyi bir birey 
olmak için gereklidir. Bireyler, “iyi biri olarak 
tanımlanmak” için, yakın çevresinin (aile, arkadaş 
grubu vb) kurallarına ve beklentilerine uygun bir 
biçimde davranmayı tercih ederler. Sevilmek ve 
onaylanmak bireyler için değerlidir (1,2,17). 

-Dördüncü Aşama: Kanun ve Düzen Eğilimi; 
Bu aşamada bireyler davranışlarını sosyal ve 
dini kurallar çerçevesinde belirler. Otoriteye 
saygı bireyler için önemlidir. Kurallara uymak, 
görevini eksiksiz bir biçimde yerine getirmek, 
otoriteye saygı göstermek ve sosyal düzeni 
korumak amacıyla yapılan davranışlar “doğru 
davranışlar”dır. Bir önceki aşamada gözlenen, 
diğer bireyleri mutlu etme arzusu bu dönemde 
azalarak yerini toplum düzenini sürdürmek 
için kurallara bağlı kalmaya bırakır. Bireyler, 
kuralların toplum yararına olduğunun ve 
kuralların herkese eşit bir biçimde uygulanması 
gerektiğinin bilincindedir (1,2,17).

c. Gelenek sonrası dönem (3. Seviye): Bu dönemde 
bireyler, temel insan hakları ve yükümlülükleri 
ile toplumsal kurallar ve düzenlemeler arasında 
bir denge kurmaya çalışmaktadır. Bireyler, 
otoritenin ve içinde bulunduğu grupların ahlaki 
kurallarından uzaklaşarak kendi ahlaki değerlerini 
ve ilkelerini tanımlamaya çalışır. Bununla birlikte 
ideal bir toplumun nasıl olması gerektiğine dair 
düşünmeye başlar. Evrensel değerler bireyler için 
önemlidir (3,12,17-19).

-Beşinci Aşama; Sosyal Anlaşma Eğilimi; Bu 
aşamaya ulaşan bireyler, toplumsal yasa ve 
kuralların toplumun refah seviyesini yükseltmek 
için değişebileceği düşüncesine sahip bireylerdir. 
Yasaların toplum ile yapılan bir sözleşme olması 
nedeniyle, kurallara aykırı hareket etmek doğru 
bir davranış olarak algılanmaz. Temel hak ve 
özgürlükler her ne olursa olsun korunması 
gereken değerlerdir. Bu yüzden toplumda azınlık 
olan bireylerin temel haklarını olumsuz yönde 
etkileyecek hiçbir kural benimsenmez (1,2,17).

-Altıncı Aşama; Evrensel Ahlak Eğilimi; 
Bu aşama ahlaki gelişim düzeyinin en üst 
seviyesidir. Bu aşamadaki bireyler dürüstlük, 

adalet, eşitlik, özgürlük, mahremiyet ve insan 
hakları gibi evrensel ahlak değerlerini temel 
alırlar. Bu evrensel ahlak değerleri sayesinde 
bireyler, kendi ahlak ilkelerini oluşturmaktadır. 
Beşinci aşamadaki bir birey, yasanın temel insan 
haklarına uygun olup olmadığını sorgulamadan 
çıkan yasalara uyar. Altıncı aşamadaki bir birey 
ise, temel insan haklarına uygun olmayan yasayı 
adil bulmadığı için, bu yasaya uymayabilir. 
Kolhberg’e göre çok az sayıda yetişkin bu ahlaki 
aşamaya ulaşabilir (1,2,17).

6.2. Gilligan’ın Kuramı: Carol Gilligan, Piaget 
ve Kohlberg’in çalışmalarını temel alarak, kendi 
çalışmalarını devam ettirmiştir. Gilligan, Kohlberg 
ile birlikte 1971 yılında bir çalışma yürütmüştür. 
Fakat Kohlberg’in çalışmalarında örneklemin 
genellikle erkek bireylerden oluşması sonucunda 
Gilligan, Kohlberg’in kuramının kadınları temsil 
etmediğini ve bu nedenle evrensel olmadığını 
ifade etmiştir. Bu doğrultuda kadın görüşüne 
öncelik verdiği çalışmalarında, kadınların ahlaki 
gelişimlerini incelemiş ve bilişsel ahlak gelişimine 
farklı bir boyut getirmiştir (20). Gilligan’ın 
çalışmaları Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramına 
gösterdiği bir tepkidir. Kohlberg’e göre kadınların 
ahlaki gelişimi üçüncü seviyede, erkeklerin ahlaki 
gelişimi ise dördüncü seviyededir. Berman ve 
arkadaşlarının aktardığına göre Gilligan (1982) 
ise kadınların ve erkeklerin ahlak düzeylerini 
karşılaştırdığında, herhangi bir üstünlük ya da az 
gelişmişlik durumunun olmadığını, sadece ahlaki 
gelişimlerinde farklılıklar olduğunu belirtmiştir. 
Gilligan, birçok toplumda iyimser, yardımsever 
ya da başkalarını memnun etme gibi rollerin 
kadınlara yüklenmesi nedeniyle, kadınların ahlaki 
gelişimlerinin üçüncü seviyede olabileceğini 
varsaymıştır. Buna karşın Gilligan kadın ya da 
erkeklerin yetişkinlik dönemine geldiğinde, 
Kohlberg’in kuramında yer alan gelenek sonrası 
dönemin ahlaki gelişim özelliklerinin daha 
fazlasına sahip olduklarını düşünmektedir 
(2,20,21).

Gilligan Kohlberg’in aksine kriz süreçlerinin 
yer aldığı durumlar hakkında kadınlara soru 
sorarak, yaşam süreçlerini incelemiştir (19). Bu 
doğrultuda, kadınların ahlaki gelişiminde kendine 
değer verme, başkalarına değer verme ile kendini 
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ve başkalarını önemseme olmak üzere üç evreden 
söz etmektedir. Her evre arasında bir geçiş dönemi 
bulunmaktadır. 

a. Kendine Değer Verme (Bencillik); Bu 
ahlaki gelişim seviyesindeki kadınlar kendi 
gereksinimlerine odaklanmaktadır. Ahlak, 
toplum tarafından dayatılan yaptırımlar olarak 
görülmektedir. Dolayısıyla bu yaptırımlar 
kadınlarda hayal kırıklıklarına neden 
olabilmektedir. Kadınlar bu olumsuz duygu 
durumundan kendilerini korumak için izole 
olmayı tercih edebilmektedir. Bu seviyeyi 
takip eden geçiş döneminde, kadınlar kendine 
bakma sorumluluğundan başkalarına bakma 
sorumluluğuna yönelmektedir (1,3,18).  

b. Başkalarına Değer Verme (İyilik); Bu 
seviyedeki ahlaki yargının temelleri ortak 
norm ve beklentilere dayanmaktadır. Aynı 
zamanda toplumsal değerler benimsenmektedir. 
Kadınların, bir önceki dönemde bencil oldukları 
kabul edilmektedir. Bu dönemde diğer bireyler 
tarafından kabullenilmiş olma önemli hale 
gelmektir. Kadınların koruma ve bakım 
konusundaki yetenekleri, iyi bir birey olarak 
tanımlanmalarını sağladığı düşünülmektedir. 
Kadınlar diğer bireylerin bakım gereksinimlerine 
karşı daha duyarlı olmaktadır. Bu dönemde 
kadınlar diğer bireyler için ne kadar fedakar 
olduklarını sorgularken, ikinci geçiş dönemi 
gerçekleşmektedir. Bu geçiş iyilikten gerçeğe 
ya da yeni bir iyilik anlayışına doğru olmakta, 
kadınlar kendi gereksinimlerinin önemli olup 
olmadığını sorgulamaya başlamaktadır (1,3,18). 

c. Kendini ve Başkalarını Önemseme; benlik 
anlayışının değişmesi ile birlikte bireyler ahlakı 
yeniden tanımlamaktadır. Bu seviyede kendine 
ve başkalarına değer verme durumları arasında 
bir uzlaşma sağlanmaktadır. Bu uzlaşma 
sayesinde birey, kendi ve diğer bireylerin 
bakımını evrensel bir yükümlülük olarak yerine 
getirmektedir. Ahlaki problemler genellikle 
ilişkilerin sürdürülmesi ve refahın desteklenmesi 
veya başkalarının zarar görmesinin önlenmesi 
bağlamında değerlendirilmektedir (1,3,18).  

Ahlaki gelişim hem bakım alan birey ve ailesi 
için hem de bakım veren hemşireler için önemli 

bir unsurdur. Ahlaki değerler; yaş, cinsiyet, 
eğitim, bilişsel gelişim, ekonomik durum, 
kişilerarası ilişkiler gibi bireysel faktörlerden 
etkilenebileceği gibi, kültür gibi toplumsal 
değerlerden de etkilenebilmektedir. Bununla 
birlikte ahlaki gelişim düzeyi ile bireylerin 
kendini gerçekleştirme düzeylerinden de 
etkilenebilmektedir. Kendini gerçekleştirme 
düzeyi yüksek olan bireyler, kişilerarası ilişkileri 
iyi olan, sorumluluk sahibi, problem çözme 
ve eleştirel düşünme becerisi yüksek olan 
bireylerdir. Aynı zamanda bu özellikler ahlaki 
gelişimi üst seviyelere ulaşan bireylerin de 
özellikleri arasındadır.  Bu doğrultuda hemşirelik 
bakımının etkin bir şekilde sürdürülebilmesinde 
hem bireyin hem de hemşirenin ahlaki gelişiminin 
belirlenmesi, bakımın kalitesinin arttırılması, 
etkinliğinin sürdürülebilmesi açısından son 
derece önemlidir (17). 

7. Manevi/Spiritüel/İnanç Gelişim Kuramları
Fowler’ın Kuramı: White ve arkadaşlarının 
aktardığına göre James Fowler (1995), Piaget, 
Kohlberg ve Erikson’un çalışmalarını dikkate 
alarak bireylerin manevi gelişimini belirlemek 
amacıyla kuramını geliştirmiştir. Fowler’ a göre 
inanç, içerik ve ilişkisel açıdan her zaman din ile 
ilgili olmayan; yaşama anlam ve değer vermek için 
bireyi yönlendiren; diğer bireyler ile ilişkilerinde 
tutarlı olması sağlayan bir güçtür. Bununla birlikte 
inanç, sadece din ile sınırlandırılmak zorunda 
olmayan, bireyin çevresi ile arasında gelişen 
etkileşimli bir süreçtir (22, 23).

Fowler kuramını bir ön aşama ve altı inanç 
gelişiminden oluşturmaktadır. Fowler, aşamaların 
gerçekleştiği yaş aralığının değişebileceğini 
ancak aşamaların birbirini sıra ile izlediğini ifade 
etmiştir.

a. Ön Aşama — Farklılaşmamış İnanç: Bu 
aşama süresince, güven, cesaret, umut ve 
sevgi duyguları bebeğin çevresindeki birtakım 
tutarsızlıklar ve terk etme korkusu ile başa 
çıkmasını sağlar. Bu aşamada bebeğin inancının 
kaynağı birincil bakıcı ile olan ilişkisine dayanır. 
Bu ilişki ne kadar güçlü ise bebeğin inancı da o 
kadar güçlü olabilmektedir (2,3).
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b. Aşama 1 -Sezgisel – Yansıtmalı İnanç (3-7 
yaş dönemi): Bu aşamadaki çocukların en 
belirgin özelliği, başta ebeveynleri olmak üzere 
başkalarının dini hareket ve davranışlarını taklit 
etmesidir. Çocukların, ebeveynlerinin dini 
veya ahlaki inançlara yönelik tutumlarını tam 
olarak anlamadan üstlendikleri bir dönemdir. 
Bu aşamadaki çocukların hayal güçleri geniştir. 
Çocuklar, manevi gelişimlerini sürdürürken 
hayal güçleri ile beraber deneyimlerini de 
kullanmaktadır (2,3).

c. Aşama 2 -Efsanevi-Edebi İnanç (Okul çağı 
dönemi): Efsanevi-edebi inanç, daha fazla sosyal 
etkileşime sahip olan okul çağı dönemindeki 
çocuklarda egemendir. Genellikle bu dönemdeki 
hikayeler dini ve ahlaki inançları temsil 
etmektedir. Bu dönemdeki çocuklar bir Tanrı’nın 
varlığını kabul etmekte ve başkalarının bakış 
açılarını kavrayabilmektedir (2,3).

d. Aşama 3 -Sentetik-Geleneksel İnanç (Ergenlik 
dönemi): Sentetik-geleneksel inanç, birçok 
ergenin yaşadığı tipik bir aşamadır. Bireylerin, 
okul ve iş ortamında olması, arkadaşları ve ailesi 
ile birlikte daha fazla deneyim yaşaması benliğini 
karmaşık bir hale getirmektedir. Bireylerin daha 
önce yakından incelemediği yeni ideolojilerinin 
farkına varmaktadır. Bireyler, benliklerini dengede 
tutabilmek amacıyla yaşamına rehberlik eden 
değerleri veya dini uygulamaları sorgulamaya 
başlamaktadır (2,3).

e. Aşama 4 -Bireysel-Yansıtıcı İnanç (Geç 
ergenlik ve genç yetişkinlik dönemi): Bireysel-
yansıtıcı inanç dönemi genç yetişkinler için çok 
önemlidir. Çünkü bu bireyler kendi inançlarından 
ve tutumlarından sorumludur. Bu aşama 
birçok yetişkin için 30’lu veya 40’lı yaşlarına 
gelinceye kadar ortaya çıkmamaktadır.  Bununla 
birlikte bazı yetişkinler bu aşamada kendilerini 
geliştirememektedir (2,3).

f. Aşama 5-Bağlayıcı İnanç (Yetişkinlik dönemi): 
Bağlayıcı inanç, bireyin kendi inançlarının 
gerçekliğini görebildiği aşamadır. Birey bu 
gerçekleştirmenin yanı sıra, insanlar arasında inanç 
gelişimi bölümlerini de gözlemleyebilmektedir 
(2,3).

g. Aşama 6 - İnancın Evrenselleştirilmesi 
(Yetişkinlik dönemi): İnancın evrenselleştirilmesi, 
insanlık için mutlak sevgi ve adalet değerlerinin 
somutlaştırılmasını içermektedir. İnanç ilişkisi, 
bağlılık, inanç, sevgi, risk ve umut ile bireylerin 
hangi dine inandığına bakılmaksızın, varlığını 
geleceğe aktif olarak sunmaktır (2,3).

Büyüme ve gelişme dönemlerinde, bireylerin 
evren ile olan ilişkilerini belirleyebilmek, yaşama 
verdiklerini anlam ve algıyı tanımlayabilmek 
açısından maneviyatı değerlendirebilmek son 
derece önemlidir. Maneviyat ve inanç, bireyin 
kendisi, başkaları ve Yüce bir güçle olan ilişkisini 
ifade eden, bireyin yaşamanın anlamını oluşturan 
ve bireye anlamlı gelen herşeydir. Literatürde 
maneviyatın bireylerin ağrı ve anksiyetesini 
azalttığı, fizyolojik, psikolojik ve mental 
rahatlığını, iletişim kurma isteğini ve yaşam 
kalitesini artırdığı, iyileşme sürecini olumlu 
etkilediği, hastalığını kabul etmesine ve geleceğe 
ilişkin planlar yapmasına yardımcı olduğu, bazı 
kronik hastalıklardan korunmada etkili olduğu 
bildirilmektedir (24-27). Bu nedenle bireylerin 
spiritüel düzeylerinin belirlenmesi bütüncül 
hemşirelik bakımının sağlanmasında son derece 
önemlidir. Bununla birlikte bireylerin spiritüel 
boyutlarının değerlendirilmesi hemşirelik 
bakımının kalitesini artırarak hastaların yaşam 
kalitelerinin ve memnuniyet düzeylerinin 
artmasına katkı sağlamaktadır.

Sonuç 
Hemşirelik, kuram ve uygulamayı sentezleyerek 
ortaya koyan uygulamalı bir bilimdir. 
Hemşirelik uygulamalarının bilimsel bilgiye 
dayandırılmasının öncelikli koşulu, sorgulayıcı 
bir yaklaşımla bilimsel yöntemleri, fikir ve 
kavramları bakım sürecine entegre edebilmektir. 
Gelişim kuramları, hemşireye bireyin bilişsel, 
psikososyal, ahlaki ve manevi gelişiminin 
eşsiz ve karmaşık doğasını anlayabilme ve 
uygulamaları bilimsel temele dayandırma fırsatı 
sunar. Hemşire kuramlardan yararlanarak, bireyin 
gereksinimlerini belirleyebilir. Sağlıklı/hasta 
bireyin davranış ve beklentilerine daha uygun 
cevaplar verebilir. Bireyin davranışlarının altında 
yatan nedenleri anlayarak, bireyselleştirilmiş 
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ve bütüncül bakım planlayabilir. Bu doğrultuda 
günümüzde hemşirelerin bireyselleştirilmiş ve 
bütüncül bakım sunabilmeleri için, yaşamın tüm 
gelişim dönemlerini dikkate alan insani gelişme 
perspektifini benimsemelerinin, büyüme ve 
gelişme kuramlarını günlük hemşirelik bakımı 
uygulamalarına entegre etmelerinin son derece 
önemli olduğu düşünülmektedir.
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Is Placental Location Associated With Poor Perinatal Outcomes In 
Nulliparous Twin Pregnancies?

Nullipar İkiz Gebeliklerde Plasenta Lokasyonu Kötü Perinatal 
Sonuçlar İle İlişkili Midir?

ARAŞTIRMA / Research Articles

Latife ATASOY KARAKAŞ1, Emre GÜNAKAN2, Nihal ŞAHiN UYSAL3, SERTAÇ ESİN4, 
Hulusi B. ZEYNELOĞLU5

ABSTRACTÖZ
The aim of the current study was to determine the relationship 
between the presence of lateral and fundal placenta locations and 
perinatal outcomes in dichorionic diamniotic nulliparous twin preg-
nancies. Medical records of twin pregnancies followed up and deli-
vered between 2013-2021 were evaluated. Pregnancies were divided 
into two groups according to the uterine wall on which the placenta 
was implanted; Pregnancies with fundal or lateral placenta (group 
1) and pregnancies with anterior or posterior placenta (group 2). 
A total of 277 nulliparous women with dichorionic diamniotic twin 
pregnancy were included in the study. When the effect of the presen-
ce of a lateral or fundal placenta on perinatal outcomes on one of 
the twins was investigated, multivariate analysis demonstrated that 
low birth weight (OR= 3.02; 95% CI: [1.33-6.86]; P = 0.008) and 
admission to the neonatal intensive care unit (OR= 0.36; 95). %CI: 
[0.16-0.82]; P = 0.015) were independent factors associated with 
lateral or fundal placentas. Based on these results, it was believed 
that pregnancies with lateral or fundal placenta detected in the early 
stage of pregnancy should be followed closely for low birth weight 
and poor neonatal outcomes.

Bu çalışmada dikoryonik diamniyotik nullipar ikiz gebeliklerde, la-
teral ve fundal yerleşimli plasenta varlığının perinatal sonuçlar ile 
ilişkisinin saptanması amaçlandı. 2013-2021 yılları arasında takip 
edilen ve doğum yaptırılan ikiz gebeliklere ait medikal kayıtlar ta-
randı. Gebelikler, plasentanın implante olduğu uterin duvara göre 
iki gruba ayrıldı; fundal veya lateral yerleşimli plasenta saptanan 
gebelikler (grup 1) ve anterior veya posterior yerleşimli plasenta 
saptanan gebelikler (grup 2). Dikoryonik diamniyotik ikiz gebeliği 
olan toplam 277 nullipar kadın çalışmaya dahil edildi. İkizlerden 
birinde lateral veya fundal yerleşimli plasenta varlığının perinatal 
sonuçlar üzerine etkisi araştırıldığında, multivaryant analizde dü-
şük doğum ağrılığı (OR= 3.02; 95% CI: [1.33-6.86]; P = 0.008) 
ve yenidoğan yoğum bakım ünitesine kabul (OR= 0.36; 95% CI: 
[0.16-0.82]; P = 0.015) lateral veya fundal yerleşimli plasentalar 
ile ilişkili bağımsız faktörler olarak saptandı. Bu sonuçlara göre, 
düşük doğum ağırlığı ve  kötü neonatal sonuçlar bağlamında ge-
beliğin erken döneminde lateral ya da fundal plasenta tespit edilen 
gebeliklerin yakın takip edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Keywords: Twin; Nulliparity; Placenta; Location; PerinatalAnahtar Kelimeler:İkiz gebelik, plasenta lokasyonu, perinatal so-
nuç, nullipar
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GİRİŞ

Plasenta bebeğin gelişiminde hayati role sahiptir. 
Artan apoptosis, azalan ağırlık ve kanlanma gibi 
plasental değişiklikler, bozulan uteroplasental 
perfüzyon nedeniyle kötü perinatal sonuçlar ile 
ilişkilidir (1,2).  

Plasentanın uterusta yerleştiği duvara göre 
kanlanmasının değiştiği, lateral ve fundal 
yerleşimli plasenta varlığında uteroplasental 
perfüzyonun azaldığı gösterilmiştir (3,4). Bu 
lokalizasyon farklılığının perinatal sonuçlara 
etkisi tekil gebeliklerde araştırıldığında, lateral ve 
fundal yerleşimli plasenta varlığında preeklampsi 
ve erken doğum gibi kötü gebelik sonuçlarının 
arttığı, yenidoğan ağırlığının azaldığı saptanmıştır 
(5-9)
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Son yıllarda yardımcı üreme tekniği kullanımının 
artışı ile birlikte, ikiz gebelik oranı da artmıştır 
(10). İkiz gebeliklerde, erken doğum, preeklampsi 
ve gelişme geriliği gibi perinatal komplikasyonlar 
tekil gebeliklere göre daha sıktır (10-12). Ancak 
bu kötü perinatal sonuçlara ikiz gebeliklerde 
plasentanın yerleştiği uterin duvarın etkisi net 
değildir (13).  Bildiğimiz kadarı ile ikiz gebeliklerde 
lateral ve fundal plasenta lokasyonunun perinatal 
sonuçlarla ilişkisinin değerlendirildiği bir çalışma 
henüz yayımlanmamıştır.  

Bu çalışmanın amacı; dikoryonik diamniyotik 
ikiz gebeliklerde, lateral veya fundal yerleşimli 
plasenta varlığının perinatal sonuçlar ile ilişkisinin 
saptanmasıdır. 

GEREÇ ve YÖNTEM
Bu retrospektif kohort çalışması Başkent 
Üniversitesi Hastanesi, Ankara, Türkiye’de 
yapıldı. Çalışma için Başkent Üniversitesi Tıp 
ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu’ndan onay 
alındı (Proje No: KA22/188). Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Kliniğinde 2013-2021 yılları arasında 
antenatal takipleri yapılıp doğurtulan ikiz 
gebelikler tarandı. Diamniyotik dikoryonik ikiz 
gebeliği olan nullipar kadınlar çalışmaya dahil 
edildi. Fetal redüksiyon, 24. gebelik haftasından 
önce intrauterin fetal ölüm, majör konjenital 
veya kromozomal anomali, plasenta yerleşimi 
hakkında yetersiz bilgi ve sonografik incelemede 
plasenta previa tanısı saptanan gebelikler çalışma 
dışı bırakıldı.

Koryonisite ve plasenta yeri, olguların tıbbi 
kayıtlarından elde edildi. Kliniğimiz muayene 
protokolü koryonisite tayini için 11 ila 14 hafta 
arasında ve plasenta yerleşimini belirlemek 
için 16 ila 20 hafta arasında ultrasonografik 
çalışmaları içermektedir. Koryonisite, ikizler 
arası membranda lambda işaretinin varlığına veya 
yokluğuna göre tanımlandı. 

Ultrason ile tanımlanan plasenta lokasyonları 
medikal kayıtlardan tarandı. Plasental 
lokalizasyonunun isimlendirilmesine ilişkin kesin 
bir sınıflandırma olmadığı için plasenta yerleşimi 
önceki çalışmalarda olduğu gibi anterior, 
posterior, lateral (sağ veya sol) veya fundal olarak 

sınıflandırıldı (9,14,15). Plasenta lokalizasyonu, 
plasentaların çoğunlukla (%75’ten fazla) 
bulunduğu uterin duvarın adıyla tanımlandı. Eğer 
plasenta bir duvarda bulunuyor ve %25‘inden 
fazlası başka bir duvarda bulunuyorsa anterior-
lateral, posterior-fundal gibi birleşik terimler 
kullanıldı. Bu çalışmada gebelikler plasenta 
implantasyon duvarına göre iki gruba ayrıldı. 
İkizlerden birinde plasentanın %75’inden 
fazlasının fundal veya lateral yerleşim gösterdiği 
gebelikler grup 1 (lateral-anterior, lateral-
posterior, fundal-anterior, fundal-posterior) olarak 
adlandırıldı. İkizlerden birinin plasentasının 
anterior veya posterior uterin duvarda yerleşimli 
olduğu (lateral veya fundal duvarda yer almadığı) 
veya plasentanın %25’inden azının lateral veya 
fundal uterin duvarda yer aldığı gebelikler grup 
2 olarak tanımlandı (anterior-posterior, anterior-
anterior, posterior-posterior).

Tüm hastaların gebelikleri boyunca rutin 
antenatal takipleri yapıldı. Gebelik haftası, son 
adet tarihine göre belirlendi ve ilk trimesterde 
ultrasonografi ile doğrulandı. Preterm doğum, 
37. gebelik haftasından önce gerçekleşen 
doğumlar olarak tanımlandı. İkizlerden birinde 
düşük doğum ağırlığı varlığı için yaygın olarak 
kullanılan doğum ağırlığının gebelik haftası için 
10. persentilin altında olması tanımı kullanıldı. 
Ortalama fetal ağırlık: (büyük bebeğin doğum 
ağırlığı) + (küçük bebeğin doğum ağrılığı) / 
2 formülü ile hesaplandı. Doğum ağırlıkları 
arasındaki diskordans; büyük ve küçük ikiz 
arasındaki doğum ağırlığı farkının yüzdesi olarak 
tanımlandı ve şu formül kullanılarak hesaplandı: 
(büyük bebeğin doğum ağırlığı - küçük bebeğin 
doğum ağırlığı ) / (büyük bebeğin doğum ağırlığı 
) (16). Doğum ağırlığı diskordansı için eşik değer 
≥%20 olarak tanımlandı. Oligohidroamniyoz; 
amniyotik sıvı indeksi <5cm veya en derin vertikal 
amniyotik cep <2cm olarak tanımlandı. Anne 
yaşı, vücut kitle indeksi (VKİ), pregestasyonel 
diabetus mellitus (DM), kronik hipertansiyon, 
yardımcı üreme tekniği (YÜT) kullanımı  
(in vitro fertilizasyon veya intrasitoplazmik 
sperm enjeksiyonu), doğumda gebelik haftası, 
oligohidramniyoz, preeklampsi, erken doğum, 
birinci trimester kanama, gebeliğin intrahepatik 
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kolestazı, gestasyonel diyabet, erken membran 
rüptürü gibi maternal özellikler, doğum ağırlığı, 
yenidoğan yoğun bakım ünitesine (YYBÜ)‘ne 
kabul ve fetal cinsiyet gibi neonatal özellikler 
elektronik ve tıbbi kayıtlardan elde edildi. 

İstatistiksel analizler SPSS versiyon 22 yazılım 
paketi (IBM Corp., Armonk, NY, ABD) 
kullanılarak yapıldı. Klinik sonuçlar, medyanların 
karşılaştırılması için Mann-Whitney U testi ve 
oranların karşılaştırılması için Ki-kare (χ2) testi 
kullanılarak analiz edildi. Çok değişkenli analizde, 
önceki analizde belirlenen bağımsız prediktörler 
lojistik regresyon analizi kullanılarak incelendi. 
Odds oranı ve risk faktörlerinin saptanması %95 
güven aralığı kullanılarak hesaplandı. <0,05’lik 
bir p değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edildi.

BULGULAR
Çalışma süresi boyunca toplam 389 dikoryonik 
diamniyotik ikiz gebelik takip edilerek doğurtuldu. 
Multipar (n=55), fetal redüksiyon yapılan (n=4), 
24. hafta altında intrauterin ex fetüs (n=9), 
konjenital ya da kromozaomal anomali (n=6) 
saptanan gebelikler ile plasenta yerleşim yeri 
hakkında yeterli bilgiye sahip olunamayan (n=25) 
ve ultrasonda plasenta previa tanısı konulan 
(n=13) ikiz gebelikler çalışma dışı bırakıldılar. 
Kriterleri karşılayan 277 gebe çalışmaya dahil 
edildi. 

İkinci trimester ultrason taramasında plasenta 
lokalizasyonları 277 ikizden %12,9’unda (grup 
1, n=36) lateral veya fundal, %87,0‘sinde (grup 
2, n=241) anterior veya posterior idi (Tablo 1). 
Fetüslerden her ikisinin de plasentasının lateral 
yada fundal lokasyona sahip olduğu ikiz gebelik 
yoktu (örneğin; lateral- lateral, lateral-fundal, 
fundal- fundal). 

Anne yaşı, VKİ, DM ve kronik hipertansiyon 
varlığı bakımından gruplar arasında fark 
saptanmadı. Gebelik öncesi YÜT kullanma oranı 
grup 2’de grup 1 ile karşılaştırıldığında anlamlı 
olarak daha yüksekti (%85,9’a karşı %72,2, P = 
0.049). Grupların maternal demografik ve klinik 
özellikleri Tablo 1’de açıklanmıştır.

Grupların gebelik sonuçlarının karşılaştırılması 
Tablo 2’de gösterilmektedir. Doğumdaki 
gebelik haftası, oligohidramniyoz, preeklampsi, 
erken doğum, ilk trimester kanama, gebeliğin 
intrahepatik kolestazı, gestasyonel diyabet ve 
erken membran rüptürü dahil olmak üzere gebelik 
sonuçlarının insidansında iki grup arasında 
anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).

Yenidoğanlardan 274’ü (49.5%) kız, 280’i (50.5%) 
erkek cinsiyete sahipti. Düşük doğum ağırlığı ve 
doğum ağırlığı diskordansı sıklığı sırasıyla %48,4 
ve %19,1 idi. Tek değişkenli ve çok değişkenli 
analizler yoluyla yenidoğan sonuçlarının 
karşılaştırması Tablo 3’te özetlemektedir. Gruplar 
karşılaştırıldığında tek değişkenli analizde, lateral-
fundal plasenta grubunda anterior-posterior 
plasenta grubuna göre ortalama doğum ağırlığı 
anlamlı olarak düşük ve düşük doğum ağırlığı 
oranı anlamlı olarak yüksekti, sırasıyla (2153 
gr’a karşı 2350 gr, P = 0.022 ve %72.2’ye karşı 
%44.8, P = 0.002). Doğum ağırlığı diskordansı 
ve YYBÜ’ye kabul sıklığı lateral-fundal grupta 
anterior-posterior grupla karşılaştırıldığında 
anlamlı olarak yüksekti, sırasıyla (%38,9’a karşı 
%16,2, P = 0.003 ve %72.2’ye karşı %48.5, P = 
0.012). Çok değişkenli analizde düşük doğum 
ağırlığı (OR= 3.02; %95 CI: [1.33-6.86]; P = 
0.008) ve YYBÜ’ne kabul (OR= 0.36; %95 
CI: [0.16-0.82]; P = 0.015) lateral veya fundal 
yerleşimli plasentalarla ilişkili bağımsız faktörler 
olarak bulundu. 
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Tablo 1. Grupların maternal demografik ve klinik özellikleri, Ankara 2022

Karakteristik Lateral veya Fundal
Grup 1,
(n=36)

Anterior veya Posterior
Grup 2,
(n=241)

P-değeri

Maternal yaş, yıl 31 (21-46) 31 (20-46) 0.9861

Maternal yaş≥35 yıl 0.1242

Yok 25 (69.4) 195 (80.9)
Var 11 (30.6) 46 (19.1)
VKİ (kg/m2) 22.3 (17-31) 22.2 (17-37) 0.4191

VKİ≥25 kg/m2 0.1142

Yok 30 (83.3) 168 (69.7)
Var 6 (16.7) 73 (30.3)
Pregestasyonel DM 0.1282

Yok 34 (94.4) 238 (98.8)
Var 2 (5.6) 3 (1.2)
Kronik Hipertansiyon 0.1282

Yok 34 (94.4) 238 (98.8)
Var 2 (5.6) 3 (1.2)
YÜT kullanımı 0.0492

Yok 10 (27.8) 34 (14.1)
Var 26 (72.2) 207 (85.9)
Plasental lokasyon 
kombinasyonları

Fundal-anterior :5 (13.8)
Fundal-posterior:6 (16.6)
Lateral-anterior: 14 (38.8)
Lateral-posterior :11 (30.5)

Anterior-posterior:35 (14.5)
Posterior-posterior:96 (39.8)
Anterior-anterior:110 (45.6)

-

Değerler ortanca ortanca (minimum-maksimum) veya n (%) olarak sunulmuştur.
1Mann-Whitney U test
2x2

Tablo 2.  Grupların gebelik sonuçlarının karşılaştırması, Ankara 2022

Karakteristik Lateral veya Fundal
Grup 1,
(n=36)

Anterior veya Posterior
Grup 2,
(n=241)

Tek değişkenli P-değeri

Doğumda gestasyonel hafta 35 (28-38) 35 (25-38) 0.7941

Oligohidromniyoz 0.3312

Yok 34 (94.4) 234 (97.1)
Var 2 (5.6) 7 (2.9)
Preeklampsi 0.2682

Yok 32 (88.9) 227 (94.2)
Var 4 (11.1) 14 (5.8)
Erken Doğum 0.6882

Yok 11 (30.6) 64 (26.6)
Var 25 (69.4) 177 (73.4)
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İlk trimester kanama 0.9992

Yok 35 (97.2) 233 (96.7)
Var 1 (2.8) 8 (3.3)
Gebeliğin intrahepatik kolestazı 0.7502

Yok 34 (94.4) 221 (91.7)
Var 2 (5.6) 20 (8.3)
Gestasyonel Diyabet 0.9992

Yok 31 (86.1) 206 (85.5)
Var 5 (13.9) 35 (14.5)
Erken membran rüptürü 0.1812

Yok 26 (72.2) 197 (81.7)
Var 10 (27.8) 44 (18.3)

Değerler ortanca ortanca (minimum-maksimum) veya n (%) olarak sunulmuştur.
1Mann-Whitney U test
1x2

Tablo 3.  Grupların neonatal sonuçlarının karşılaştırılması, Ankara 2022

Karakteristik Lateral veya Fundal
Grup 1,
(n=36)

Anterior veya Posterior
Grup 2,
(n=241)

Tek 
değişkenli 
P-değeri

Çok değişkenli 
P-değeri

 OR (95% CI)
Ortalama doğum ağırlığı, gr 2153 (965-2915) 2350 (760-3370) 0.0221

Fetus A 1980 (720-2810) 2210 (670-3030)
Fetus B 2345 (1155-3410) 2450 (765-3710)
Düşük Doğum Ağırlığı3 0.0022 3.02 (1.33-6.86)

 P = .008
Yok 10 (27.8)           133 (55.2)
Var 26 (72.2) 108 (44.8)
Doğum ağırlığı diskordansı 0.0032

Yok 22 (61.1) 202 (83.8)

Var 14 (38.9) 39 (16.2)

YYBÜ kabül4 0.0122 0.36 (0.16-0.82) 
P = .015

Yok 10 (27.8) 124 (51.5)

Var 26 (72.2) 117 (48.5)

Yenidoğan cinsiyet 
kombinasyonu

Farklı cinsiyet:29 (80.6)
Aynı cinsiyet:7 (19.4)

Farklı cinsiyet:197 (81.7)
Aynı cinsiyet:44 (18.3)

0.8202

Değerler ortanca ortanca (minimum-maksimum) veya n (%) olarak sunulmuştur.
1Mann-Whitney U test
1x2

3İkizlerden herhangi birinde düşük doğum ağrılığı
4İkizlerden herhangi birinde YYBÜ kabul 
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TARTIŞMA
Dikoryonik diamniyotik ikiz gebeliği olan toplam 
277 nullipar kadının antenatal takibinde %12,9 
(n=36) lateral veya fundal yerleşimli plasenta 
saptanırken, %87,1 anterior veya posterior 
yerleşimli plasenta saptandı. İkizlerden birinde 
lateral veya fundal yerleşimli plasenta varlığında 
düşük doğum ağırlığı (OR= 3.02; 95% CI: [1.33-
6.86]; P = 0.008) ve YYBÜ’ne kabul (OR= 0.36; 
95% CI: [0.16-0.82]; P = 0.015) oranlarının 
anlamlı derecede arttığı saptandı. Bu çalışma 
nullipar dikoryonik diamniyotik gebeliklerde 
lateral veya fundal yerleşimli plasentaların 
perinatal sonuçlarını değerlendiren ilk kohortu 
sunmaktadır.

Seçkin ve arkadaşlarının çalışmasında Türk 
populasyonda tekil gebeliklerde lateral yerleşimli 
plasenta varlığında erken doğum ve düşük 
doğum ağırlıklı bebek oranı santral gruba göre 
anlamlı derecede yüksek idi (9).  Ancak onların 
çalışmasında fundal yerleşimli plasentalar, santral 
yerleşimli (anterior veya posterior) plasenta 
grubunun içerisine dahil edilmiş ve lateral 
plasentalar çalışma dışı bırakmış idi. Granfors 
ve arkadaşları’nın çalışmasında, Stoocholm-
Gotland bölgelerine ait populasyonda 74 bin 
nulliparous tekil gebenin plasenta lokalizasyonu 
ile perinatal sonuçları arasındaki ilişki 
değerlendirildi (14). Çalışmalarında, plasenta 
yerleşimleri anterior, posterior, lateral ve fundal 
olarak dört ayrı gruba ayrıldı. Bu büyük ölçekli 
çalışmada, lateral ya da fundal yerleşimli plasenta 
varlığında erken doğum, preeklampsi gibi 
gebelik komplikasyonlarının ve düşük doğum 
ağırıklı bebek oranının anterior veya posterior 
yerleşimli plasentalara göre daha sık olduğu 
saptandı. Tekil gebeliklerde plasenta lokasyonu 
kötü perinatal sonuçlar ile ilişkilendirilmiş olsa 
da, ikiz gebeliklerde plasenta lokasyonunun 
değerlendirildiği çalışma nadirdir.  Begolovkin ve 
ark tarafından yayımlanan çalışmada, dikoryonik 
diamniyotik ikiz gebeliklerde plasental lokasyonu 
ile doğum ağrılığı diskordansı arasında anlamlı 
bir ilişki bulunmadı (17). Onların çalışmasında 
diskordans sıklığı, %15.9 idi ancak çalışma 
kurgusunda anterior ve posterior yerleşimli 
plasentasyonlar karşılaştırılmış, fundal ve 

lateral yerleşimli plasentalar değerlendirmeye 
alınmamıştı. Bu çalışmada diskordans oranının 
onlarınkinden daha (%19.1) yüksek olmasının, 
lateral ve fundal yerleşimli plasenta varlığında 
diskordansın anlamlı derecede yüksek saptanmış 
olmasından kaynaklandığını düşünülmektedir.

Yakınlarda yayımlanan başka bir çalışmada, 
dikoryonik diamniyotik ikiz gebeliklerde plasenta 
lokasyonu, ikizlerin her ikisinin de aynı uterin 
duvar yerleşimli plasentası olup olmadığına 
göre gruplandırıldı (15). Aynı duvarda yerleşen 
ve farklı duvarda yerleşen plasenta grupları 
karşılaştırıldığında doğum ağrılığı diskordansı ile 
anlamlı bir ilişki kurulamadı (15). Bu çalışma da 
ise plasenta lokasyonlanları anterior, posterior, 
lateral ve fundal lokalizasyonlar olarak 4 ayrı 
gruba ayrıldı. Fundal veya laretal yerleşimli 
plasenta tespit edilen gebelikler bir grup olarak 
değerlendirildiğinde, anterior veya posterior 
yerleşimli plasenta tespit edilen gebeliklere 
göre düşük doğum ağırlığı ve YYBÜ’ne kabul 
oranları anlamlı derecede yüksek saptandı. Bir 
çok çalışmada uterin kan akımının duvarlara eşit 
olmayan şekilde dağılımı ve plasentanın yerleştiği 
duvarın plasenta perfüzyonunda belirleyici olduğu 
gösterilmiştir (3,18,19). Uterin arter kan akımı 
iki ayrı plasentayı beslediğinden, plasentası daha 
iyi perfüze olan fetusun perinatal sonuçlarının 
daha iyi olması muhtemeldir. Bu çalışmada da 
uterin kavite eğriliğinin daha fazla olduğu fundal 
bölgede plasental fonksiyonun azalmasının 
yanında lateral ya da fundal yerleşimli plasenta 
varlığında azalmış uteroplasental perfüzyonun 
kötü neonatal sonuçlardan sorumlu olduğu 
speküle edilebilir. 

Çalışmanın güçlü yönü, toplam vaka sayısı 
ve sonuçların önceki doğum şeklinden ve 
parite sayısından etkilenmesini önlemek adına 
çalışmaya sadece nulligravid ikiz gebeliklerin 
dahil edilmesidir. Limitasyonu ise plasenta 
lokalizasyonu ile ilgili henüz net bir sınıflama 
yapılmamış olmasıdır. Bu çalışmada, plasenta 
lokasyonları anterior veya posterior yerleşimli 
plasentalar bir grup, lateral veya fundal yerleşimli 
plasentalar bir grup olacak şekilde 2 gruba 
ayrılarak yapıldı. Bu gruplamanın perinatal 
komplikasyonları değerlendirmek açısından daha 
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gerçekci olacağı düşünüldü. İkiz gebeliklerde 
plasenta yerleşim yerine göre uterin arter akım 
hızı değerlendirildiğinde, plasenta tarafındaki 
uterin arterin plasental perfüzyona daha fazla 
katkıda bulunduğu gösterilmiştir (20). Ancak 
retrospektif dizaynından dolayı çalışmaya uterin 
arter doppler bulgularının eklenememiş olması da 
limitasyon olarak sayılabilir.

Sonuç olarak, ikiz gebeliklerde fundal veya 
lateral yerleşimli plasenta varlığında düşük 
doğum ağrılığı ve doğum ağırlığı diskordansı 
sıklığı artmaktadır. İkiz gebeliklerin antenatal 
takibinde, maternal fazla miktarda kilo alımı, 
fetüslerin verteks olmayan prezentasyonları veya 
plasental hacimlerin kapladığı yerden kaynaklı 
sonografik olarak doğum ağırlıklarını tahmin 
etmek ve gelişme kısıtlılığını öngörmek mümkün 
olmayabilir (21,22). Bu bağlamda, gebeliğin erken 
döneminde ultrason ile plasenta lokasyonunun 
tespit edilmesi, advers neonatal sonuç riski olan 
gebeliklerin predikte edilmesine ve yakın takibine 
olanak sağlayabilir. Ancak uterin arter doppler 
çalışmalarının da eklendiği prospektif geniş 
sayılı çalışmalar ile bu bulguların doğrulanması 
gerekmektedir. 
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ABSTRACTÖZ
Introduction and purpose:
‘Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Aga-
inst Women’ (CEDAW) aims to provide basic rights such as elimi-
nation of all kinds of gender-based discrimination, increasing the 
status of women, and protecting women effectively by law. In this 
article, it is aimed to make an estimate of the relation with CEDAW 
on women’s health in Turkey where the convention was accepted in 
1985.
Materials and Methods: In this study, data on gender-specific mor-
tality rates and life expectancy at birth, which are among the popu-
lation indicators between 1980 and 2019, were used. CHOW test 
regression analysis was applied to compare the data before and after 
the point which is thought to have a structural change in the time 
series.
Findings and Discussion: The decrease in the mortality rate for wo-
men after CEDAW was statistically significant (p = 0.04). Even if it 
is not right to connect this change in the female mortality rate only 
to CEDAW, it can be said that the effect of CEDAW on women health 
is important compared to the change in the same time period in men.
Results and Suggestions: In addition to the independent effect for 
the reduction of female deaths, CEDAW, by affecting some of the 
social determinants of health, has obviously important contributions 
in improving women’s health indirectly.

Giriş ve Amaç: “Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi” (CEDAW), cinsiyet temelli her türlü ayrımcılığı or-
tadan kaldırma, kadının statüsünün yükseltilmesi, yasalar yoluyla 
kadının etkin şekilde korunması gibi temel hakların sağlanmasını 
hedeflemektedir. Bu makalede, Türkiye’nin CEDAW’a taraf olduğu 
1985’ten itibaren sözleşmenin kadın sağlığıyla ilişkisine yönelik tah-
minlerde bulunmak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 1980-2019 yılları arasındaki nüfus 
göstergelerinden, kadın ve erkekler için cinsiyete özel ölüm hızları 
ile doğuşta beklenen yaşam süreleri verileri kullanılmıştır. Verilerle, 
zaman serisi içinde yapısal bir değişimin olduğu düşünülen noktanın 
öncesini ve sonrasını karşılaştırmak amacıyla CHOW test regresyon 
analizi uygulanmıştır.
Bulgular ve Tartışma: CEDAW öncesine göre, sonrasında kadınlara 
özel ölüm hızında azalma istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,04). 
Kadınlara özel ölüm hızındaki değişimi, sadece CEDAW’a bağla-
mak doğru olmasa da erkeklerde aynı zaman dilimindeki değişimle 
karşılaştırıldığında CEDAW’ın kadın sağlığına etkisinin önemli ol-
duğu söylenebilir.
Sonuç ve Öneriler: CEDAW’ın kadın ölümlerinin azalmasına yöne-
lik bağımsız etkisinin yanı sıra, sağlığın sosyal belirleyicilerinden 
bazılarını etkileyerek dolaylı şekilde kadın sağlığını iyileştirmede 
önemli katkıları olduğu açıktır.

Keywords: CEDAW; Women’s Health; CHOW testAnahtar Kelimeler: CEDAW; Kadın Sağlığı; CHOW test
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GİRİŞ

Sağlığın sosyal belirleyicileri; insanların 
doğdukları, büyüdükleri, yaşadıkları, çalıştıkları ve 
yaşlandıkları toplumsal koşullardan oluşmaktadır. 
Bu koşullar, ülkelerin sosyoekonomik yapısı, 
sosyal ve politik mekanizmalar, sosyal güvenlik, 
çalışma yaşamı, eğitim sistemi, kurumlar, kültürel 
değerler gibi sağlığı etkileyen yapısal faktörler 

tarafından şekillenmektedir. Annenin gebeliğinin 
kötü ve sağlıksız geçmesi, kişinin doğduğu 
çevrenin kötü koşulları, yetersiz ve dengesiz 
beslenme, düşük eğitim düzeyi, olumsuz sağlık 
davranışları, olumsuz kişisel gelişim gibi sebepler, 
bireyin duygusal ve bilişsel gelişimini etkileyerek 
sağlığını çok temelden belirlemektedir. Eğitim, 
cinsiyet, gelir, iş ve etnik yapı gibi temel 
belirleyiciler de kişinin sosyal olarak konumunu 
ve aslında yaşamdaki durumunu belirlemektedir. 
Bu farklılıklar, tüm hayatı ve insanların sağlığını 
etkiler. Koşulları kötü olan yoksul insanların, 
koşulları daha iyi olan zenginlere göre, hastalık ve 
ölümleri daha fazla, sağlık hizmetlerine erişimleri 
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daha kötü ve doğuşta beklenen yaşam süreleri 
de daha kısadır (1, 2). Toplumlar arasında sağlık 
durumu açısından derin uçurumlar vardır. Aradaki 
bu farkı biyolojik nedenlerle açıklamak mümkün 
değildir. Ayrıca, aynı ülkede bölgesel eşitsizlikler 
de sağlığa yansımaktadır. Bu durum aynı zamanda 
sağlıkta eşitsizlikleri ortaya çıkarmaktadır.

Sağlığın sosyal belirleyicilerinin, kültür, normlar, 
cinsiyet rolleri ve ilişkiler açısından sağlık 
üzerinde etkileri önem taşır (3). Toplumsal 
cinsiyet normları ve cinsiyetler arası eşitlik ya da 
ayrımcılığın olması sağlığın sosyal belirleyicisidir. 
Bu açıdan bakıldığında kadınların güçlenmesi 
de kadın sağlığını geliştirir (4). Kadın sağlığı; 
üreme sağlığı ve cinsel haklar, anne ve bebek 
ölümlerinin azaltılması, uygun aile planlaması ve 
doğum kontrol hizmetlerinin sağlanması, sağlık 
personelinin toplumsal cinsiyete duyarlı bir 
şekilde eğitilerek hizmet sunması gibi başlıkları 
kapsamaktadır. Aile ve toplumda kadının yeri, 
kadının kendi sağlık durumu, sağlık hizmetlerine 
erişimi, sağlık hizmetlerinin yaygınlığı ve 
ulaşılabilirliği, ruhsal ve fiziksel durumu gibi 
birçok faktör etkilemektedir ve kadının statüsü ile 
çok yakından ilişkilidir (5). Kadınların statüsünü 
ekonomik bağımsızlık, gelir düzeyi, istihdamı, 
eğitimi, çalışma hayatına katılması gibi birçok 
faktör etkilemektedir (6). Kadınlar, ataerkil yapı 
sebebiyle oluşan geleneksel cinsiyet normları, 
toplumsal rollerin ve sorumlulukların yükü 
nedeniyle erkeklere göre daha büyük engellerle 
karşılaşmaktadır (4). Ataerkil yapı, hastalıkların 
erken tanı ve tedavisinde, sağlık hizmetlerinde 
ulaşım ve kullanımında, sağlık hizmeti sunanların 
cinsiyetlere göre davranışlarında bile etkili 
olmaktadır (7).

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1946 
yılında BM Kadının Statüsü Komisyonu 
toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadının 
güçlenmesini desteklemek amacıyla kurulmuştur 
(8). BM daha sonra kadına ilişkin konulara dikkat 
çekmek üzere 1976-1985 yıllarını ‘Uluslararası 
kadın on yılı’ olarak ilan edilmiştir (9). Bu 
süreçte 1979 yılında BM tüm dünya için önemli 
bir kilometre taşı olarak “Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” olan 
CEDAW’ı (Convention on the Elimination of all 

forms of Discirimination Against Women) ortaya 
koymuş ve taraf olan bazı ülkeler tarafından 
sözleşme kabul edilmiştir. 1981 yılında 20 ülkenin 
onaylamasıyla da uluslararası bir sözleşme halini 
almıştır (10). CEDAW 2019 yılı itibariyle toplam 
189 ülke tarafından kabul edilmiştir. Sözleşme 30 
maddeden oluşmaktadır. Cinsiyet temelli her türlü 
ayrımcılığı reddetmenin yanı sıra kadın-erkek 
eşitliği, kadının statüsünün güçlenmesi, kanunlar 
ve yasalar yoluyla kadının etkin şekilde korunması 
gibi temel hakları sağlama sözleşmesidir (11). 
Türkiye de 1985 yılında CEDAW’ı kabul etmiş ve 
1986 yılında da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
onaylanarak yürürlüğe koymuştur (12).

Dünyada da pek çok ülkede CEDAW sonrasında 
kadınların sağlık hizmetlerine erişimi artmış, 
ayrımcılığın ve düşük statünün neden olduğu 
fizyolojik ve psikolojik stresleri azalmış, böylece 
kadınların sağlık ve iyilik halleri gelişmiştir (13). 
Ayrıca CEDAW sonrası dünyada eldeki fonların 
kadın ve kızların eğitiminde kullanılması, ev 
içi gelirin anne-baba, kız çocuk-erkek çocuk 
arasında daha eşit dağıtılması şeklinde çalışmalar 
yapılmıştır (14). Örneğin; Pakistan’da yayınlanan 
raporlarda, 1996 yılında CEDAW’ın kabul 
edilmesi sonrası; kadınların özel ihtiyaçlarını 
sağlamak için kamu politikaları oluşturmak, 
eğitim ve istihdamda fırsat eşitliği sağlamak, 
kadının yaşamın her alanına katılımını artırmak, 
kadınlara özel plan ve projeler düzenlemek, 
kadın sorunlarını tespit edip, çözmek gibi 
başlıklar üzerinde çalıştıkları görülmüştür (15). 
Günümüzde Amerika Bileşik Devletleri ile 
birlikte, Somali, Sudan, İran, Vatikan, Palau, 
Tonga hariç, CEDAW’ı kabul etmeyen ülke 
kalmamıştır (14). 

Türkiye’de CEDAW öncesi ve günümüz 
koşullarını cinsiyete göre karşılaştırmak için 
Tablo 1’de bazı göstergeler belirtilmiştir (Tablo 1) 
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Tablo 1. Türkiye’de 1985 yılında ve 2020 yılında cinsiyete göre bazı göstergeler 

Gösterge

1985
(Türkiye’nin CEDAW’a 

taraf olması)

2019 - 2020
(Mevcut durum)

Kadın Erkek Kadın Erkek
Nüfus 24.837.749a 24.296.179a 42.704.942f 41,636,125f

15 yaş üzeri okur-yazarlık (Yüzde) 64,2a 87,6a 94,4d 99,0d

İş gücüne katılma (Yüzde) 44,2a 83,1a 38,5d 77,9d

Politikaya katılım (Yüzde) 2,9b 97,1b 17,3c 82,7c

Cinsiyete özel ölüm hızı (Binde) 147, 0a 243,8a 61,2d 117,0d

Doğuşta beklenen yaşam süresi (Yıl) 65,4a 58,3a 80,5d 74,7d

Bebek ölüm hızı (Bin canlı doğumda) 52,4d 58,6d 7,6f 8,7f

5 yaş altı ölüm hızı (Bin canlı doğumda) 71,6e 76,6e 8,9f 10,1f

a. Veriler Dünya Bankası sisteminden alınmıştır (16).
b. ‘Siyasi Partiler Yelpazesinde Kadının Konumu Raporu’ndan alınmıştır. 1983-1986 yılları verisidir (17). 
c. Veriler Dünya Ekonomik Forum’u 2020 yılı raporundan elde edilmiştir. Bu raporda 2019 yılı verileri kullanılmıştır (18).
d. Veriler Dünya Bankası sisteminden alınmıştır, 2019 yılına aittir (16).
e. Veriler Dünya Bankası sisteminden alınmıştır, 1990 yılına aittir (16).
f. Veriler Dünya Bankası sisteminden alınmıştır, 2020 yılına aittir (16).

1000 canlı doğumda 7,6, erkeklerde 8,7’dir (16). 
5 yaş altı ölüm hızı 1990 yılı için kız çocuklarında 
1000 canlı doğumda 71,6, erkeklerde 76,6, 2020 
yılında ise kız çocuklarında 1000 canlı doğumda 
8,9, erkeklerde 10,1’dir (16).

Türkiye için daha önceki yıllarda da kadına 
sağlığı ve kadının statüsü adına bazı adımlar 
atılsa da CEDAW sonrasında kız çocuklarına 
yönelik temel eğitime katılımı artıracak projeler, 
kadın istihdamını artıracak projeler, küçük 
girişimcilik projeleri, genç kız ve kadınların 
mesleki oryantasyonunu sağlayacak çalışmalar 
yapılmış ve işgücü yetiştirme kursları açılmıştır 
(19). Aile planlaması konusunda bilgi edinmek 
dahil her türlü hizmetten, sosyal güvenlik 
programlarından, eğitimin her türünden, toprak 
ve tarım reformundan, uygun teknolojiden, 
özellikle konut, sağlık, elektrik ve su temini, 
ulaştırma ve haberleşme konularında yeterli 
yaşam standartlarından yararlanmak için kadınları 
önceleyen adımlar atılmıştır. Çocuklar üzerinde 
eşit hak ve sorumluluklara sahip olmak ve aile 
adı, meslek ve iş seçimi dahil karı ve koca için 
eşit ve kişisel haklar başlıkları gündeme gelmiştir. 
Erken evlilikleri ve gebelikleri önlemek gündem 
olmuş, konuyla ilgili çalışmalar başlamıştır 
(20). CEDAW’ın etkisi ile başta Türk Medeni 

Tablo 1’de görüldüğü gibi; Türkiye’de nüfus 
her iki cinsiyet için de 1985 ve 2020 yılları 
kıyaslandığında neredeyse iki kat artmıştır. 1985 
yılında 15 yaş ve üzeri kadınlarda okuryazarlık 
%64,2 iken erkeklerde okuryazarlık %87,6, 2019 
yılında ise kadınlarda %94,4 iken erkeklerde 
%99,0 olarak bulunmuştur. Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün (ILO) modellemesiyle elde edilen 
Dünya Bankası verilerine göre, 1985 yılı verilerine 
bakıldığında kadınların %44,3’ü, erkeklerin 
%83,6’sı, 2019 yılında ise kadınların %38,5’i, 
erkeklerin %77,9’u işgücüne katılmaktadır (16). 
Politikaya kadınların katılım durumu 1983-1986 
yılları için %2,9 iken 2020 yılı için kadınlar için 
%17,3’tür. (17, 18). CEDAW’ın kabul edildiği 
1985 yılında kadınlara özel ölüm hızı binde 147,0, 
erkeklere özel ölüm hızı binde 243,8’tir. 2019 yılı 
verilerine göre ise kadınlara özel ölüm hızı binde 
61,2, erkeklere özel ölüm hızı binde 117,0’dır. Yine 
1985’de kadınlara özel doğuşta beklenen yaşam 
süresi 65,4 yıl, erkeklere özel doğuşta beklenen 
yaşam süresi 58,3 yıl, 2019 verilerine göre ise 
kadınlara özel doğuşta beklenen yaşam süresi 
80,5 yıl, erkeklere özel doğuşta beklenen yaşam 
süresi 74,7 yıldır (16). Bebek ölüm hızı 1990 yılı 
için kız bebeklerde 1000 canlı doğumda 52,4, 
erkeklerde 58,6, 2020 yılında ise kız bebeklerde 
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Kanunu, Türk Ceza Kanunu olmak üzere birçok 
yasal mevzuatta kadınla ilgili ayrımcılık içeren 
maddeler gözden geçirilerek kadın sağlığını 
olumlu etkileyen eşitlikçi düzenlemeler getirilmiş,  
kadına yönelik şiddet ile mücadelede daha sonra 
hazırlanan İstanbul Sözleşmesi ile de önemli 
kazanımlar elde edilmiştir (21, 22).

Dünya Ekonomik Forum’u 2006 yılından itibaren 
geliştirdiği kompozit bir indeks kullanarak 
ekonomiye katılım ve fırsatlar, eğitime erişim, 
politik güçlenme ve sağlık olmak üzere dört 
ayrı başlıkta ülkelerdeki cinsiyet eşitsizliğinin 
boyutunu değerlendirmekte ve her yıl “Küresel 
Cinsiyet Uçurumu Raporu yayınlayarak ülkeleri 
sıralamaktadır (23). Ülkelerden elde edilen 
resmi veriler ile yapılan bu değerlendirmede 
kadın-erkek eşitsizliğinin düzeyi olarak indeks 
değeri 0-1 puan arasında değişmekte, değerin 
1’e yaklaşması eşitsizliğin azaldığı, değerin 

0’a yaklaşması eşitsizliğin arttığı anlamına 
gelmektedir. Türkiye 2006 yılında bu rapora 
göre, 115 ülke içinde toplam puanlamada 105. 
sırada yer almış ve indeks değeri 0.585’tir. Bu 
rapordaki alt başlıklara göre ekonomiye katılım 
ve fırsatlar için 106. sırada, eğitime erişim için 
92. sırada, politik güçlenme başlığında 96. sırada, 
sağlık başlığında 85. sırada ve yer almıştır (23). 
2021 yılında yayınlanan ve 2020 yılı verilerini 
içeren rapora göre Türkiye, 156 ülke içinde 
toplam sıralamada 133. sırada yer almış ve indeks 
değeri 0,638’dir. Rapordaki alt başlıklara göre ise, 
ekonomiye katılım ve fırsatlar alt başlığında 140., 
eğitime erişim başlığında 101., politik güçlenme 
başlığında 114. ve sağlık alt başlığında 105. sırada 
yer almıştır (18). Küresel Cinsiyet Uçurumu 
Raporu’nda yıllara göre incelendiğinde Türkiye 
için belirtilen cinsiyet uçurum indeksi değerleri 
2006-2020 yılları arasında giderek iyileşmiş ise 
de hala cinsiyet eşitliğinden uzaktır (Grafik 1)

Grafik 1. Türkiye’nin Cinsiyet Uçurum İndeksi Değerlerinin Yıllara Göre Değişimi (2006-2020)*

*2006-2020 yılları arasındaki veriler Dünya Ekonomik Forumu web sitesinden elde edilmiştir (20, 25).
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Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere 
Türkiye’de pek çok göstergede yıllar itibarıyla 
kadınlar lehine olumlu gelişmeler olmuştur. Bu 
çalışmada, Türkiye için önemli bir dönüm noktası 
olarak düşünülen CEDAW’ın, kadın ve erkekler 
için doğuşta beklenen yaşam süreleri verileri ile 
kadın ve erkekler için cinsiyete özel ölüm hızları 
verileri kullanılara, kadın sağlığına etkisine 
yönelik tahminlerde bulunmak amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM
Veri Kaynakları ve Ölçüm
Bu çalışmada, Türkiye’nin CEDAW’ı imzalayıp 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylandığı 
tarih olan 1986 yılı dikkate alınarak “CEDAW 
öncesi” ve “CEDAW sonrası” dönem olarak 
1980-2019 yılları arasındaki 39 yıllık geniş bir 
zaman diliminde değerlendirilmiştir. Bu amaçla; 
“CEDAW öncesi” dönemi değerlendirmek için 5 
yıl geriye giderek 1980-1985; “CEDAW sonrası” 
dönem için ise, 1986 yılından itibaren 5, 10 ve 19 
yıllık periyodlar ele alınmıştır. Bu amaçla temel 
nüfus göstergelerinden olan; kadın ve erkekler 
için cinsiyete özel ölüm hızları verileri ve yine 
kadın ve erkekler için cinsiyete özel doğuşta 
beklenen yaşam süreleri verileri kullanılmıştır. 
Bu göstergelerin seçilmiş olmasının sebebi, 
hem kadın ve erkek sağlığı nüfus göstergeleri 
olmaları hem de açık erişim yoluyla 1980’li yıllar 
kadar geçmişe yönelik sürekli, güvenilir ve elde 
edilebilir olmasıdır. Bu göstergeler sayesinde 
her iki cinsiyetin de sağlık hizmetlerine erişim 
durumunu anlayabilir, sağlıklarının zamanla ne 
düzeyde iyileştiğini görebiliriz. 

Çalışmanın analiz kısmında kullanılan tüm veriler 
Dünya Bankası açık erişimli veri sisteminden 
elde edilmiştir. Bu sistemde kadın ve erkekler için 
cinsiyete özel ölüm hızları verileri ve yine kadın 
ve erkekler için cinsiyete özel doğuşta beklenen 
yaşam süreleri verileri en güncel tarih olarak 
2019 yılına kadar mevcuttur. Çeşitli kaynaklarda 
daha güncel veriler olsa dahi bu güncel veriler 
aynı yöntemle hesaplanmadığı için çalışma 
çerçevesinde kullanılmamıştır ve analize dahil 
edilmemiştir (16).

Analiz aşamasında öncelikli olarak bu verilerin 
1980-2019 yılları arasındaki merkezi eğilim ve 
yaygınlık ölçütleri hesaplanmıştır. Sonra kadın ve 
erkekler için cinsiyete özel ölüm hızları verileri 
ve kadın ve erkekler için cinsiyete özel doğuşta 
beklenen yaşam süreleri verileri için ayrı ayrı 
yıllara göre değişim grafikleri çizilmiştir. Verilerin 
hem tanımlayıcı hem de CHOW test regresyon 
analizi için; Microsoft Office Program 16.16.2 
sürümü Excel programı, veri çözümlemesi 
eklentisi kullanılmıştır. İstatistiksel olarak 
anlamlılık düzeyi p≤0,05 olarak kabul edilmiştir.

Analizde ayrıca, CHOW test regresyon 
analizi ile sözü edilen bu veriler incelenerek 
değerlendirilmiştir. CHOW test regresyon 
analizi; zaman serisi içinde yapısal bir değişimin 
olduğunu düşünülen noktanın “öncesini” ve 
“sonrasını” karşılaştırmak ve istatistiksel olarak 
farka yol açıp açmadığı durumunu test etmek 
için kullanılmaktadır. Bu test çoğu zaman 
ekonomi araştırmalarında kullanılsa da sağlık 
alanında da kullanımı mümkündür. CEDAW 
ve benzeri kanunların, sözleşmelerin yürürlüğe 
girdiği tarih öncesi ve sonrasını karşılaştırmak 
adına iyi bir yöntem olarak sağlık alanı için de 
kullanılabilmektedir (24). Zaman serisi analizi 
yapmak için CHOW test regresyon analizinde 
1980-1985 yıllarında olan değişimler “CEDAW 
öncesi”, 1986-2019 yıllarındaki değişimler 
“CEDAW sonrası” olarak düşünülmüştür. 
Dummy değişken, CEDAW’ın yürürlüğe girdiği 
1986 yılını ve etkisini göstermek ile zaman 
sınırını netleştirmek için bu analizde önemli bir 
role sahiptir. Zamanın değişen etkisi yanında 
belirli bir tarih öncesi ve sürecini göstermek 
için yıl, dummy değişken ve yıl çarpı dummy 
değişken (yıl X dummy değişken) şeklinde 
bağımsız değişkenler belirlenmiştir. CEDAW 
öncesi dönem için dummy değişken 0 (sıfır-yok), 
CEDAW sonrası dönem için 1 (bir-var) kabul 
edilmiştir. Bu değerler çarpan olarak kullanılmış 
olup, zaman sınırı netleştirilmiştir. Yıl X dummy 
değişken aslında değişikliğin beklendiği esas 
bağımsız değişkendir. Bu değişkende istatistiksel 
bir anlamlılık saptanması halinde, hem yılların 
değişiminin etkisi hem de 1986’dan itibaren 
başlayan öncesiyle kıyas etmeyi sağlayan dummy 



100

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) veTürkiye’de Cinsiyete Göre Ölüm ve Doğuşta Beklenen Yaşam 
Süresi İlişkisi

değişkenin zaman çizgisindeki etkisi ortak 
olarak gösterilmiş olacaktır (25). Nüfus sağlık 
göstergeleri (kadın ve erkekler için cinsiyete özel 
ölüm hızları verileri ve yine kadın ve erkekler 
için cinsiyete özel doğuşta beklenen yaşam 
süreleri) bağımlı değişken olarak kabul edilmiş, 
bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerine 
etkilerini görmek için her biri ayrı ayrı regresyon 
modeli kurularak analiz edilmiştir. Bulgularda 
sunulan her bir satır kendi içinde kurulmuş 
regresyon denklemidir. Analizler, öncesi/sonrası 
değerlendirmeleri ve chow modelleri üzerinden 
yapılmıştır. Değerlendirmelerin hesaplanmasında 
yetişkin nüfus dikkate alınmıştır.

BULGULAR

Bu çalışmada “CEDAW öncesini” değerlendirmek 
amacıyla 1980-1985; “CEDAW sonrası” ise 
üç bölüme ayrılarak 5, 10, 19 yıllık dönemler 
şeklinde 1986-1990, 1991-2000 ve 2001-2019 
yılları arasındaki cinsiyete özel ölüm hızları ve 
cinsiyete özel doğuşta beklenen yaşam süreleri 
ortalamaları alınmıştır (Tablo 2).

Kadınlara özel ölüm hızı ortalaması 1980-1985 
dönemi için binde 156,62±7,29 1986-1990 dönemi 
için binde 136,22±5,41, 1991-2000 dönemi için 

binde 112,75±8,68, 2001-2019 dönemi için binde 
79,20±10,39 olarak bulunmuştur. Erkeklere özel 
ölüm hızı ortalaması ise 1980-1985 dönemi 
için binde 251,10±5,69, 1986-1990 dönemi için 
binde 235,18±4,55, 1991-2000 dönemi için binde 
212,14±11,47, 2001-2019 dönemi için binde 
153,47±10,03 olarak bulunmuştur.

Kadınların doğuşta beklenen yaşam süreleri 
ortalaması 1980-1985 dönemi için 63,79±1,19 
yıl, 1986-1990 dönemi için 66,96±0,83 yıl, 1991-
2000 dönemi için 71,24±1,77 yıl, 2001-2019 
dönemi için 77,69±1,99 yıl olarak bulunmuştur. 
Erkeklerin doğuşta beklenen yaşam süreleri 
ortalaması ise, 1980-1985 dönemi için 56,82±1,07 
yıl, 1986-1990 dönemi için 59,77±0,75 yıl, 1991-
2000 dönemi için 63,60±1,77 yıl, 2001-2019 
dönemi için 71,15±2,45 yıl olarak bulunmuştur.

Araştırmada, 1980-2019 yılları arasında 
cinsiyetlere özel ölüm hızlarında ve doğuşta 
beklenen yaşam sürelerindeki değişim Grafik 
2 ve 3’te gösterilmiştir. Her iki cinsiyete özel 
ölüm hızları 1980-2019 yılları için zamanla 
azalmış (Grafik 2), her iki cinsiyet için de doğuşta 
beklenen yaşam süreleri artmıştır (Grafik 3).

Tablo 2. Türkiye’de CEDAW Öncesi ve Sonrası Cinsiyete Özel Ölüm Hızları ve Doğuşta Beklenen 
Yaşam Süreleri Ortalama Değerleri

Değişkenler
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Cinsiyete Özel Ölüm Hızları 
Kadınlara Özel Ölüm Hızı (Binde) 156,62±7,29 136,22±5,41 112,75±8,68 79,20±10,39
Erkeklere Özel Ölüm Hızı (Binde) 251,10±5,69 235,18±4,55 212,14±11,47 153,47±10,03
Cinsiyete Özel Doğuşta Beklenen Yaşam Süreleri
Kadınların Doğuşta Beklenen Yaşam Süreleri (Yıl) 63,79±1,19 66,96±0,83 71,24±1,77 77,69±1,99
Erkeklerin Doğuşta Beklenen Yaşam Süreleri (Yıl) 56,82±1,07 59,77±0,75 63,60±1,77 71,15±2,45
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Grafik 2. Cinsiyetlere özel ölüm hızlarının 1980-2019 yılları arasında gözlenen değerlere göre 
değerlendirmesi (Türkiye)

Grafik 3. Cinsiyetlere özel doğuşta beklenen yaşam sürelerinin 1980-2019 yılları arasında gözlenen 
değerlere göre değerlendirmesi (Türkiye)
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Tablo 3. CEDAW öncesi (1980-1985) ve sonrası (1986-2019) cinsiyete özel ölüm hızları ve cinsiyete 
özel doğuşta beklenen yaşam süreleri CHOW test regresyon analizi

Değişkenler ß0

p değerleri
Yıl
ß

(Güven Aralığı)

dd
ß

(Güven Aralığı)

Yıl X dd
ß

(Güven Aralığı)
Kadınlara Özel 

Ölüm Hızı (Binde)
478,35

-0,010
p<0,01

(-0,014- -0,006)

-136,6-
p=0,03

(-261,79- -11,53)

0,004
p=0,04

(0,000 - 0,008)
Erkeklere Özel 

Ölüm Hızı (Binde)
501,55

-0,008
p<0,01

(-0,013- -0,003)

65,4
p=0,37

(-80,39-211,26)

-0,001
p=0,42

(-0,006- -0,002)
Kadınların Doğuşta Beklenen 
Yaşam Süreleri (Yıl) 11,04

0,001
p<0,01

(-0,001- 0,002)

16,6
p=0,13

(-4,93-38,25)

-0,001
p=0,16

(-0,001- -0,000)
Erkeklerin Doğuşta Beklenen 
Yaşam Süreleri
(Yıl)

9,64
0,001

p<0,01
(-0,001- 0,001)

5,80
p=0,40

(-7,97-19,57)

-0,001
p=0,42

(-0,000- -0,000)

ve “doğuşta beklenen yaşam süresi” göstergeleri 
kullanılmıştır. Yıllara göre incelenen cinsiyete 
özel ölüm hızları ve doğuşta beklenen yaşam 
süreleri ortalama değişimleri CEDAW öncesi ve 
CEDAW sonrası 5, 10 ve 19 yıllık dönemlerde 
incelenmiştir (Tablo 2). 

1980-2019 yılları arasında 39 yıllık süreçte 
Türkiye’de kadınların ve erkeklerin ölüm hızları 
zamanla azalmış, doğuşta beklenen yaşam 
süreleri de yine her iki cinsiyet için de artmıştır 
(Grafik 2 ve Grafik 3). Bu süreç boyunca ülkenin 
sosyoekonomik olarak yaşadığı değişimler, sağlık 
hizmetlerine erişimde olumlu gelişmeler, kadın 
ve erkeklerin okur-yazarlık ve temel eğitime 
katılma oranında artış gibi durumlar kadın ve 
erkek sağlığının bu göstergelerinde olumlu etkide 
bulunmuştur (26). Genel anlamda bu şekilde bir 
sonuç elde edilmesi günümüz ve geçmiş koşullar 
karşılaştırıldığında öngörülebilir olmaktadır.

1986 ve sonrasında bu iki gösterge açısından 
tüm sürece CEDAW etkili olmuş olabilir. Ancak, 
2000 yılında BM tarafından ilan edilen “Binyıl 
Kalkınma Hedefleri” ve 2015 yılında ilan edilen 
“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” Türkiye’nin 
de ülke olarak programlarında bu hedefler ile 
ilgili hassasiyet göstermesi 2001-2019 yılları 
arasındaki dönemde dolaylı olarak kadın sağlığı 

CEDAW sonrası geçen zaman süresi içinde 
cinsiyete özel ölüm hızları ve cinsiyete özel 
doğuşta beklenen yaşam süreleri değişimini 
incelemek amacıyla uygulanan CHOW test 
regresyon ile bu değişim incelenmiş ve sonuçlar 

Tablo 3’te gösterilmiştir.

CHOW test regresyon analizinde ele alınan 
tüm değişkenler için yıllar bazında değişimde 
istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir 
(p<0,01). Ancak, kadınlara özel ölüm hızının 
CEDAW öncesi ve sonrasına göre olumlu yönde 
değişimi, yıl, dummy değişken ve yıl X dummy 
değişken şeklinde analiz edildiğinde istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur (sırasıyla p<0,01, 
p=0,03, p=0,04). Bununla birlikte, erkeklere 
özel ölüm hızı, kadınlarda ve erkeklerde doğuşta 
beklenen yaşam süresi değişkenlerinin değişimi 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 
(dummy değişken için sırasıyla p=0,37, p=0,13, 
p=0,40, yıl X dummy değişken için sırasıyla 
p=0,42, p=0,16, p=0,42 ).

TARTIŞMA
Bu çalışmada, Türkiye’de CEDAW’ın kabul 
edilmesi sonrasında kadın sağlığındaki değişimi 
göstereceği düşünülen ve standart olması 
açısından aynı yöntemle elde edilerek düzenli 
olarak yayınlanan “cinsiyete özel ölüm hızları” 
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uygulamalarında etkili olmuş olabilir (26, 27). 
Bin yıl Kalkınma Hedefleri’nde 3. Hedef olan 
“Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi” 
başlığı altında Türkiye’de, kadınların eğitime eşit 
katılımını sağlamak, kadınlarda okuryazarlığı 
artırmak, tarım dışı çalışma alanlarında 
kadının maaşlı olarak çalışmasını desteklemek, 
parlamentoda kadınların koltuk sayısının 
artırmak gibi adımlar atılmıştır (27). Bu dönemde 
bu gibi düzenlemeler etkisiyle de kadının statüsü 
güçlenmiştir. Ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’nde 5. Hedef olan “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği” ile işgücü piyasa eşitsizlikleri ortadan 
kaldırmak, cinsel şiddet ve istismardan korumak, 
ücretsiz bakım ve ev işlerinde adaletsiz dağılımın 
engellenmesi, kamu görevlerinde eşitsizliğin 
sonlandırılması amaçlanmıştır (28). Bu kapsamda 
Türkiye’de yapılanlar da kadına özel ölüm hızıyla 
ilgili saptanan bu durumu dolaylı olarak etkilemiş 
olabilir.

Analiz sonuçlarına bakıldığında, özellikle 
kadınların ölüm hızında zamanla olan düşme 
CEDAW sonrası tüm bağımsız değişkenler için 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuşken (p=0,04), 
erkeklerin ölüm hızlarında düşme CEDAW sonrası 
için yıl değişkeni hariç istatistiksel olarak anlamlı 
değildir (Tablo 3). Bu durum CEDAW’ın kadın 
ölümleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu 
düşündürmüştür. Yıl değişkeni her iki cinsiyet 
için anlamlı bulunmuştur. Ancak bu değişim zaten 
grafiklerde de açıkça görülebilmektedir (Grafik 
2). Farklı bir zaman serisi analizi yapılarak 
CEDAW’ın etkisinin incelendiği başka bir 
çalışmada da demokratik olan ülkelerde ve gelir 
düzeyi yüksek olan ülkelerde CEDAW’ın kadın 
ölümlerini azalttığı gösterilmiştir (14, 29).

Bununla birlikte, bilindiği gibi Türkiye’de 1983 
yılına kadar isteğe bağlı düşükler ancak tıbbi 
endikasyon varsa uygulanabildiği için, kadınlar 
güvenli ve isteyerek gebelik sonlandırma 
hizmetlerine erişemiyorlardı ve anne ölümleri 
içerisinde düşüğe bağlı ölümler %53 olarak çok 
yüksek bir düzeydeydi (13). 1983 yılında çıkan 
2827 Sayılı yasa (30), 10 haftaya kadar olan 
gebeliklerde isteğe bağlı gebelik sonlandırmaları 
yasal olarak serbest kıldığı için anne ölümleri 
içindeki düşüğe bağlı ölümler %2’ye düşmüştür 

(31). Türkiye’de bu yasal düzenlemenin 
CEDAW’ın imzalanmasından daha önce yapılmış 
olması ve güvenli düşük hizmetlerinin sağlanması 
ulusal düzeyde kadın sağlığı için atılmış önemli 
bir adım olarak CEDAW’dan bağımsız olarak 
kadın ölümlerinin azalmasında etkili olmuş 
olabilir.

Kadınların ve erkeklerin CEDAW sonrası doğuşta 
beklenen yaşam süreleri değişiminde anlamlı 
bir değişiklik olmadığı görülmüştür. Kadınların 
doğuşta beklenen yaşam süresi değişimi, erkeklere 
göre istatistiksel anlamlılık düzeyine daha yakın 
bir değer içermektedir. (Kadın ve erkek için; 
dummy değişken sırasıyla p=0,13, p=0,40, kadın 
ve erkek için; yıl X dummy değişken sırasıyla 
p=0,16, p=0,42). Yıl değişkeni ölüm hızlarında 
olduğu gibi doğuşta beklenen yaşam süresi için de 
her iki cinsiyet için anlamlı bulunmuştur yine bu 
değişim grafiklerde de açıkça görülebilmektedir 
(Grafik 3). CEDAW’ın etkisinin incelendiği 
başka bir çalışmada da demokratik olan ülkelerde, 
düşük ve yüksek gelire sahip olan ülkelerde 
CEDAW’ın kadınların doğuşta beklenen yaşam 
süresini arttırdığı gösterilmiştir (14, 29). Ancak 
süreç içinde CEDAW’ın kabul edilmiş olması 
uygulamada yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle 
istendiği gibi etkiler oluşturamamış da olabilir. Bu 
sebeple hem kadınların ölüm hızlarında çok daha 
önemli bir fark, hem de doğuşta beklenen yaşam 
sürelerinde anlamlı bir fark elde edememeye yol 
açmış olabilir. 

Çalışmanın en önemli kısıtlılığı ölçemediğimiz 
karıştırıcı faktörlerin var olmasıdır. Ancak, 
erkeklerin sağlıklarını gösterebilecek nüfus 
göstergelerini de kullanarak ve kadın sağlığı 
nüfus göstergeleriyle kıyaslayarak bu durumu bir 
miktar azaltılmış olabilir. Elbette kadın sağlığını 
etkileyen birçok neden vardır. Bunun tamamen 
CEDAW’a bağlanması doğru değildir. Bu durumu 
kontrol etmek için aynı zamanda ülkedeki kadın 
ve erkeklerin sağlığını etkileyecek olan, gelir 
düzeyi, ülke ekonomisi, bu dönemde değişen 
sağlık politikaları, kullanılan teknolojiler gibi 
karıştırıcı durumların etkisi dikkate alınmalıdır. 
Böylece ülkedeki kadın sağlığının değişimi 
ve etkilendiği faktörlerle ilgili daha iyi yorum 
yapılabilir. 
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Süresi İlişkisi

SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’de CEDAW’ın kadın ölümlerinin 
azalmasına yönelik güçlü bağımsız etkisinin 
yanı sıra, sağlığın sosyal belirleyicilerinden 
bazılarını etkileyerek dolaylı şekilde kadın 
sağlığını iyileştirmede önemli katkıları olmuştur. 
Kadınların eğitim, sağlık, hukuk, çalışma yaşamı 
gibi alanlarda var olmalarında CEDAW’ın 
birçok yasa ve düzenlemeye ön ayak olduğu 
unutulmamalıdır. Kadın sağlığı, kadının statüsü 
ve kadınların güçlenmesi açısından önemli 
bir dönüm noktası olan CEDAW sonrasında, 
Türkiye’de kadın sağlığı ve hakları ile ilgili birçok 
adım atılmıştır. Bunlar da elbette kadın sağlığının 
ve göstergelerin iyileşmesine katkı sağlamıştır. 
Bu ivmenin her platformda geliştirilerek 
sürdürülmesi gerekir.

Ayrıca, normların, kanunların ve uluslararası 
önemli sözleşmelerin sonuçlarını ve etkilerini 
incelemek için çeşitli analiz yöntemleri 
kullanılmaktadır. Karıştırıcı faktörlerin etkisi 
azaltılarak bu çalışmada yapılan analiz gibi 
veya benzeri analizler ile CEDAW gibi önemli 
uluslararası sözleşmelerin etkisi gelecek 
çalışmalarda gösterilebilir.
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Evaluation of the Effects of Physical Dependence, Mental Well-Being 
and Social Interaction on Quality of Life in Individuals Over 65 Living in 
a Peri-Urban Area in Manisa

Manisa’da Yarıkentsel Bir Bölgede Yaşayan 65 Yaş Üstü 
Bireylerde, Fiziksel Bağımlılık, Ruhsal İyilik Hali ve Sosyal 
Etkileşimin, Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Nesibe E. ŞEN GÜNDOĞAN1, Erhan ESER2

ABSTRACTÖZ
Purpose: Decreases in physical and cognitive capacity, chronic di-
seases, lack of social support and a decrease in income in the elderly 
affect the quality of life. The aim of this study is to measure the qua-
lity of life in the elderly and determine the factors affecting it.
Method: This cross-sectional study was conducted in a peri-urban 
area in Manisa. The dependent variable of the research is the quality 
of life in the elderly. WHOQOL-AGE scale was used for evaluati-
on.  Student’s t test and one-way analysis of variance were used, and 
linear regression was performed in multiple analyzes stratified by 
gender. Type 1 error value was accepted as 0,05.
Results: In our study, the mean WHOQOL-AGE score was 63.19 ± 
12.56. Quality of life scores were statistically significantly lower in 
women, elderly, uneducated, chronic disease, sedentary and depres-
sive individuals. 
Conclusion: Common and main factors for both sexes related to 
quality of life in the elderly are age, mental well-being, family rela-
tionships and income level. Being independent in activities of daily 
living is an additional isolated determinant for women.

Amaç:  Yaşlılarda görülen fiziksel ve bilişsel fonksiyonlarda azalma, 
kronik hastalıklar, zayıf sosyal destek, gelirin düşmesi gibi durumlar 
yaşam kalitesini etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı yaşlılarda ya-
şam kalitesi düzeyini ve etkileyen faktörleri belirlemektir.
Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma Manisa’da yarı-kentsel bir 
bölgede gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bağımlı değişkeni; yaşlılar-
da yaşam kalitesi düzeyidir, WHOQOL-AGE ölçeği ile değerlendi-
rilmiştir. Student’s t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmış, 
cinsiyete göre tabakalandırılmış çoklu analizlerde ise doğrusal reg-
resyon yapılmıştır. Tip 1 hata değeri 0,05 kabul edilmiştir.
Bulgular: Araştırmamızda WHOQOL-AGE puan ortalaması 63.19 
± 12.56 bulunmuştur. Kadınlarda, ileri yaşta, eğitimsizlerde, kronik 
hastalığı olanlarda, sedanterlerde ve depresif bireylerde, yaşam ka-
litesi puanları istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha düşüktür.
Sonuç: Yaşlılarda yaşam kalitesiyle ilişkili her iki cinsiyet için ortak 
ve öne çıkan faktörler yaş, ruhsal iyilik hali, aile ilişkileri ve gelir 
düzeyidir. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olmak kadınlar 
için izole ek bir belirleyicidir.

Keywords: Quality of life, elderly, WHOQOL-AGE, independence, 
social support.

Anahtar Kelimeler: Yaşam kalitesi, yaşlı, WHOQOL-AGE, bağım-
lılık, sosyal destek
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GİRİŞ

Birleşmiş Milletlerin “Yaşlanan Dünya 
Nüfusu: 1950-2050” raporuna göre, tüm dünya 
ülkelerinde yaşam beklentisinin artması ve 
doğurganlık oranlarının azalmasıyla 65 yaş ve 
üstü insanların sayısı diğer yaş gruplarından daha 
hızlı artmaktadır. (1)

TÜİK’in nüfus projeksiyonlarına göre ülkemiz 
yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10,2’ye 
2050 yılında %20,8’e, 2075 yılında %27,7’ye 
yükseleceği öngörülmüştür ve yakın zamanda 

Birleşmiş Milletlerin tanımına göre, yaşlı nüfusun 
toplam nüfus içindeki oranı %10’u aşacağı için 
“çok yaşlı” nüfuslu ülkeler arasında yer alacağı 
tahmin edilmektedir. (2)  Bu nedenle yaşlı sağlığı 
halk sağlığı açısından giderek daha fazla önem 
arz etmektedir. 

Yaşamın kaçınılmaz bir dönemi olan yaşlılık pek 
çok farklı şekillerde tanımlanabilir. 

Kişinin doğumu ile başlayan ve yaş alması 
ile ilerleyen süreç kronolojik yaşlanma olarak 
isimlendirilir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 65 
yaş ve üzeri kişiler kronolojik olarak yaşlı kabul 
edilmektedir. Bu tanıma göre 65-74 yaş genç 
yaşlılık, 75-84 yaş ileri yaşlılık, 85 yaş ve üstü 
ise çok ileri yaşlılık olarak adlandırılmaktadır. (3)
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Bireyin gelişimi boyunca vücudun yapısal ve 
işlevsel olarak değişim göstermesi biyolojik 
yaşlanma, (4) yaşın ilerlemesiyle beraber 
üretkenlikte görülen sürekli düşüşler fizyolojik 
yaşlanmadır. (5) Psikolojik yaşlanmada ise 
davranış değişiklikleri meydana gelir ve kişinin 
uyum yeteneğinde değişmeler ortaya çıkar. Kişi 
geçmişe özlem duyabilir, geleceğe dair umutsuz 
ya da kaygılı olabilir, bunun yanısıra duygusal 
çöküntüler yaşayabilir. (4)

Kişinin emekli olmasıyla birlikte geliri azalmakta, 
süregelen toplumsal statüsü giderek kaybolmakta, 
üstelik bireylerin sağlık ve bakım maliyetleri de 
yaş aldıkça artmaktadır. Bu değişiklikler ise 
ekonomik yaşlanma kavramını oluşturur. (5)

Toplumsal yaşlanma ise doğumda beklenen 
yaşam süresi ve toplumun ortalama yaşı gibi 
birtakım ölçütlerle değerlendirilmektedir. 

İnsan hayatında pek çok farklı açıdan ve 
genellikle olumsuz algılanması muhtemel 
değişimlerle karakterize yaşlılık dönemi mutlaka 
ayrı ele alınması gereken bir yaş grubudur ve bu 
değişimlerin yaşam kalitesine etkisinin de büyük 
olacağı muhakkaktır.

Yaşam kalitesi terimi ilk olarak Long’a ait 1960 
yılında yayınlanan “On the Quantity and Quality 
of Life” isimli makalede geçmiştir. (6) Dünya 
Sağlık Örgütü yaşam kalitesini, “Bireylerin içinde 
yaşadıkları kültür ve değerler sistemi içinde; 
amaçları, beklentileri, standartları ve kaygıları 
açısından, yaşamdaki pozisyonları algılaması” 
olarak tanımlamaktadır. (7) Bu tanım yaşam 
kalitesinin subjektif yönü açısından da dikkati 
çekmektedir. İnsan hakları konusunda evrensel 
olarak yol katedilmesi ve sağlığın geliştirilmesi 
kavramının yaygınlaşmasıyla yaşam kalitesi 
kavramı günümüzde giderek çok daha sık 
gündeme gelmektedir.

Literatürde yapılmış benzer çalışmalarda yaşam 
kalitesi göstergeleri; yaş, cinsiyet, meslek, gelir 
durumu, medeni durum, sosyal güvence varlığı, 
çocuk sahibi olma, eğitim durumu, yaşadığı çevre, 
kronik hastalık varlığı ve kullanılan ilaç sayısı, 
bedensel engel varlığı, ev ya da ev dışı düşme, 
bedensel bağımsızlık, fiziksel aktivite, ağrı 

varlığı, sigara kullanımı, meyve-sebze tüketimi, 
aile ve arkadaş ilişkileri, sosyal uğraşılar, geçmişe 
yönelik pişmanlık duyma, geleceğe dair umutsuz 
olma, depresyon olarak sınıflandırılabilir. (8-12)  

Bu çalışma ile toplum düzeyinde yaşlı bireylerde 
yaşam kalitesi düzeyini ölçmek ve her iki cinsiyet 
için ayrı ayrı yaşam kalitesini etkileyen faktörleri 
belirlemek amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM:
Araştırmanın Tipi, Yeri ve Zamanı: Kesitsel 
tipte olan bu çalışma, Manisa Muradiye (yarı 
kentsel) Aile Sağlığı Merkezi bölgesindeki toplam 
üç aile hekimi birimine (AHB) kayıtlı, 65 yaş 
ve üstü bireyler üzerinde, Aralık 2018 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir.

Araştırma Evreni ve Örnek seçimi: Manisa ili 
merkezinde yer alan yarı-kentsel başlıca dört Aile 
Sağlığı Merkezi (ASM) bölgesi bulunmaktadır ve 
bunlar arasından rastgele yöntem ile araştırmanın 
yapılacağı bölge, Muradiye ASM bölgesi 
seçilmiştir. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 
Muradiye Aile Sağlığı Merkezinde toplam beş 
AHB bulunmaktadır. Muradiye ASM’de hizmet 
veren aile hekimi ve aile sağlığı elemanları 
çalışma hakkında bilgilendirilmişler. Kendilerine 
kayıtlı yaşlı nüfusta araştırmanın yapılmasına 
onay veren üç aile hekimi olmuştur. Dolayısıyla 
araştırmanın evreni bu üç AHB’ye kayıtlı tüm 
65 yaş ve üzeri bireylerdir ve 1063 kişiden 
oluşmaktadır. Örnek büyüklüğü Epi-info Statcalc 
programında %30,6 beklenen prevalans, (13) 
%95 güven yüzdesi ve %5 sapma ile 250 kişi 
olarak hesaplanmıştır. Her bir AHB’den kaç 
kişi seçileceği AHB’lerin yaşlı nüfuslarıyla 
orantılı olacak şekilde belirlenmiştir. Hanelerine 
gidilecek olan yaşlı kişiler, bu üç AHB bölgesine 
kayıtlı adreslerden sistematik rastgele örnekleme 
yöntemiyle seçilmiştir. Benzer yöntemle 50 kişi 
ise yedek olarak belirlenmiştir. Veriler, kişilerin 
hanelerine gidilerek yüz yüze görüşme tekniği ve 
bir anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Anket 
formunda yer alan her bir soru, araştırmacılar 
tarafından yaşlı bireylere okunarak yönlendirilmiş 
ve verilen cevaplar yine araştırmacılar tarafından 
anket formuna işlenmiştir. Çalışmada, 17 kişi 
adresinde bulunamamış ve 29 kişi ankete 
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katılmayı reddetmiş ya da soruların tümünü 
cevaplayamamıştır; bu kişiler için yedek 
adreslere gidilmiştir. Çalışmamızda katılım oranı 
%84,4 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma Helsinki 
Bildirgesi’ne uygundur. Araştırmanın etik izni 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Etik Kurulu tarafından 21.11.2018 tarihli E.26864 
numaralı belge ile verilmiştir.

Araştırmanın Değişkenleri: Araştırmanın 
bağımlı değişkeni yaşlılarda yaşam kalitesi 
düzeyidir ve bu çalışmada yaşam kalitesi düzeyi 
WHOQOL-AGE ölçeği ile değerlendirilmiştir.

Bağımsız değişkenler ise bireyin, fiziksel 
bağımlılık durumu; ruhsal iyilik hali/
duygudurumu; sosyal ilişkileri ve (beslenme 
ve fizik aktivite gibi) sağlığı geliştirme 
alışkanlıklarıdır. Sosyodemografik özellikler ise, 
istatistik analizlere eş-değişkenler (covariate) 
olarak dahil edilmişlerdir. 

Kişinin duygudurumu WHO-5 iyilik durumu 
indeksiyle; fiziksel bağımlılık durumu Katz 
günlük yaşam aktiviteleri ölçeği ile ölçülmüştür. 
Fizik aktivite düzeyi ise Godin ve Shephard 

tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlanan 
Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Anketiyle elde 
edilmiştir.

Yukarıda sözü edilen ölçüm gereçleri aşağıda 
daha ayrıntılı olarak tanımlanmıştır: 

WHOQOL-AGE: 60 yaş ve üzeri bireylerin yaşam 
kalitesini ölçmek için geliştirilmiştir. (14) Türkçe 
geçerliliği ve güvenirliği yapılan WHOQOL-
OLD ve EUROHIS ölçeklerinden uyarlanmış bir 
ölçektir. (0-100 puan) 13 pozitif madde içerir; her 
maddesi 5 puan üzerinden değerlendirilir. Ölçeğin 
toplam puanı ile iki alt boyutu vardır. Ölçeğin 
ulusal geçerlilik çalışmasında orijinal boyut yapısı 
yanında yeni bir yapı tanımlanmıştır. (15) Bu 
araştırmada boyut skorlarının hesaplanmasında 
önerilen alternatif boyut yapısı yerine ölçeğin 
orijinal yapısı dikkate alınmıştır.

Boyut skorları aşağıdaki algoritmaya göre 
hesaplanmıştır: 

Boyut1: (q1/2) + q2+ [(q3+q5) / 2] + q4 + q6 + 
q7 + q8

Boyut2: (q1/2) + [(q9+q10+q11) / 3] + q12 + q13

Tablo1. WHOQOL-AGE Ölçeği alt boyutları ve alt boyutlarında yer alan maddeler,
Manisa, 2019
Boyut 1
Madde no:
1 Yaşam kalitesinin nasıl olduğu
2 Duyuları ile ilgili işlevlerinin nasıl olduğu
3 Sağlığından ne kadar hoşnut olduğu
4 Kişinin kendinden ne kadar hoşnut olduğu
5 Günlük uğraşılarını yürütebilme becerisinden ne kadar hoşnut olduğu
6 Diğer kişilerle ilişkilerinden ne kadar hoşnut olduğu
7 Yaşadığı evin koşullarından ne kadar hoşnut olduğu
8 Zamanını kullanma biçiminden ne kadar hoşnut olduğu
Boyut 2
Madde no:
1 Yaşam kalitesinin nasıl olduğu
9 Günlük yaşamını sürdürebilmek için yeterli gücünün ve kuvvetinin olup olmadığı
10 Yapmak istediklerini ne ölçüde yapabileceğine inandığı
11 Başarılı bir hayat sürdürebilme imkanlarından ne kadar memnun olduğu
12 Gereksinimlerini karşılamak için yeterli parasının olup olmadığı
13 Yaşamında dostluk ve arkadaşlık duygusunu ne kadar yaşayıp yaşamadığı
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WHO-5 (DSÖ-5) İyilik Durumu İndeksi: 
Bireylerin ruhsal iyilik halini ve duygudurumunu 
ölçmek için geliştirilmiş ve son iki haftalık 
süreçte katılımcının duyguları ile ilgili olumlu 
ifade içeren beş maddeden oluşur. Ölçek 32 dilde 
araştırmacıların kullanımına sunulmuş ve Türkçe 
geçerlilik ve güvenilirliği yapılmıştır. (16,17)

5 madde şu şekildedir:

“Kendimi neşeli ve keyifli hissettim.”.

“Kendimi sakin ve gevşemiş hissettim,”,

“Kendimi aktif ve dinç hissettim,”,

“Sabahları kendimi taze ve dinlenmiş hissederek 
uyandım,”,

“Günlük yaşantım beni ilgilendiren şeylerle 
dolu”.

Her madde 0-5 arasında 6 puanlık likert tipi ölçekle 
değerlendirilir; 0 puan son iki hafta içerisinde 
olumlu duygu olmadığını, 5 puan ise sürekli 
olumlu duyguların olduğunu belirtir. Ham puanlar 
toplanıp dört ile çarpılarak yüzdeye dönüştürülür, 
puan arttıkça ruhsal iyilik hali de artmaktadır. 50 
puan altı düşük mod ve depresif duygudurumu 
ifade etmektedir ve depresyon açısından ileri tanı 
için kişinin yönlendirilmesi önerilir, 50 puan ve 
üstü ise ruhsal sağlık açısından olumlu (pozitif) 
duygudurumu ifade etmektedir.

KATZ Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi: 
Katz tarafından 1983’te geliştirilmiş (18) 
ve Türkçe’ye uyarlanmış (19) olan bu ölçek 
kişinin günlük yaşam aktivitelerindeki yani 
banyo, giyinme, tuvalet, transfer, kişisel bakım 
ve beslenme olmak üzere altı fonksiyondaki 
performansları inceler. Bireyler altı işlevin her 
biri için aktivite bağımsızlıklarını evet / hayır 
olarak belirtir. 6 puan tam bağımsız, 0 puan tam 
bağımlı, aradaki değerler ise orta düzeyde bağımlı 
olduğunu gösterir.

Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Anketi- 
GLTEQ (Godin leisure-time exercise 
questionnaire): Godin ve Shephard 1985 yılında 
Serbest Zaman Egzersiz Anketi’ni, bireylerin 
serbest zamanlarında katıldıkları egzersiz 
düzeylerini değerlendirmelerindeki ölçümleri 

kolaylaştırmak amacıyla geliştirmişlerdir. (20) 
2011 yılında yayınlanan tekrar çalışmasında 
Godin anket ismini Serbest Zaman Fiziksel 
Aktivite Anketi olarak değiştirmiştir. (21) Yerlisu 
Lapa ve Yağar tarafından Türkçe geçerlilik ve 
güvenirlik çalışması yapılmıştır. (22)

Geliştirdikleri ankette her bir egzersiz düzeyinin 
şiddetini belirlemek amacıyla maksimum oksijen 
kapasitelerini ölçerek zorlayıcı, orta ve hafif 
şiddetli egzersiz düzeylerine ayırmışlardır. Bu 
skorlamada kişinin yedi günlük bir süreçte boş 
zamanı boyunca ortalama olarak kaç kere on beş 
dakikadan uzun süreli yorucu egzersizler (örneğin 
koşu, ağır bahçe işleri, futbol vs), orta yorucu 
egzersizler (örneğin hızlı yürüyüş, kısa mesafe 
bisiklet vs) ve hafif egzersizler (örneğin balık 
tutma, temposuz yürüyüş vs) yaptığı sorgulanıp 
yorucu egzersiz yaptığı gün sayısı 9 ile, orta 
yorucu egzersiz yaptığı gün sayısı 5 ile, hafif 
egzersiz yaptığı gün sayısı 3 ile çarpılıp bulunan 
değerler toplanarak kişinin haftalık boş zaman 
aktivite skoru elde edilir. 

Bu skorlamada, skorun 14’ün altında olduğu 
bireyler yetersiz aktif/sedanter, skorun 14-23 
arasında bulunduğu bireyler orta aktif ve skorun 
24’ün üzerinde olduğu bireyler aktif olarak 
sınıflandırılmıştır.

İstatistiksel Çözümlemeler: Araştırma verileri 
IBM SPSS 23.0 istatistik programı ile analiz 
edilmiştir. Tek değişkenli analizlerde, sürekli 
değişkenlerde, bağımsız gruplarda Student’s t 
testi ve tek yönlü varyans analizi kullanıldı. Genel 
ve cinsiyete göre tabakalı olmak üzere yapılan 
çok değişkenli analizlerde ise doğrusal regresyon 
analizleri yapıldı. Bütün istatistik çözümlemelerde 
tip 1 hata değeri 0,05 olarak kabul edildi.

BULGULAR: 
Çalışma grubumuzun %64,0’ı kadındır, yaş 
ortalaması 72,06 ± 8,75’tir. Yaşlıların %38,8’inin 
eğitim düzeyi ortaokul ve üzerinde, %30,0’ı ise 
eğitimsizdir. Bireylerin %35,6’sı eşiyle, %28,0’ı 
yalnız yaşamaktadır. Kişilerin %76,0’ının sağlık 
güvencesi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel 
Sağlık Sigortası şeklinde olup, %55,2’si gelirinin 
giderine eşit olduğunu belirtmiştir. 
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Tablo 2. Araştırma Grubunun Sosyodemografik Özellikleri ve Sağlığı 
Geliştirme Davranışları, Manisa, 2019

Değişken Sayı Yüzde

Cinsiyet Kadın
Erkek

160
90

64,0
36,0

Yaş (ortalama ± sd) 72,06 ± 8,75

Eğitim düzeyi Eğitimsiz 
İlkokul
Ortaokul ve üstü

75
78
97

30,0
31,2
38,8

Medeni durum Evli/evli gibi
Bekar
Eşinden ayrılmış/eşi ölmüş

143
6

101

57,2
2,4

40,4

Sağlık güvencesi Yok
Yeşilkart 
SGK
Özel/Diğer

17
30

190
13

6,8
12,0
76,0
5,2

Evde kiminle yaşadığı Yalnız
Yalnızca eşiyle
Diğer

70
89
91

28,0
35,6
36,4

Gelir düzeyi Giderden fazla
Gidere eşit
Giderden az

51
138
61

20,4
55,2
24,4

Kronik hastalık durumu Var
Yok

176
74

70,4
29,6

Fiziksel aktivite yapma sıklığı Hiç
1-2gün/hafta
3+gün/hafta

131
79
40

52,4
31,6
16,0

Beden kütle indeksi Zayıf/ Normal
Fazla kilolu
Obez

72
122
56

28,8
48,8
22,4

Kişilerin %16,4’ünün kendine ait özel odası bu-
lunmamaktadır. Yaşlıların %46,0’ı aile bireyleri 
ya da profesyonel bakım verenler tarafından des-
tek almaktadır ve bakım alanların %21,2’si ise ba-
kım veren kişi tarafından kötü muameleye maruz 
kaldığını belirtmiştir. 

Aile veya akran ilişkilerinden memnuniyetsiz ol-
duğunu ifade edenlerin oranı %17,2’dir.

Araştırma grubumuzun WHO-5 iyilik durumu in-
deksi skoru ortalaması 45,53 ± 21,77 bulunmuş 
olup, buna göre katılımcıların %59,2’si depresif 
duygudurumuna sahiptir. KATZ günlük yaşam 
aktiviteleri ölçeğine göre yaşlıların %27,2’si orta 
düzeyde veya tam bağımlıdır. GLTEQ serbest za-
man fiziksel aktivite anketine göre ise kişilerin 
%64,8’inin sedanter olduğu bulunmuştur.

Araştırmaya katılanların 
%16,0’ı ara sıra da olsa al-
kol kullanmaktadır, düzenli 
sigara tüketenlerin oranı 
%1,6’dır. Bireylerin yal-
nızca %28,8’i zayıf ya da 
normal vücut kütle indeksi-
ne sahiptir. Fiziksel aktivi-
teyi hiç yapmadığını ifade 
edenlerin oranı %52,4’tür. 
Çalışma grubundakilerin 
%24,8’i düzenli beslenme-
diğini veya öğün atladığını 
belirtmiştir.

Çalışmamızdaki yaşlı bi-
reylerin %17,2’sinin her-
hangi bir bedensel engeli, 
%70,4’ünün ise kronik 
bir sağlık problemi bu-
lunmaktadır. En sık kro-
nik hastalık, katılımcıların 
yaklaşık yarısında görülen 
hipertansiyon iken bunu 
%30,4 ile diyabetes melli-
tus izlemektedir. Bir sağlık 
sorunu olduğunda ilk baş-
vurdukları sağlık kuruluşu 
sorulduğunda %49,2’si aile 
sağlığı merkezine gittiği-
ni ifade etmiştir. Yaşlıların 
%14,0’ının düşme öyküsü 
vardır.
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Tablo 3. Yaşlılarda Yaşam Kalitesi İle İlişkili Bulunan Tek Değişkenli Analiz Bulguları, Manisa, 2019
Değişkenler WHOQOL-AGE Yaşam Kalitesi Skoru p değeri
Cinsiyet Kadın 61,72 ± 12,53

0,014*Erkek 65,79 ± 12,26
Yaş 65-69 (a) 66,70 ± 12,97   0,001**

   a>c ***
70-74 (b) 63,07 ± 9,98
75 yaş ve üstü (c) 59,01 ± 12,73

Medeni durum Evli/evli gibi 65,77 ± 12,18 0,001*Diğer 59,73 ± 12,28
Eğitim durumu Diplomasız (a) 62,09 ± 12,11 0,002**

c> (b=a) ***
İlkokul (b) 60,08 ± 12,86
Ortaokul ve üstü (c) 66,26 ± 10,96

Sağlık güvencesi Yok (a) 57,26 ± 11,84
   0,004 ****                                  

      (b=d) > (a=c) ***

SGK (b) 64,55 ± 11,36
Yeşilkart (c) 56,47 ± 12,90
Özel /Diğer (d) 66,49 ± 8,64

Gelir durumu Gelir giderden fazla (a) 71,16 ± 11,81 0,001**

a>b>c ***
Gelir giderine eşit (b) 64,21 ± 10,22
Gelir giderden az (c) 54,21 ± 12,71

Kendine ait özel oda varlığı Var 64,61 ± 12,21 0,001*Yok 55,92 ± 11,92
Bakım alma durumu Evet 59,43 ± 11,97

0,001*
Hayır 66,37 ± 12,25

Kötü muameleye maruziyet Hiç 65,38 ± 12,06 0,001*Nadiren/Bazen/Sıklıkla 55,06 ± 11,05
Kronik hastalık varlığı Evet (a) 61,87 ± 12,69              0,003****

b> (a=c) ***
Hayır (b) 67,88 ± 11,12
Bilmiyorum (c) 60,24 ± 12,54

Bedensel engel durumu Var 54,97 ± 12,49 0,001*Yok 64,89 ± 11,91
Alkol kullanımı Evet, düzenli (a) 66,65 ± 14,15 0,031****      

          (a=b) >c ***
Evet, ara sıra (b) 67,99 ± 12,08
Hayır, hiç içmedim (c) 62,32 ± 12,45

Akran ilişkileri memnuniyeti Memnuniyetsiz (a) 53,34 ± 12,83 0.001**

c>b>a ***
Orta (b) 60,98 ± 11,59
Memnun (c) 67,50 ± 10,86

Aile ilişkileri memnuniyet 
düzeyi

Memnuniyetsiz (a) 53,77 ± 12,34 0.001**

c>b>a ***
Orta (b) 58,73 ± 11,34
Memnun (c) 67,89 ± 10,78

Serbest zaman fiziksel aktivite 
anketi (GLTEQ)

İnaktif (a) 60,54 ± 12,04 0.001**

(b=c) >a ***
Yarı aktif (b) 67,19 ± 10,35
Aktif (c) 69,15 ± 14,06

KATZ günlük yaşam 
aktiviteleri indeksi

Tam bağımsız (a) 67,08 ± 11,03 0.001**

a> (b=c) ***
Yarı bağımlı (b) 52,98 ± 10,51
Tam bağımlı (c) 50,20 ± 7,80

WHO-5 iyilik durumu indeksi Depresif duygudurum 57,57 ± 11,39 0.001*Pozitif duygudurum 71,34 ± 9,32
*: Student’s t testi, **: ANOVA testi, ***: Post hoc (Tukey’s-b), ****: Kruskal- Wallis H testi
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Tablo 4. Yaşlılarda Yaşam Kalitesi İle İlişkili Bulunan Çok Değişkenli Analiz Bulguları: Doğrusal 
Regresyon Analizi İndirgenmiş Son Model Sonuçları, Manisa, 2019 
Cinsiyet Değişken Standardize β 

değeri
p* VIF

Kadın

R2=0,68

Yaş -0,11 0,034 1,48
Gelir düzeyi  0,18 0,043 1,13
Aile ilişkileri memnuniyeti  0,28 0,001 1,25
Fiziksel bağımlılık  0,13 0,023 1,72
Ruhsal iyilik hali  0,42 0,001 1,49

Erkek

R2=0,59

Yaş -0,16 0,022 1,09
Gelir düzeyi  0,24 0,004 1,44
Aile ilişkileri memnuniyeti  0,25 0,001 1,13
Ruhsal iyilik hali  0,39 0,001 1,39

*Doğrusal regresyon analizi, cinsiyete göre tabakalı

Modele alınan değişkenler: Yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, sağlık güvencesi, hanede kimlerle yaşadığı, algılanan 
gelir düzeyi, kendine ait özel oda varlığı, kötü muamele/şiddet durumu, kronik hastalık varlığı, bedensel engel 
varlığı, günlük su tüketimi, alkol kullanımı, aile içi ilişkilerinden memnuniyeti, akran ilişkilerinden memnuniyeti, 
haftalık boş zaman fizik aktivite skoru, ruhsal iyilik hali, fiziksel bağımlılık düzeyi, bakım alma durumu 

Çalışma grubumuzun WHOQOL-AGE ölçek 
toplam puanı 63,19 ± 12,56 olarak bulunmuştur. 

Tek değişkenli analizlerde; kadınlarda, 75 
yaş ve üstü yaş grubunda, evli olmayanlarda, 
eğitimi olmayanlarda veya ilkokul mezunu 
olanlarda, yalnız yaşayanlarda, sosyal güvencesi 
olmayanlarda veya yeşilkartlılarda, profesyonel 
kişilerce ya da aile üyeleri tarafından bakım 
alanlarda, kendine ait özel odası olmayanlarda, 
herhangi bir kronik hastalığa sahip olanlarda, 
bedensel bir engeli bulunanlarda, alkol 
tüketmeyenlerde, fizik aktivite yönünden 
sedanter olanlarda, aile içi şiddet/kötü muameleye 
maruz kalanlarda, günlük yaşam aktivitelerini 
gerçekleştirmede bağımlı olanlarda ve depresif 
duyguduruma sahip kişilerde yaşam kalitesi daha 
kötü bulunmuştur. Aile ve akran ilişkilerinden 
memnuniyet düzeyi ve gelir durumu azaldıkça 
yaşam kalitesinin de doğrusal olarak azaldığı 
saptanmıştır.

Tek değişkenli analizlerde anlamlı bulunan tüm 
değişkenler çok değişkenli modele dahil edildi. 
Yapılan çok değişkenli analizde ise: WHOQOL-
AGE yaşam kalitesi puanı her iki cinsiyette de 

gelir düzeyi, aile ilişkilerinden memnuniyet 
düzeyi ve ruhsal iyilik hali ile pozitif yönde; yaş 
ile negatif yönde anlamlı bulunmuştur. Kadınlarda 
bunlara ek günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız 
olma yaşam kalitesi ile pozitif yönde anlamlıdır.  
(Model 1: kadınlarda r2 değeri= 0,68, Model 2: 
erkeklerde r2 değeri =0,591)

TARTIŞMA
Çalışmamızda WHOQOL-AGE ölçeği toplam 
skoru 63,19 ± 12,56 olarak belirlenmiştir. 

Ankara’da yaşayan 65-80 yaş arası yaşlı bireylerde 
yürütülen benzer bir çalışmada WHOQOL-AGE 
ölçeği toplam skoru 68,21 ± 17,83 saptanmıştır. 
(23)

2016’da Ankara’nın merkez ilçesinde 65 yaş ve 
üstü bireylerde yapılan farklı bir araştırmada ise 
WHOQOL-AGE toplam ölçek puanı 70,63 ± 
12,84 bulunmuştur. (24) Araştırmamızda yaşam 
kalitesi ölçek skorlarının kısmen daha düşük 
olması yarı kentsel bir bölgede yürütülmesinden 
kaynaklanmış olabilir.

Üç farklı ülkede yapılan kapsamlı bir araştırmada 
WHOQOL-AGE ölçeği toplam skoru ülkeler için 
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ve her bir yaş grubu için ayrı ayrı hesaplanmıştır. 
Finlandiya, Polonya ve İspanya için sırasıyla 60-
69 yaş WHOQOL-AGE skoru ortalaması 76,83, 
63,44 ve 72,76 olarak bulunmuştur. 70-79 yaş 
WHOQOL-AGE skoru ortalaması 76,80, 59,53 
ve 70,40 olarak saptanmıştır. 80 yaş ve üzeri 
için ise WHOQOL-AGE skoru ortalaması 73,18, 
54,03 ve 66,60’tır. (14) Bizim çalışmamızda ise 
tüm yaş grupları için WHOQOL-AGE skoru 
ortalaması Finlandiya ve İspanya’dan düşük 
ancak Polonya’dan yüksek bulunmuştur. Ülkeler 
arasındaki bu farklı sonuçların sebebi, beklenen 
yaşam süresinin farklı olması ve demografik 
yapıların benzememesi ile açıklanabilir. Ayrıca 
sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerinin farklılığı 
da muhtemelen bu sonuca katkıda bulunmaktadır.

Yapılan tek değişkenli analizde anlamlı bulunan, 
cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, sağlık 
güvencesi, alkol kullanımı, bakım alma durumu, 
kronik hastalık/bedensel engel durumu, fiziksel 
aktivite düzeyi, kötü muamele görme gibi eş 
değişkenler, çok değişkenli doğrusal regresyon 
indirgenmiş son modelinde anlamlılığını 
yitirmiştir. Doğrusal regresyon indirgenmiş son 
modelinde, yaş, gelir durumu, aile ilişkilerinden 
memnuniyet düzeyi ve ruhsal iyilik hali anlamlı 
değişkenler olarak ortaya çıkmıştır.  

Çalışmamızda yaş arttıkça yaşam kalitesinin 
azaldığı belirlenmiştir ve fark özellikle de 65-
69 yaş ile 75 yaş ve üstü arasında saptanmıştır. 
Ayrıca araştırma bulgularımızda gelir düzeyi 
arttıkça yaşam kalitesinin de doğrusal olarak 
arttığı görülmektedir. Yaşam kalitesi puanlarının 
yaş arttıkça düştüğü, gelir arttıkça yükseldiği çok 
sayıda araştırma ile gösterilmiştir. (11,25-27)

Çanakkale il merkezinde yaşlıların sosyalleşme 
amacıyla sık vakit geçirdiği yaşam merkezlerinde 
yapılan araştırmada da yaş arttıkça yaşam 
kalitesinin düştüğü gösterilmiştir ve benzer 
şekilde 85 yaş ve üzeri yaş grubunda olmanın; 
yaşam kalitesi skorunun düşük olmasını, 65-
74 yaş grubunda yer alanlara nazaran yaklaşık 
1,8 kat artırdığı bulunmuştur. Bunun yanısıra 
gelirin asgari ücretin altında olması riski 2,1 kat 
artırmıştır. (11) Manisa’da çeşitli huzurevlerinde 
yürütülen bir çalışmada da yaşam doyumu geliri 

giderini karşılayanlarda, karşılamayanlara göre 
daha iyidir. (26) İzmir’de 75 yaş üstü kişilerde 
yapılmış toplum tabanlı bir çalışmada da gelirini, 
giderinden fazla ya da giderine eşit algılayanların 
yaşam kalitesi fiziksel ve ussal alt bileşen skorları, 
giderinin gelirinden fazla olduğunu algılayanlara 
göre daha yüksektir. (27) 

Araştırmamızda akran ve aile ilişkilerinden 
memnuniyet düzeyi arttıkça yaşam kalitesi de 
doğrusal olarak artmaktadır. WHOQOL-OLD 
ölçeğinin geliştirilme sürecinde Türk yaşlıları 
üzerinde yapılan odak grup çalışmasında da 
yaşlılarda sosyal ilişkiler içinde aile içi sosyal 
ilişkilerin çok önemli bir yeri olduğu saptanmıştır. 
(28) Ankara’da üç farklı huzurevinde yapılan 
bir çalışmada kişinin çocuklarıyla görüşüp 
görüşmemesi, bir yakınının olup olmaması ve 
yaşlıların birbirleriyle olan ilişkileri yaşam kalitesi 
ile anlamlı bulunan değişkenler arasındadır. (29) 
Samsun’da bir aile sağlığı merkezine başvuran 
yaşlılar üzerinde yapılmış farklı bir çalışmada da 
aile ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirtenlerin 
yaşam kaliteleri diğerlerine göre daha iyidir. (30)  

Yaptığımız çalışmada WHO-5 iyilik durumu 
indeksine göre pozitif duyguduruma sahip 
bireylerin depresif duyguduruma sahip olanlara 
göre yaşam kalitesi daha iyi bulunmuştur. Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde yaşayan 
yaşlılar üzerinde gerçekleştirilmiş bir araştırmada 
da yaşam kalitesi alt ölçekleri ile depresyon 
değişkeni arasında negatif yönde anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur, özellikle de esenlik alt boyutu 
ile depresyon arasında yüksek düzeyde negatif 
bir ilişki saptanmıştır. (31) Bursa’da bir devlet 
hastanesi polikliniğine başvuran 65 yaş ve üzeri 
bireylerde yapılmış bir araştırmada da yaşam 
kalitesi ile depresyon arasında ters yönlü bir ilişki 
bulunmuştur. (r= -0,602) (32) Bitlis il merkezindeki 
yaşlılarda yapılan benzer bir araştırmada da 
kesin depresyon düzeyinde olan yaşlıların yaşam 
kalitesi ölçek puanının diğer gruplardan anlamlı 
olarak düşük olduğu belirlenmiştir. (33)

Bulgularımıza göre günlük yaşam aktivitelerini 
gerçekleştirirken bağımlı olmak kadın cinsiyette 
yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Yine 
yaşlılarda yapılmış bir çalışmada yaşam doyumu 
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ile fiziksel bağımsızlık düzeyi arasında kuvvetli 
düzeyde (r= 0,745, p= 0,001) anlamlı bir ilişki ve 
pozitif bir korelasyon elde edilmiştir. (34) Aydın’da 
evinde yaşayan yaşlılarda gerçekleştirilmiş benzer 
bir araştırmada da WHOQL-OLD yaşam kalitesi 
ölçeği ile KATZ günlük yaşam aktiviteleri ölçeği 
arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif 
yönde bir ilişki olduğu görülmektedir (r= 0.482, 
p<0.05) (35) Benzer bir çalışmada düşük yaşam 
kalitesi skorunu gündelik yaşam aktivitelerini 
yerine getirirken herhangi birine bağımlı olmanın 
3,50 (GA= 2,27-5,39) kat arttırdığı saptanmıştır. 
(11) 

Kadın ve erkek yaşlılar için yapılan çoklu 
analizlerde- yaş ve gelir gibi sosyoekonomik 
eşdeğişkenler dışında- her iki cinsiyet için yaşam 
kalitesini anlamlı düzeyde etkileyen değişkenler, 
aile içi sosyal ilişkiler ve ruhsal iyilik halidir. 
Farklılık, fiziksel bağımlılık açısından ortaya 
çıkmıştır. Bizim çalışmamızda fiziksel bağımlılığın 
kadınların aksine, yaşlı erkeklerin yaşam kalitesini 
anlamlı düzeyde etkilememesi ilginç bir bulgudur. 
Genel olarak fiziksel bağımlılığın hemen hemen 
tüm toplumlarda kadınlarda erkeklerden daha 
sık görüldüğü bir gerçektir. Bu nedenle burada 
saptadığımız kadınlara özel olan bu ilişki, 
bağımlılık ile yaşam kalitesi arasında bir birlikte 
nedenselliği düşündürebilir.

KISITLILIKLAR: 
Bu çalışmada katılımcılar, araştırmaya dahil 
edilmeden önce, bilişsel fonksiyonların 
değerlendirildiği bir ön teste tâbi tutulmamışlardır. 
Yaşlılarda, demans gibi bilişsel fonksiyonlarda 
azalmaya sebep olan komorbidite durumları ile 
sık karşılaşılmaktadır. Bu sağlık problemleri, 
hem elde edilen bilgilerin geçerliliğini ve 
güvenilirliğini azaltabilmekte hem de iletişim 
problemleri oluşturabilmektedir. Bu nedenle 
özellikle yaşlı bireylerde yürütülecek benzer 
çalışmalarda, araştırma öncesi katılımcılara mini-
mental test gibi bilişsel fonsiyonları basit ve 
kısa sürede değerlendirmeye olanak tanıyan ön 
testlerin yapılması ve uygun olmayan/demansı 
mevcut kişilerin çalışmaya dahil edilmemesi 
yararlı olacaktır.

SONUÇ VE ÖNERİLER:
Yapılan çok değişkenli analiz sonucu, yaşam 
kalitesi ile ilişkili her iki cinsiyet için ortak ve 
öne çıkan esas faktörler yaş, ruhsal iyilik hali, aile 
ilişkileri ve gelir düzeyidir. Kadınlar için yaşam 
kalitesinin ek belirleyicisi ise günlük yaşam 
aktivitelerinde bağımsız olma durumudur. 

Yaşam kalitelerinin daha kötü olması beklenen 
yoksul, yalnız yaşayan/aile ilişkileri zayıf, 
depresif duyguduruma sahip yaşlı kişiler tespit 
edilmeli ve bu gruba yönelik sosyal çalışma 
programları geliştirilmelidir.

Hali hazırda birinci basamakta yürütülen 15-
49 yaş kadın, gebe ve bebek-çocuk-ergen risk 
grupları gibi yaşlılar da Sağlık Bakanlığı izlem 
protokollerine dahil edilmelidir. Ayrıca, yaşlıların 
ruhsal iyilik haline ilişkin ön değerlendirilmeleri 
yapılmalı, depresif duygudurumu olan yaşlı 
bireyler erken dönemde tespit edilerek gerekli 
önlemler alınmalıdır.

Ek olarak Türk toplumunda özellikle de 
kadınlarda, fiziksel yönden bağımsız ve kendine 
yetebilen bir yaşlılık dönemi için genç yaşlarda 
düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının edinilmesi 
teşvik edilmelidir. Ayrıca bu yaş grubuna, kas 
gücünü artırmaya yönelik egzersizler tüm 
sağlık kurumlarınca önerilmeli; bu açıdan 
özellikle birinci basamak sağlık kuruluşları ve 
sağlıklı yaşam merkezlerinde görev alan hekim, 
fizyoterapist gibi sağlık profesyonelleri tarafından 
fizik aktivite konusunda sağlığı geliştirici 
programların düzenlenmesi ve uygulanması 
sağlanmalıdır.
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Determining of Drug Knowledge and Drug Use in Children Aged 14-18

14-18 Yaş Grubundaki Çocuklarda İlaç Bilgisi ve İlaç 
Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Sevil ÇINAR1, Handan BOZTEPE2, Hilal ÖZCEBE3

ABSTRACTÖZ
The purpose of this study was to determine children’s knowledge on 
drugs, drug usage and source of information. This descriptive study 
was conducted in three schools from different socioeconomic levels 
(low, middle, high), in affiliation with the Directorate of National 
Education in Ankara, the capital of Turkey. The sample of the study 
comprised a total of 1082 children in the age range of 14-18 years 
from grades nine, ten, eleven and twelve from the schools chosen.  
Of the children who participated in the study, 81.6% stated that they 
were acquainted with analgesics, 47.7% with antibiotics, 30% with 
stomach drugs, 22.6% with neuromuscular blockers and 18.8% with 
stress drugs. It was determined that children who had a chronic ill-
ness or were hospitalized had more knowledge on rational medicine 
use compared to children who had no chronic illness, were not hos-
pitalized and did not go to a doctor within the last six months. The 
difference between them was found to be statistically significant.  As 
a result of the study, it was determined that children’s knowledge on 
drugs needed to be improved.

Bu çalışmanın amacı çocukların ilaçlarla ilgili bilgilerini, ilaç kul-
lanım durumlarını ve bilgi kaynaklarını belirlemektir. Bu araştırma 
tanımlayıcı olarak Türkiye’nin başkenti olan Ankara İlindeki Mil-
li Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı farklı sosyoekonomik düzeyde olan 
(düşük, orta yüksek) üç okulda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 
örneklemini seçilmiş olan okullardaki 9., 10., 11. ve 12. sınıfların-
da okuyan 14-18 yaş grubundaki toplam 1082 çocuk oluşturmuş-
tur. Araştırmaya katılan çocukların %81,6’sı ağrı kesici ilaçları, 
%47,7’si antibiyotiği, %30’u mide ilacı, %22,6’sı adale gevşetici 
ilaçları ve %18,8’ı stres ilaçlarını bildiklerini ifade etmişlerdir. 
Kronik hastalığı olan ya da hastanede yatanların, kronik hastalığı 
olmayan, hastanede yatmayan ve son altı ay içinde doktora gitme-
yenlere kıyasla doğru ilaç kullanımıyla ilgili bilgilerinin daha fazla 
olduğu bulunmuş; istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. 
Bu çalışmanın sonunda çocukların ilaçlar hakkındaki bilgilerinin 
geliştirilmesine gereksinim olduğu belirlenmiştir. 
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GİRİŞ

Hasta olma, insanların yaşamlarında her zaman 
öncelikli sorunlarından biridir ve bu sorunun 
çözümünde farmakolojik ürün olan ilaçlar en sık 
kullanılan yöntemlerden biridir. Okul dönemine 
kadar sıklıkla ebeveynleri tarafından yönetilen ilaç 
tedavi süreci, okul eğitimiyle birlikte çocukların 
özerkleşmeleriyle birlikte farklılaşmaya 
başlamaktadır (1). Çocuklar arasında reçeteli 
ve reçetesiz ilaç kullanımı yaygınlığı yüksektir 

(2,3). Örneğin 28 ülkede yapılan uluslararası bir 
araştırmada, çocukların  (11, 13 ve 15 yaş) özellikle 
baş ağrısı olmak üzere erkeklerin %21-50’sinin 
ve kızların %28-66’sının ilaç kullandıkları 
belirlenmiştir (4). Oysa ki çocukların fizyolojik 
olarak yetişkinlerden farklı olmaları, ilaçların 
güvenli doz ve etkinliğine ilişkin daha fazla özen 
gösterilmesini gerektirmektedir (5,6).

Çocukların, erişkinlere benzer şekilde ilaçları 
görünüşleri ve tedavi edici amaçlarına göre 
tanımladıklarını gösteren araştırma sonuçları 
bulunmaktadır (1,2). Çocuklar 10 yaşına 
geldiklerinde ilacın içeriği ve karmaşıklığı 
hakkında bilgi verebilmeye başlamaktadırlar 
(7). Bu nedenle, çocukların kendi 
terminolojilerini kullanarak ilaç konusundaki 
bilgilerini paylaşmalarına izin verilmesi sağlık 
profesyonellerine ve ebeveynlere, çocuklara 
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doğrudan veya dolaylı olarak ilaçlarla ilgili nasıl 
etkili iletişim kuracaklarını belirlemede yardımcı 
olabilir (7). Literatür incelendiğinde çocuklarda ilaç 
bilgisi ve kullanımı hakkında yapılan araştırmaların 
oldukça sınırlı olduğu görülmektedir (4,8,9). 
Çocukların günlük yaşamlarında ilaçlar hakkındaki 
bilgiyi deneyim ve gözlemleriyle öğrenmelerinde 
etkileşimde bulundukları aile üyeleri, arkadaşlar, 
hekimler, hemşireler ve eczacılar önemli rol 
oynamaktadırlar. Ayrıca son yıllarda bu bilgi 
kaynaklarına medya da eklenmiştir. Bu nedenle, 
çoğu çocuğun kendi ilaç kullanım deneyimleriyle 
ya da aile üyelerini ve çevresini gözlemleyerek 
ilaçlarla ilgili oluşturmuş olduğu bilgi ve 
tutumlarının daha sonraki yıllarda ilaç kullanım 
davranışlarını etkileyebileceği belirtilmektedir 
(10,11). Ayrıca sağlık hizmetlerinin kullanılması, 
evde ilaç kullanımı davranışları, hastalık deneyimi 
veya aile üyelerinin hastalık deneyimi gibi 
ilaçlara aşinalık seviyeleri, çocukların ilaç bilgisi 
ve kullanımlarını belirleyen önemli faktörler 
arasındadır. Örneğin, kronik bir hastalığı olan 
çocuklar sağlıklı çocuklara göre ilaç kullanımında 
daha bağımsız davranmaktadırlar (12).

Çocuk ve ergenler edindikleri bilgiler 
çerçevesinde, ebeveynlerinden habersiz ilaç 
kullanabilmektedirler (13). Yapılan araştırmalarda, 
çocuklarda akılcı ilaç uygulamalarını geliştirmek 
için anahtar bir strateji olarak sadece ebeveynlerle 
iletişim kurmak yerine, çocuklarla da doğrudan 
iletişim kurulması önerilmektedir (8,14). Ayrıca 
hem ilaç kullanımı hem de tedaviye uyumun 
doğrudan, gelişimsel açıdan uygun ve çocuk 
merkezli eğitim ile geliştirilebileceği sonucuna 
varılmıştır (15,16). Karabela ve ark (2020) yaptığı 
bir çalışmada ortaokul öğrencilerine verilen 
akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımı içerikli sağlık 
eğitiminin, öğrencilerin sağlık bilgi düzeyine katkı 
sağladığı görülmüştür (17).

Çocuklara evde ilaçlarla ilgili olumsuz ya da 
yanlış bilgi verilmesi çocuklarda ilaç kullanma 
korkusunun oluşmasına neden olabilir (7). Eldalo 
ve ark (2014) yaptıkları bir çalışmada çocukların 
ilaçlar hakkında yanlış bilgiye, yanlış anlamaya ve 
olumsuz tutumlara sahip olduklarını göstermişlerdir 
(1). İlaçlar hakkındaki yetersiz bilgi, çocukların 
tedavi süreçlerinin olumsuz olarak etkilenmesine 

neden olmaktadır. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi 
(FDA), çocuklara ilaç hakkında bilgi verilmesinin 
anksiyete, korku ve ilaçlara karşı olumsuz tutumun 
azaltılmasında etkili olduğunu belirtmiştir (18). 

İlaçların uygun miktarda ve zamanda, reçete ile 
kullanılması çocukluktan itibaren kazanılması 
gereken bir alışkanlıktır. Çocukların ilaçlar 
hakkındaki bilgisinin artırılmasında sağlık eğitim 
programları önemlidir; ilaçların doğru kullanım 
davranışı da diğer sağlık davranışlarında olduğu 
gibi çocukluk döneminde başlamalıdır (20). Bu 
ihtiyaç özellikle akılcı ilaç kullanımın önemli 
bir halk sağlığı sorunu olan gelişmekte olan 
ülkelerdeki çocuklar için önemlidir (13). Ancak 
güvenli ilaç kullanımı ve ilacın yan etkileri gibi 
konular ortaöğretim müfredatında bulunmamakta 
veya çok kısa bilgiler şeklinde verilmektedir (19).

Çocuklarda güvenli ilaç uygulamaları ile hasta 
güvenliğinin geliştirilmesine ve hatalı ilaç 
kullanımın önlenmesine gereksinim vardır. 
Ayrıca çocukların sağlık okuryazarlığını 
geliştirmek, becerilerini iyileştirmek ve kendi 
ilaç kullanımlarında katılımlarını artırmak için 
destek olunmalıdır  (20). Pediatri hemşireleri 
çocukların ilaç kullanımı sürecinin yönetiminde 
anahtar rol üstlenmektedir ve olası hatalı ilaç 
kullanımın önlenmesine yönelik stratejilerin 
geliştirilmesinde aktif rol oynamaktadırlar. Ayrıca 
güvenli ilaç kullanımının en önemli basamağında 
olan hemşirelerden, güvenli ilaç kullanımının 
yaygınlaştırılmasına yönelik ulusal bir eylem 
planının oluşturulmasında, uygulanmasında 
ve yaygınlaştırılmasında profesyonel katkı 
sağlamaları beklenmektedir (11). Ayrıca çocukların 
ilaçlara ilişkin bilgi düzeylerinin ve ilaç kullanım 
durumları düzenli olarak değerlendirilmeli ve ilaç 
bilgilendirme stratejilerine bu doğrultuda yön 
verilmelidir. Çocukların ilaçlarla ilgili görüşleri 
üzerine yapılan çalışmaların yeterli sayıda 
az olmaması nedeniyle, bu çalışmanın amacı 
çocukların ilaçlarla ilgili bilgilerini, ilaç kullanım 
durumları ve bilgi kaynaklarını belirlemektir. 
Bu çalışmanın sonuçlarının sağlık eğitimcileri 
ve sağlık profesyonellerinin, çocuklarda ilaç 
kullanımı hakkında bilgi sağlanmasına yönelik 
yapacakları eğitim ve danışmanlığa ışık tutacağı 
düşünülmektedir.   
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Araştırma Soruları:
1. 14-18 yaş grubundaki çocukların ilaçlar 
hakkındaki bilgisi nedir?
2. 14-18 yaş grubundaki çocukların ilaç 
kullanımları nasıldır?

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Araştırmanın Tipi
Araştırma çocukların ilaçlar hakkında bilgi ve 
ilaç kullanım durumlarını belirlemek amacıyla 
tanımlayıcı olarak planlanmıştır. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Ankara Büyükşehir Belediye Sınırları içinde 
yer alan Çankaya ilçesindeki sosyoekonomik 
düzeye göre belirlenen üç mahalle seçilmiştir. 
Araştırma, Ankara İli Çankaya ilçesindeki Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı farklı sosyoekonomik 
düzeyde olan (düşük, orta yüksek) üç okulda 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma, seçilmiş olan 
okullardaki 9., 10., 11., 12. sınıflarda 14-18 yaş 
grubuna giren çocuklarda yapılmıştır. Araştırma 
evrenini oluşturan öğrenci sayısının 1782 olduğu 
saptanmıştır.

Araştırma grubunun örneklemini seçerken Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 
Ankara İli Belediye Sınırları içerisindeki ilçe 
ve mahallelerin sosyo-gelişmişlik düzeylerini 
gösteren çalışmadan yararlanılmıştır (21). Ankara 
Belediye sınırları içindeki ilçelerin arasından 
basit rastgele örnekleme yöntemiyle Çankaya 
ilçesi seçilmiştir. Bu ilçenin toplam 124 mahallesi 
gelişmişlik düzeylerine göre düşük-orta-yüksek 
sosyoekonomik düzey olmak üzere üç kategoriye 
ayrılmıştır. İlgili mahalleler sosyoekonomik 
düzeye göre üç tabakaya ayrılmıştır (düşük, orta, 
yüksek). Tesadüfi Örneklem Yöntemi kullanılarak 
her bir sosyoekonomik düzeyde olan bölgeden bir 
okul örneklem tesadüfi sayılar tablosu kullanılarak 
örnekleme seçilmiştir. 

Araştırmanın örneklemi evreni bilinen örneklem 
seçme formülüyle;

Araştırma örneklemini çalışmaya katılmayı kabul 
eden seçilmiş olan okullardaki 9., 10., 11. ve 
12.sınıflarda 14-18 yaş grubuna giren 1082 çocuk 
oluşturmuştur (Katılım oranı: %60.7).

Veri Toplama Yöntemi ve Araçları

Verilerin toplanmasında kullanılan anket formunda 
yer alan açık ve kapalı uçlu sorular literatürden 
yararlanarak oluşturulmuştur (1,7,11,22). Bu 
anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde, çocuğun sosyodemografik özellikleri 
ve ebeveynlerinin özellikleri ile ilgili sorular, 
ikinci bölümde ilaçlarla ilgili bilgiler, üçüncü 
bölümde ise çocuğun ilaçlarla ilgili uygulamaları 
ile ilgili sorular yer almaktadır. Araştırmanın 
verileri Mayıs-Kasım 2018 tarihleri arasında 
araştırmacı tarafından toplanmıştır. Veri toplama 
işlemi gözlem altında anket uygulama tekniği ile 
gerçekleştirilmiştir

Etik Kurul İzni

Araştırmanın yapılabilmesi için Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan yazılı izin alınmıştır. Ayrıca 
araştırmanın etik açıdan uygunluğunun 
değerlendirilmesi amacıyla Hacettepe Üniversitesi 
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalardan 
(GO18/231-18) etik kurul izni alınmıştır ve tüm 
prosedürler 1964 Helsinki Deklarasyonu ve sonraki 
değişikliklerinde belirtilen etik standartlara uygun 
olarak yapılmıştır. Bunlara ek olarak araştırmaya 
katılan her çocuktan yazılı onam alınmıştır. 
Araştırmaya katılan katılımcıların yanı sıra 
ebeveynlerden yazılı onam, ilgili kurumdan ise 
izin alınmıştır. Araştırmacı tarafından katılımcılara 
veri formu hakkında kısa bilgi verilmiş, ölçeğin 
başındaki yönerge okunmuş ve nasıl doldurulacağı 
anlatılmıştır. Araştırma örneklemine yönelik veri 
toplama süreci, seçilen okulda belirlenen sınıflarda 
eş zamanlı olarak yürütülmüş ve veri toplama 
işlemi gözlem altında anket uygulama tekniği ile 
gerçekleştirilmiştir.

n= N t² p q   =  n= 1782x(1.96)2x 0.5x0.5 =   % 90 güven aralığıyla 400 kişidir.

D2(N-1)+t2pq         (0.05)2x1782+(1.96)2x0.5x0.5
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Verilerin Analizi
Araştırma verileri, IBM Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) for Windows 23.0 
paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
Çocukların ve ebeveynlerin tanıtıcı özellikleri ile 
ilgili veriler; sayı, yüzdelik ve ortalama, standart 
sapma değerleri ile verilmiştir. Gruplar arasında 
dağılımın farklılığı ki-kare testi ile incelenmiştir. 
Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. 

kardeşlerden (%48,6) aldıklarını ifade etmişlerdir.

Çocukların %47,7’si antibiyotiği bildiğini ifade 
etmişlerdir. Çocukların %38,2’si hastalığın 
tedavisi, %24,2’si bakteriyel enfeksiyon için 
antibiyotiğin kullanıldığını belirtmiştir. Bu 
konuda kimden bilgi aldığı sorusu sorulduğunda 
çocukların %67,6’sı doktor, %29,3’ü anne, 
baba, büyük kardeş ve %10,5’i internet olarak 
cevaplamışlardır

Tablo 1. Çocukların ilaç tanımını, isimlerini, ilaçlarla ilgili bilgi 
alma yollarını, ilacın etkilerini, hastalık halinde ilacın etkilerini 
ve yan etkilerini bilme durumları  (n=1082) Ankara 2018
İlaçlara İlişkin Bilgiler s                       %
İlaç tanımı (n=705)

Doğru tanım verme (Kimyasal madde)
Yanlış tanım verme

177
528

25,1
74,9

İlacın etkileri *
Hastalıkların tedavisi    
Hastalıkların ilerlemesinin durdurulması  
Hastalıklardan korumak            
Hastalıkların bulaşmalarının önlenmesi                                     

713
450
310
181

65,9
41,6
28,7
16,7

Hastalık halinde ilacın etkileri
Tamamen iyileşmeyi sağlıyor
İyileşmeyi sağlıyor, ama yan etkileri de var
İyileşmeyi sağlıyor, ama vücuduma zarar veriyor
Vücuda zarar veriyor

272
549
221
40

25,2
50,7
20,4
3,7

İlaçların yan etkileri*
Alerjik yakınmalar
Gastrointestinal yakınmalar
Nörolojik yakınmalar
Ateş, yorgunluk, terleme
Diğer** 
Fikrim yok

977
178
127
22
54

105

90,3
16,5
11,7
2,0
5,0
9,7

Sistem sorunlarına yönelik olarak kullanılan 
ilaçların gruplanması *

Ağrı kesici 
Grip-üst solunum yolu enfeksiyonu
Antibiyotik 
Mide için ilaç
Hipertansiyon-kalp ilacı
Stres için ilaç
Adale gevşetici
Antialerjik
Vitaminler, mineraller
Epilepsi ilacı
Solunum sistemi
Diyabet ilacı
Diğer***

1072
249
100
80
30
28
26
20
20
15
10
10
15

99,1
23,0
9,2
7,4
2,8
2,6
2,4
1,8
1,8
1,4
0,9
0,9
1,4

* Birden fazla seçenek işaretlendiği için yüzdeler n=1082 üzerinden alınmıştır
**Ağrı, kalp krizi, kanser, ölüm, diğer organlara zarar verme, kilo alma
*** Tiroid ilacı, hiperaktivite ilacı, kabızlık ilacı

Açık uçlu sorular ilaçların tiplerine 
göre araştırmacılar tarafından 
gruplandırılmıştır.

Bulgular
Araştırmaya 14-18 yaş arası 1082 
çocuk katılmıştır. Çocukların yaş 
ortalaması 15,9±1,18 ve %56,0’sı 
(n=606) erkektir. Öğrencilerin 
%48,8’i (n=528) 2 ve üzeri kardeşe 
sahiptir. Annelerin %32,5’i (n=352), 
babaların %39,8’i (n=431) lise 
mezunudur. Grubun %47,2’si 
ailesinin gelir düzeyinin orta 
olduğunu bildirmiştir. 

Çocukların ilaç tanımını kendi 
ifadeleri ile yapmaları istenmiştir, 
grubu oluşturan 708 çocuk bu 
soruya yanıt vermiştir; yanıt 
verenlerin %25,1’inin ilaç tanımında 
“kimyasal etken madde” ifadesinin 
yer aldığı belirlenmiştir. Çocukların 
çoğunluğu ilacın etkilerini (%65,9) 
hastalıkların tedavisi olarak hastalık 
halinde ilacın etkilerini iyileşmeyi 
sağladığını, ama yan etkileri (%50,7) 
olduğunu, ilaçların yan etkilerini ise 
en sık alerjik yakınmalar (%90,3) 
olarak ifade etmişlerdir (Tablo 1). 

Araştırmaya katılan çocukların 
çoğunluğu (%81,6) ağrı kesici 
ilaçları bildiğini ifade etmişlerdir.  
Grubun %70,9’u ağrının azaltılması, 
%27,9’u ağrının lokalizasyona 
göre ağrı kesicilerin kullanıldığını 
belirtmiştir. Çocuklar ağrı kesici 
bilgisini genellikle doktorlardan 
(%56,6), anne, baba, büyük 
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Tablo 2. Çocukların ağrı kesici, antibiyotik, adale gevşetici, mide, kabızlık, stres ilaçlarını bilme ve 
bilgiye ulaşma yolları, Ankara 2018

İlacı bilme durumu İlacı bilen çocuklar arasında 
kullanım nedeni**

İlacı bilen çocukların bilgiye 
ulaşma yolu*

s % s % s %* s %*
Ağrı kesici 883 81,6 199 18,4 Herhangi bir ağrı 626 70,9 Doktor 500 56,6
(n=1082) Ağrı yerine göre 246 27,9 Anne, baba, büyük 

kardeş
429 48,6

Yanlış yanıt 11 1,2 Eczacı 112 12,7
İnternet 96 10,9
Prospektüs 17 1,9

Antibiyotik
(n=1082)

516 47,7 566 52,3 Hastalık tedavisi 197 38,2 Doktor 349 67,6
Bakteriyel 
enfeksiyon tedavisi

125 24,2 Anne, baba, büyük 
kardeş

151 29,3

Viral enfeksiyon 
tedavisi

85 16,7 İnternet 54 10,5

Semptoma göre 
kullanım 
(ateş, boğaz ağrısı)

77 14,8 Eczacı 44 8,5

Yanlış yanıt 32 6,1 Hemşire 7 1,3
Mide ilacı
(n=1082)

325 30,0 757 70,0 Ağrı- yanma 189 58,1 Doktor 189 58,1
Hastalık tedavisi 64 19,7 Anne, baba, büyük 

kardeş
115 35,4

Midenin korunması 37 11,4 Eczacı 27 8,4
Mide yakınmalarına 
yönelik

35 10,8 İnternet 26 8,0

Hemşire 4 1,2
Adale gevşetici
(n=1082)

245 22,6 837 77,3 Kas gevşetme 176 71,8 Doktor 124 50,6
Kas ağrısı 69 28,2 Anne, baba, büyük 

kardeş
84 34,2

İnternet 33 13,5
Eczacı 17 6,9
Arkadaş 9 3,7

Kabızlık ilacı
(n=1082)

219 20,2 863 79,8 Kabızlık tedavisi 168 76,7 Doktor 110 50,2
Kabızlık önleme 48 21,9 Anne, baba, büyük 

kardeş
65 29,7

Yanlış yanıt 3 1,4 İnternet 27 12,3
Eczacı 24 11,0
Hemşire 5 2,3

Stres için 203 18,8 879 81,2 Spesifik tanım veren 105 51,7 Doktor 113 55,6
İlaç
(n=1082)

Stresi azaltma 98 48,3 Anne, baba, büyük 
kardeş 

48 23,6

İnternet 33 16,3
Psikolog 9 4,4
Eczacı 8 3,9
Psikiyatrist 2 1,0

* Birden fazla seçenek işaretlendiği için yüzdeler, ilacı bildiğini söyleyen çocuk sayısı üzerinden alınmıştır.
** Açık uçlu olarak alınmıştır, araştırmacılar tarafından gruplandırılmıştır 
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Tablo 3. Çocukların ilaç kullanma durumları, Ankara 2018
İlaç Kullanma Durumu s %
Hasta olduğunda ilacı alma şekli
Doktor tavsiyesiyle
Ailesi tarafından verildiğinde
Kendi kararıyla 
Hiç ilaç kullanmayan

809
148
67
58

74,8
13,7
6,2
5,3

Doktor ilaç verdiğinde kullanma yolu (Oral/IV/IMNasal)
Ailesinin vermesi 
Kendi kullanan 
İlacı kullanmayan

366
674
42

33,8
62,3
3,9

İlaç kullanırken kendini daha iyi hissettiği zaman
Doktora danışma ve ilaç kullanmayı bırakma
Kendi kararıyla ilacı kullanmayı bırakma 
Doktor tarafından verildiği için ilacı kullanmaya devam etme
Aile önerisiyle ilacı kullanmaya devam etme 

351
331
309
91

32,4
30,6
28,6
8,4

Tablo 4. Çocukların tercih ettikleri ilaç türleri ve ilacı içme yolları, Ankara 2018
s %

Tercih edilen ilaç türü*
Hap
Şurup
İğne  
Fıs fıs
Damla

932
153
96
91
52

86,1
14,1
8,9
8,4
4,8

Daha kolay ilaç içme yolu*
Sıvılarla karıştırma 
Su ile birlikte yutma
Dozun tamamını almama  
Besinlerle karıştırma
Doğrudan yutma
Küçük parçalara bölme

644
226
79
74
69
14

59,5
20,9
7,3
6,8
6,4
1,3

* Birden fazla seçenek işaretlendiği için yüzdeler n=1082 üzerinden alınmıştır. 

Tablo 5. Çocukların kronik hastalığı olma, hastanede yatma ve son altı ay içinde doktora gitme 
durumlarına göre ilaçları bilme durumları, Ankara 2018

İlaçları Bilme Durumu Toplam
Evet Hayır
s % s % s %

Kronik hastalığı olma ya da hastanede yatma durumu 324 29,9 159 14,7 483 44,6

Kronik hastalığı olmama, hastanede yatmama ve son altı ay 
içinde doktora gitme durumu

295 27,3 133 12,3 428 39,6

Kronik hastalığı olmama, hastanede yatmama ve son altı ay 
içinde doktora gitmeme durumu

86 7,9 85 7,9 171 15,8

Ki-kare 20,10; p<0,001 
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Çocukların %30’u mide ilacını, %22,6’sı kas 
gevşetici ilacını, %20.2’si kabızlık ilacını ve 
%18,8’ı stres ilacını bildiklerini ifade etmişlerdir 
(Tablo 2).

Çocukların %96,6’sının evinde ilaç bulunduğu, 
%83,0’ünde evde ilaçların saklanmasında 
annelerinin sorumlu olduğu belirlenmiştir. 
Çocukların çoğunluğu (%67,4) evde ilaçların 
kapalı ve yüksek bir dolapta ilaçların saklandığını 
ve %46,3’ü ilaçlara evde erişebilir şekilde 
saklandığını belirtmiştir.

Çocukların %74,8’inin hasta olduğunda doktor 
tavsiyesiyle ilaç aldığı, %62,3’ünün ise doktor 
ilaç verdiğinde kendi kullandığı belirlenmiştir. 
Çocukların %32,4’ü ilaç kullanırken kendini daha 
iyi hissettiği zaman doktora danıştığını ve ilaç 
kullanmayı bıraktıklarını ifade etmişlerdir (Tablo 
3).

Çocukların çoğunluğunun (%86,1) tercih ettiği 
ilaç türünün hap olduğu ve %59,5’inin ilacı daha 
kolay içmek için sıvılarla karıştırdığı saptanmıştır. 
(Tablo 4).

Çocukların %12,2’sinin düzenli ilaç kullandığı, 
%22,2’sinin son 3 ay içinde hasta olmadan 
ilaç aldığı, %33,0’ının kendi kendine ilaç 
aldığı, %29,2’sinin hasta olduğunda eczaneden 
kendisinin ilaç aldığı, %57,3’ünün okulda ilaç 
kullanılması gerektiğinde ilacı kullanabildiği, 
%50,8’inin geçen ay grip nezle için ilaç kullandığı 
belirlenmiştir.

Kronik hastalığı olan ya da hastanede yatan 
çocukların, kronik hastalığı olmayan, hastanede 
yatmayan ve son altı ay içinde doktora gitmeyen 
çocuklara göre daha fazla oranda ilacı bildikleri 
görülmüş ve aradaki bu fark istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur (p<0,001)  (Tablo 5).

TARTIŞMA
Bu araştırmada, Ankara İli Çankaya ilçesindeki 
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı farklı 
sosyoekonomik düzeyde olan okullardaki 9., 
10., 11. ve 12. sınıflarında okuyan 14-18 yaş 
grubundaki çocukların ilaçlar hakkında bilgi 
ve ilaç kullanım durumları belirlenmiş ve bazı 
değişkenler açısından incelenmiştir. Çalışmamızda 

çocukların %65,2’si ilaç tanımı yapabilmiş, tanım 
yapanların %25,1’inin kimyasal madde yanıtını 
verebilmişlerdir. Literatürde çocukların tıbbi 
bilgileriyle ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, 
çocukların ilaçlarla ilgili bilgilerinin yetersiz 
olduğu görülmektedir (12,22–25). Çocukların 
ilaçları hakkındaki bilgilerinin yetersiz olması, 
sağlık okuryazarlıklarının bir göstergesi olarak 
kabul edilebilir; bu da sağlık durumunun 
etkilenebileceğini düşündürmektedir.  

Çalışmamızda çocukların çoğunluğu ilacın etki-
lerini hastalıkların tedavisi (%65,9) ve hastalık-
ların ilerlemesinin durdurulması (%41,6) olarak 
ifade etmişlerdir. Dawood ve ark. (2015) yaptığı 
çalışmada da çoğu çocuğun hastalıklarının teda-
visinde ilaçların faydalarını anladığını ve ilaçla-
rın iyileştirici gücünün farkında olduğu (%73,8) 
belirlenmiştir (25). Yapılan çalışmalarda da ço-
cukların ilaçların iyileştirici gücüne olan inancı-
nın geçmişte ilaçların hastalığı tedavi edip ağrıyı 
hafifletebileceği ya da ilaçların biyoyararlanım 
konusundaki olumlu deneyimlerinden kaynak-
landığı belirlenmiştir (25,26). Araştırmamızda 
yan etki ve zarar konusundaki görüşlerin yer al-
dığı yanıtların (%74,8) yüksek olması, çocukların 
olumsuz deneyimleri ve bakış açılarının olduğunu 
düşündürmektedir. 

Çalışmamızda çocuklar hastalık sürecinde 
ilaçların iyileşmeyi sağladığını ama yan 
etkilerinin de (%50,7) olduğunu ifade etmişlerdir. 
Literatürde de çocukların ilaçların yan etkileri 
olabileceğini ifade ettikleri belirlenmiştir. (7,27). 
İlaç kullanma deneyimi daha fazla olan çocukların 
yan etki olasılığının da daha fazla farkında 
oldukları bilinmektedir. Çocuklar genellikle yan 
etkilerin nedenini araştırır ve birçoğu bu yan 
etkileri hastalıklarına bağlar. Örneğin, bir çocuk 
kanserin saçlarını döktüğünü söyleyebilir, oysa 
gerçekte saç dökülmesi antikanser tedavisinin 
bir etkisi olabilir. Bazı çocuklar ise bunun tersini 
yapmaktadır ve hastalığın semptomlarını ilacın 
yan etkisi olarak tanımlamaktadır; örneğin, 
bir çocuk mide sorunlarının neden olduğu 
krampları aldığı antiemetik ilaçla ilişkilendirir. 
Yetişkinler arasında da ilaçların yan etkileri ve 
hastalık semptomlarıyla ilgili yanlış anlamalar 
da mevcuttur. Bu durum da çocukların yanlış yan 
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etkileri anlamalarının yetişkinlerin inandıkları 
üzerinde önemli bir etki yapabileceğini 
düşündürmektedir (7,26). 

Araştırmaya katılanların, %6’sı ağrı kesici ilaçları, 
%47,7’si antibiyotiği, %30’u mide ilacını, %22,6’sı 
kas gevşetici ilaçları ve %18,8’i stres ilaçlarını 
bildiğini ifade etmişlerdir. Çocukların ilaçları 
uygun şekilde kullanabilmeleri için ilaçların 
etkilerini ve onları nasıl alacaklarını anlamaları 
gerekmektedir (7). Çalışmamızda çocuklar 
ilaçlar konusunda bilgi kaynağı olarak birinci 
sırada hekimleri, ikinci sırada ailelerini, üçüncü 
sırada ise internet/eczaneyi görmektedir. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde (5-14 yaş), Kanada’da 
(12-15 yaş) ve Finlandiya’da (11-17 yaş) yapılan 
çalışmalarda çocuklar ilaçlar hakkındaki en 
yaygın bilgi kaynaklarının ebeveynler, özellikle 
de anneler olduğunu belirtmişlerdir (12,27,28).  
Buna karşılık, Almanya da yapılan bir araştırmada 
ise çocuklar (15-17 yaş), ebeveynlerini ilaç 
konusunda bilgi kaynağı olarak en alt sırada 
olduklarını belirtmişlerdir  (29). Çocuklar arasında 
bilgi kaynakları arasında ilaç prospektüsleri 
(29),  hekim ve hemşireler de yer almaktadırlar 
(12,13,29). Kanada veya Finlandiya’daki 
çocuklar tarafından okul öğretmenleri bir tıbbi 
bilgi kaynağı olarak görülmemektedir (27), ancak 
Yunanistan’daki çocuklar öğretmenleri hekimlerle 
birlikte ikinci sırada yer alan bilgi kaynağı olarak 
ifade etmişlerdir(12). Finlandiya’da çocuklar 
genellikle eczacılar ve hekimler gibi sağlık 
profesyonellerinden bilgi almaktadır (12,22,27). 
İnternet, Finlandiya’daki çocuklar tarafından 
ortak bir bilgi kaynağı olarak görülmemektedir 
(27). Literatürde sağlık profesyonellerinin 
çocuğun ilaç tedavisi sırasında uyumunu olumlu 
yönde etkileyebileceği için, çocukların ilaçlar 
hakkındaki bilgilerinin daha fazla araştırılmasına 
ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedir (11,12,22). 
Literatür ile uyumlu sonuçları olan çalışmamızda 
hekimlerin önemi, ailenin sağlık okuryazarlığı ve 
internetin bilgi kaynağı olarak çıkması müdahale 
alanlarının tanımlanması açısından önemlidir.  
Annelerin yetersiz ya da yanlış bilgiye sahip 
olmasının çocuğu da olumsuz etkileyebileceği 
düşünülmelidir. Bu durum ailelerin sağlık 
okuryazarlığı ve internet okuryazarlığı 

düzeyinden kaynaklanabilmektedir. Chang ve ark. 
(2015) çalışmasında ebeveynlerin eğitim seviyesi 
arttıkça çocukların e-sağlık okuryazarlığının 
arttığı görülmüştür. Ayrıca çalışmada internet 
kullanıcısı olan çocuklar arasında çevrimiçi 
sağlık bilgisi arama davranışının %61 olduğu 
saptanmıştır (30). Çocuklar internetteki sağlık 
kaynaklarını değerlendirirken ve internetteki 
bilgileri sağlık kararları almak için kullanırken 
daha az güven duyduklarını belirtmektedirler 
(30). Bu sonuçlar çocukların ve ebeveynlerin 
sağlık okuryazarlıklarının geliştirmesinin önemini 
ortaya koymaktadır. 

Çalışmamızda çocukların %74,8’inin hasta 
olduklarında hekim tavsiyesiyle ilaç aldığı 
belirlenmiştir. Bu durum, çocuğun hekime 
olan güveninin daha yüksek olduğunu ve 
böylece çocuğun hekim tarafından verilen her 
ilacın hastalığın iyileşmesinde çok yardımcı 
olduğuna inandığını göstermektedir.  Stoelben 
ve ark. (2000) çalışmasında, çocukların çoğunun 
hastalarına ilaç yazma yetkisi olarak hekimi 
gördükleri belirlenmiştir. Yapılan araştırmalarda, 
çocukların ilaç riskleri veya yan etkiler nedeniyle 
hastalandıklarında hekim önerisiyle ilaç almaya 
daha yatkın oldukları bildirilmiştir (25,28). 
Aramburuzabala ve ark. (2013) çalışmasında da 
çocukların %60,7’si hekim tarafından verilen 
reçeteli ilaçların etkinlik açısından daha iyi 
olduğunu belirtmiştir (23).  

Çalışmamızda çocukların %62,3’ünün doktor 
ilaç verdiğinde kendi kullandığı belirlenmiştir. 
Bu sonuçlara bakıldığında, çocukların ilaç 
kullanımındaki özerkliğinin oldukça yüksek 
olduğu ve ilaç kullanırken ebeveynlerine 
bağımlı olmadığı sonucuna varılabilir. Amerika 
Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde 
çocuklar kendilerini aktif ilaç kullanıcısı olarak 
görmektedir ve ilaç kullanımında daha fazla 
özerkliğe sahip oldukları belirtmişlerdir (13). 
Ancak literatürde çocukların ilaç kullanırken 
ebeveynlere daha bağımlı olduğu çalışmalar 
da bulunmaktadır (11,29). Syaofyan ve ark. 
(2019) çalışmasında çocukların %48,5’inin 
ilaç kullanırken her zaman ebeveynlerine 
bağımlı olduklarını ve diğer yandan çocukların 
%47,1’inin ilaç alırken her zaman ebeveynlerini 
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beklemediklerini belirlenmiştir (11). Dawood ve 
ark (2015) çalışmalarında çocukların büyük bir 
kısmının hastalandıklarında ilaçları reçete edecek 
en iyi kişi olarak hekime atıfta bulunurken, ilaç 
alma sürecinde de ebeveynlerinin kararlarına 
güvendikleri belirtilmiştir. Toplam 1000 
katılımcıdan sadece 15 çocuğun alacakları ilaçla 
ilgili kendi kararlarını verdikleri belirlenmiştir 
(25). Hekime olan güven duygusu ve önerilerini 
uygulamaya ilişkin yaklaşım, hekimlerin 
çocuklara da ayrıca ilaçları nasıl kullanmaları 
konusunda açıklama yapmalarının önemini 
göstermektedir. 

 Çalışmamızda çocukların %96,6’sının evlerinde 
ilaç bulundurulduğu, %22,2’sinin son 3 ay 
içinde hasta olmadan ilaç aldığı, %33,0’ının 
kendi kendine ilaç aldığı belirlenmiştir. Bu 
yanıtlar, sağlık problemlerinin bir göstergesi 
olmasının yanında reçetesiz ilaç kullanımı, sağlık 
sisteminin kalitesi, tıp eğitimi, sosyal eşitsizlikler, 
kültürel alışkanlıklar ve ülkedeki ilaçlar ile 
ilgili yönetmelik konularını da yansıtmaktadır. 
Ülkemizde çoğu ilacın reçetesiz satılması ve 
evde önceki tedavilerinden kalan ilaçların 
kullanılması, kendi kendine ilaç kullanımı için 
risk oluşturmaktadır (31). Kendi kendine ilaç 
kullanımının neden olabileceği riskler ve zararlara 
rağmen epidemiyolojik çalışmalar, çocuklarda 
kendi kendine ilaç kullanımının dünyada yaygın 
olduğunu göstermiştir. Yapılan çalışmalarda, 
Avrupa Birliği ülkeleri için bu oran %68, Amerika 
için %73, Avusturalya için %61, Brezilya için 
%56,7 olarak belirtilmektedir (32,33).  Dünya 
ülkelerinde yapılan araştırmalara bakıldığında 
çocukların kendi kendine ilaç kullanım 
oranlarının ülkemize göre daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Ancak ülkemizde de kendi kendine 
ilaç kullanım boyutu göz ardı edilemeyecek kadar 
yüksek bulunmuştur. Bu çalışmalar, çocukların 
kendi kendine ilaç kullanımında ebeveynlerin 
etkisinin olduğu ve çocukların sağlık davranışları 
değerlendirilirken ebeveyn etkisinin önemli 
olduğunu belirtmektedir.

Çalışmamızda çocukların %57,3’ünün okulda 
ilaç kullanılması gerektiğinde ilacı kullanabildiği 
belirtmiştir. Bu durum çocukların, ergenlik 
döneminde akranlarından farklı olmamak için ilaç 

kullanmak istemediklerini, bu nedenle özellikle 
kronik hastalıkların yönetiminin bu yaşlarda 
güç olabileceğini göstermektedir. Yapılan bir 
çalışmada, 9-16 yaş arası çocukların %44’ünün 
yaz kampı aktivitelerinde her zaman ilaçlarını 
taşıdığı, %25’inin tıbbi tedaviye erişim için 
ebeveynlerinin bilgisi olmadan ilaç kullandıkları, 
%85,1’inin ise ebeveynlerinin bilgisi olmadan 
reçetesiz satılan ilaçları satın almadıkları 
belirlenmiştir (13). Yeterli bilgi olmadan kendi 
başına ilaç satın alma davranışı, özellikle yan 
etkilerin ortaya çıkması veya muhtemelen ilaç 
zehirlenmesi gibi riskler söz konusu olduğunda, 
çocuklara zarar vermeye çok açıktır (11). 

Çalışmamızda çocukların %29,2’sinin hasta 
olduğunda eczaneden kendisinin ilaç aldığı 
saptanmıştır. Uskun ve ark (2004)‘nın çalışmasında 
çocukların %26,2’sinin ilacı eczaneden temin 
ettiği belirlenmiştir (34). Eczaneye gitme durumu 
literatür ile karşılaştırıldığında benzer olmasına 
karşın çocukların riskli davranış gösterme 
olasılığının fazla olması ve ilaçların etkilerini 
izleme konusunda beceri sahibi olmadıkları 
düşünüldüğünde çocukların kendi kendine ilaç 
kullanım alışkanlıkları dikkat edilmesi gereken 
önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Çalışmamızda çocukların ilacı daha kolay 
içmek için sıvılarla karıştırdıkları (%59,5), su 
ile birlikte yuttukları (%20,9), dozun tamamını 
almadıkları (%7,3) ve besinlerle karıştırdıkları 
(%6,8) belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda da 
çocukların ilaç alımında güçlükler yaşandığı 
belirtilmektedir (35,36). Ergenlerle (11-20 yaş) 
yürütülen bir çalışmada, ergenler ilaçların tadı 
ve büyüklüğünün engel olarak gözlendiğini; 
bu sorunu çözmek için tableti parçalamak ya 
da bölmek ve yoğurt ve sıvılarla karıştırarak 
almak gerektiğini bildirmişlerdir (36). İlaçların 
parçalanması veya ezilmesi ilaç alınmasını 
kolaylaştırıyor gibi görülebilir, fakat dozun 
yetersiz alınmasına, antagonistik etkilere ve 
biyoyararlanımının olumsuz etkilenmesine neden 
olabilmektedir (37,38). Birçok ilaç firması ilaçları 
yetişkinler için uygun bir şekilde hazırlamaktadır 
ancak çocuklar için uygun dozda preparatları 
üretmeyebilmektedirler (39). İlaç sektörünün 
ilaç üretimi konusunda bu konuları dikkate aldığı 
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bilinmekle birlikte ergenlere yönelik preparat 
üretim tekniklerinin geliştirilmesi gerektiği 
görülmektedir.  

Çalışmamızda kronik hastalığı olan ya da 
hastanede yatan çocukların, kronik hastalığı 
olmayan, hastanede yatmayan ve son altı ay 
içinde doktora gitmeyen çocuklara göre daha 
fazla oranda ilacı bildikleri görülmüş ve aradaki 
bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 
Yapılan çalışmalarda da sık hekime başvurmayan, 
ilaç kullanması gerekmeyen çocukların, 
antibiyotikler, ilaç formları ve ilaçların yan etkileri 
gibi bilgilerinin yetersiz olduğu bildirilmektedir 
(17,40). Çalışmamızda çocukların ağrı kesici ve 
antibiyotik türünde, sık kullanılan ilaçları daha 
fazla bildikleri belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda 
da çocuklar, ağrı kesici ve antibiyotik gibi ilaçların 
jenerik adlarını belirtmişlerdir. Bu bulgular 
çocukların daha önceki hastalık deneyimleri 
sırasında kullandıkları ilaçların jenerik adlarının 
öğrendiklerini göstermektedir (12,40). 

Çalışmanın güçlü yönleri ve sınırlılıkları
Çalışmanın güçlü yönleri bulunmaktadır. 
Çalışmamızda 1082 çocuğa ulaşılmıştır ve 
Türkiye’de az bilinen bir araştırma konusuna katkı 
sağlanmıştır. İlaçla ilgili bilgi ve uygulamalar çok 
detaylı öğrenilmiştir, özellikle bilgi soruları açık 
uçlu alınarak çocukların konuya ilişkin bilgileri 
daha iyi değerlendirilmiştir. 

Ancak bu çalışmanın bazı sınırlılıkları da 
bulunmaktadır.  İlk olarak, bu çalışmaya katılan 
çocukların yaş grupları 14-18’tir. Anketin 
anlaşılma düzeyi nedeniyle çocuklardan veri 
ve bilgi edinme zorluğu nedeniyle 14 yaş altı 
çocuklar bu çalışmaya dahil edilmemiştir. 
Yapılan araştırmalar 11 ve 12 yaşlarındaki 
çocuklara sağlık ve sağlık okuryazarlığı 
eğitiminin verilmesi gerektiğini önermektedir. 
Bu nedenle araştırmadaki çocukların yanıtları 
diğer yaş gruplarındaki çocukların ilaç bilgi ve 
ilaç kullanım durumlarını yansıtmayabilir ve 
araştırma bulguları genellenemez. İkinci olarak, 
gözlem altında anket uygulama tekniği ile 
çocuklardan veri elde etmek için nicel yöntem 
kullanılmıştır. Çocuklardan veri ve bilgi almak için 
çocukların ilaç bilgisi ve kullanma konusundaki 

uygulamalarını açıklayabilecek derinlemesine 
görüşmeler gibi başka yöntem kullanılmamıştır. 
Nitel yöntem, nicel yöntemi tamamlamak için 
kullanılabilir ve daha iyi perspektifler verebilir. 
Öğrencilerin sorulara verdiği cevaplarla sınırlı 
olmuş olabilir. Ayrıca veri, geçerli ve güvenilir 
bir ölçüm aracı ile değil araştırmacılar tarafından 
oluşturulan anket formu ile toplanmıştır. 
Üçüncüsü, bu çalışmanın örneklemi başkentteki 
üç farklı sosyoekonomik düzeydeki liselerden ve 
ülkedeki en büyük kentsel alandan seçilmiştir. 
Bu nedenle, çalışma bulguları Ankara genelini ve 
Türkiye’deki durumu yansıtmamaktadır.

Sonuçlar
Araştırmaya katılan çocukların %81,6’sı ağrı 
kesici ilaçları, %47,7’si antibiyotiği, %30’u mide 
ilacı, %22,6’sı kas gevşetici ilaçları ve %18,8’i 
stres ilaçlarını bildiklerini ifade etmişlerdir. 
Çocukların %74,8’inin hasta olduğunda hekim 
tavsiyesiyle ilaç aldığı, %62,3’ünün hekim 
tarafından önerilen ilacı kendilerinin kullandıkları 
belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonunda çocukların 
ilaçlar hakkındaki bilgilerinin geliştirilmesine 
gereksinim olduğu belirlenmiştir. Yaşam boyu 
sağlık yaklaşımı içinde sağlık okuryazarlığının, 
özellikle akılcı ilaç kullanımı konusunun 
çocukluk yaşlarından itibaren geliştirilmesi 
gerektiği; okuldaki sağlık eğitimlerine de akılcı 
ilaç kullanımı bilgi ve becerisinin entegre edilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, sağlık profesyonelleri, 
çocukların ilaç kullanımı konusundaki bilgilerini 
artırmak ve akılcı ilaç uygulamalarını geliştirmek 
için aktif rol oynamalıdır.

KAYNAKLAR
1.  Eldalo AS, Yousif MA, Abdallah MA. Saudi school 
students’ knowledge, attitude and practice toward medicines. 
Saudi Pharm J. 2014;22(3):213–8. 

2.  Mukattash TL, Millership JS, Collier PS, McElnay JC. 
Public awareness and views on unlicensed use of medicines 
in children. Br J Clin Pharmacol. 2008;66(6):838–45. 

3.  Hämeen-Anttila K, Honkanen L, Vainio K. The usability 
of medicine education assignments for seven to nine year-old 
children. Health Educ. 2009; 

4.  Hansen EH, Holstein BE, Due P, Currie CE. 
International survey of self-reported medicine use among 



127

Sağlık ve Toplum 2022;32 (2) 117-128

adolescents. Ann Pharmacother. 2003;37(3):361–6. 

5.  Gonzales K. Medication administration errors and the 
pediatric population: a systematic search of the literature. J 
Pediatr Nurs. 2010;25(6):555–65. 

6.  Olsson J, Kimland E, Pettersson S, Odlind V. 
Paediatric drug use with focus on off-label prescriptions in 
Swedish outpatient care–a nationwide study. Acta Paediatr. 
2011;100(9):1272–5. 

7.  De Maria C, Lussier M-T, Bajcar J. What do children 
know about medications?: A review of the literature to guide 
clinical practice. Can Fam Physician. 2011;57(3):291–5. 

8.  Gardiner P, Dvorkin L. Promoting medication adherence 
in children. Am Fam Physician. 2006;74(5):793–8. 

9.  Ramzan S, Hansen EH, Nørgaard LS, Arevalo LC, 
Jacobsen R. Validation of the Danish translation of the 
Medicine Knowledge Questionnaire among elementary 
school children. Res Soc Adm Pharm. 2014;10(6):918–22. 

10.  Dawood OT, Ibrahim MIM, Abdullah AC. Factors 
influencing children’s knowledge and attitudes toward 
medicines in Malaysia. J Mens health. 2011;8(4):288–98. 

11.  Syofyan S, Dachriyanus D, Masrul M, Rasyid R. 
Children’s Perception and Belief about Medicines: 
Effectiveness and Its Autonomy. Open Access Maced J Med 
Sci. 2019;7(15):2556. 

12.  Bozoni K, Kalmanti M, Koukouli S. Perception and 
knowledge of medicines of primary schoolchildren: the 
influence of age and socioeconomic status. Eur J Pediatr. 
2006;165(1):42–9. 

13.  Hämeen-Anttila K, Bush PJ. Healthy children’s 
perceptions of medicines: a review. Res Soc Adm Pharm. 
2008;4(2):98–114. 

14.  Tieffenberg JA, Wood EI, Alonso A, Tossutti MS, Vicente 
MF. A randomized field trial of ACINDES: a child-centered 
training model for children with chronic illnesses (asthma 
and epilepsy). J Urban Heal. 2000;77(2):280–97. 

15.  Boorady R. Talking with kids when medication is 
prescribed. Retrieved January. 2006;10:2006. 

16.  Mrayyan MT, Shishani K, AL-FAOURI I. Rate, causes 
and reporting of medication errors in Jordan: nurses’ 
perspectives. J Nurs Manag. 2007;15(6):659–70. 

17.  Karabela ŞN, Özkaya H, Şimşekoğlu N, Kart SN, Baydili 
KN. Ortaöğretim Öğrencilerinde Akılcı İlaç ve Antibiyotik 
Kullanımı Eğitiminin Etkinliği Hakkında Bir Pilot Çalışma. 
Eurasian J Heal Technol Assess. 4(1):31–9. 

18.  Food US. Drug Administration web site. Public Heal 

Advis Gadoliniumcontaining contrast agents Magn Reson 
imaging Omniscan, OptiMARK, Magnevist, ProHance, 
MultiHance Available http//www fda gov/cder/drug/
advisory/gadolinium_agents htm Accessed August. 2006;10. 

19.  Castro-Sánchez E, Chang PWS, Vila-Candel R, Escobedo 
AA, Holmes AH. Health literacy and infectious diseases: why 
does it matter? Int J Infect Dis. 2016;43:103–10. 

20.  Nutbeam D. Health literacy as a public health goal: 
a challenge for contemporary health education and 
communication strategies into the 21st century. Health 
Promot Int. 2000;15(3):259–67. 

21.  USTA HK. Planlı kentleşme ve rant ilişkisi: Şanlıurfa 
örneği/Planned urbanization and rant relationship: 
Şanlıurfa example. 2020. 

22.  Kärkkäinen S, Hämeen-Anttila K, Vainio K, Kontturi 
S, Patrikainen R, Keinonen T. Fourth graders’ perceptions 
about medicines and medicine use. Health Educ. 2014; 

23.  Aramburuzabala P. Children’s Knowledge of 
Medicines, Implications for Health Education. Educ Soc 
Cult. 2013;38(135–149). 

24.  Whatley B, Williams SE, Gard PR, MacAdam AB. Healthy 
children’s identification and risk perception of medicines in 
England. Res Soc Adm Pharm. 2012;8(5):478–83. 

25.  Dawood OT, Mohamed Ibrahim MI, Abdullah AC. 
Children’s knowledge and beliefs about medicines. J child 
Heal care. 2015;19(1):73–83. 

26.  Orrell-Valente JK, Jarlsberg LG, Hill LG, Cabana MD. 
At what age do children start taking daily asthma medicines 
on their own? Pediatrics. 2008;122(6):e1186–92. 

27.  Hämeen-Anttila K, Juvonen M, Ahonen R, Bush PJ, 
Airaksinen M. How well can children understand medicine 
related topics? Patient Educ Couns. 2006;60(2):171–8. 

28.  Menacker F, Aramburuzabala P, Minian N, Bush PJ, 
Bibace R. Children and medicines: what they want to know 
and how they want to learn. J Soc Adm Pharm. 1999;16:38–
52. 

29.  Stoelben S, Krappweis J, Rössler G, Kirch W. 
Adolescents’ drug use and drug knowledge. Eur J Pediatr. 
2000;159(8):608–14. 

30.  Chang F-C, Chiu C-H, Chen P-H, Miao N-F, Lee 
C-M, Chiang J-T, et al. Relationship between parental and 
adolescent eHealth literacy and online health information 
seeking in Taiwan. Cyberpsychology, Behav Soc Netw. 
2015;18(10):618–24. 

31.  Koç E. Adölesanların kendi kendine ilaç kullanım 



128

14-18 Yaş Grubundaki Çocuklarda İlaç Bilgisi ve İlaç Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

özellikleri. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 
2017. 

32.  Cruz MJB, Dourado LFN, Bodevan EC, Andrade RA, 
Santos DF. Medication use among children 0-14 years old: 
population baseline study. J Pediatr (Rio J). 2014;90(6):608–
15. 

33.  Hu J, Wang Z. Knowledge, attitudes and perceptions 
regarding antibiotic use and self-medication: a cross-
sectional study among Australian Chinese migrants. Healthc 
Infect. 2015;20(1):23–8. 

34.  Uskun E, Uskun SB, Öztürk M, Kişioğlu AN. Sağlık 
ocağına başvuru öncesi ilaç kullanımı. Sürekli Tıp Eğitimi 
Derg. 2004;13(12):451–4. 

35.  Boztepe H, Özdemir H, Karababa Ç, Yıldız Ö. Ağızdan 
ilaç hazırlama ve uygulama sırasında yaşanan güçlükler. 
Türk Pediatr Arşivi. 2014;49(3):231–7. 

36.  Hansen DL, Tulinius D, Hansen EH. Adolescents’ 
struggles with swallowing tablets: barriers, strategies and 
learning. Pharm World Sci. 2008;30(1):65. 

37.  Akram G, Mullen AB. Paediatric nurses’ knowledge and 
practice of mixing medication into foodstuff. Int J Pharm 
Pract. 2012;20(3):191–8. 

38.  Skwierczynski C, Conroy S. How long does it take to 
administer oral medicines to children? Paediatr Perinat 
Drug Ther. 2008;8(4):145–9. 

39.  Lan Y-H, Wang K-WK, Yu S, Chen I-J, Wu H-F, Tang 
F-I. Medication errors in pediatric nursing: Assessment 
of nurses’ knowledge and analysis of the consequences of 
errors. Nurse Educ Today. 2014;34(5):821–8. 

40.  Desai C, Girdhar AO, Shah UH. Knowledge and 
awareness about medicines among primary schoolchildren 
in Ahmedabad, India. In: Regional Health Forum. 2005. p. 
1–8.



129

Sağlık ve Toplum 2022;32 (2) 129-135

Evaluation of Hand Hygiene Belief and Practice of Nurses in a Hospital

Bir Hastane Hemşirelerinin El Hijyeni İnancının ve 
Uygulamasının Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Hatice İKİIŞIK1, Güven TURAN2, Ahmet Aydın TAŞĞIN3, Aslıhan KUL4, Fatma Zehra AYDIN5, 
Mahinsu ELİAÇIK6 Mehmet Emre AVCI7, Ahmet Naim NAMLI8, Esmehan AYŞİT9, Işıl MARAL10

ABSTRACTÖZ
INTRODUCTION: Hand hygiene is very important in preventing in-
fectious diseases and hospital infections. Factors affecting the comp-
liance of health professionals with hand hygiene practices are quite 
complex. Our aim is to evaluate the hand hygiene beliefs and practices 
of nurses working in a Training and Research Hospital in Istanbul.
METHODS:A questionnaire including 14 sociodemographic questi-
ons and two scales(Hand Hygiene Belief Scale(HHBS), Hand Hygiene 
Practice Inventory(HHPI)) was administered under observation. 
RESULTS:81.1% of 275 nurses were female and 9.4% work in emer-
gency unit. According to gender the HHBS and HHPI scale average 
scores were found to be  87.8(± 9.0) and 67.5(± 4.5) for women, and 
82.6(± 9.4) and 64.7(± 8.0) for men respectively.(p<0,001;p=0,018) 
The mean scores of HHBS and HHPI were found to be lower at the 
nurses working in the emergency unit(HHBS: 80.2/ HHPI: 65.6)
(p<0.001;p=0,317).
CONCLUSION: It was thought that the fact that the beliefs and pra-
ctices in hand hygiene of the nurses working in the emergency unit of 
the hospital were lower than the nurses working in other units may be 
related to the intensity of their working conditions. Increasing compli-
ance with hand hygiene can be achieved by providing up-to-date effe-
ctive training and improving working conditions.

AMAÇ: El hijyeni, bulaşıcı hastalıklar ve hastane enfeksiyonları ile 
mücadelede çok önemlidir. Sağlık personelinin el hijyeni uygulaması-
na uyumunu etkileyen faktörler ise oldukça karmaşıktır. Amacımız, İs-
tanbul’da bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan hemşirelerin 
el hijyeni inanç ve uygulamalarını değerlendirmektir. 
YÖNTEM:14 sosyodemografik soru ve 2 ölçek(El Hijyeni İnanç Ölçe-
ği(EHİÖ), El Hijyeni Uygulama Envanteri(EHUE)) içeren anket göz-
lem altında uygulanmıştır. İstatistiksel analizde SPSS 22.0 programı 
kullanılmıştır.
BULGULAR:275 hemşirenin %81,1’i kadındır ve %9,4’ü acilde ça-
lışmaktadır. Hemşirelerin cinsiyete göre EHİÖ/EHUE ortalama pu-
anlarına bakıldığında sırasıyla kadınlarda 87,8(±9,0) ve 67,5(±4,5) 
iken erkeklerde 82,6(±9,4) ve 64,7(±8,0) olarak bulunmuştur.
(p<0,001;p=0,018) Çalıştıkları birime göre değerlendirildiğine, acil 
biriminde çalışan hemşirelerin EHİÖ ve EHUE puan ortalamaları di-
ğer birimlere göre daha düşük bulunmuştur (EHİÖ:80,2/EHUE:65,6) 
(p<0.00;p=0,317).
SONUÇ: Araştırılan hastane acil biriminde çalışan hemşirelerin el 
hijyenine inanç ve uygulamalarının diğer birimlerde çalışan hemşi-
relerden düşük bulunmasının çalışma şartlarının yoğunluğuyla ilişkili 
olabileceği düşünülmüştür. Enfeksiyon kontrolünde en önemli adım-
lardan biri olan el hijyenine uyumun arttırılmasına güncel etkin eği-
timler ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile sağlanabilir.

Keywords: Nurse, Hand hygiene, Belief, Practice, HospitalAnahtar Kelimeler: Hemşire, El hijyeni, İnanç, Uygulama, Hastane
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GİRİŞ

El hijyeni, çeşitli temizlik maddeleriyle ellerden 
kirin ve mikroorganizmaların uzaklaştırılması 
amacıyla yapılan, basit, ucuz ve kolayca 
uygulanabilir temizliktir.(1) Ellerimiz, günlük 
işler, sosyal ve mesleki etkileşimler sırasında 
kirlenmekte özellikle sağlık çalışanları bu mesleki 
kirliliğe daha sık maruz kalmaktadırlar.  Özellikle 
el sıkışmak patojenlerin bir kişiden diğerine 
geçmesinde önemli bir yol olarak düşünülmüş, 
hatta bu selamlaşma rutininin olası zararları 
ve alternatif yolları ile ilgili sağlık alanında 
çalışmalar da yapılmıştır.(2)

Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde de el 
yıkayarak veya el dezenfeksiyonu uygulanarak 
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sağlanan el hijyeni çok önemlidir.(3) İlk defa 
1975 yılında Hastalık Kontrol ve Koruma 
Merkezi (CDC) tarafından geliştirilmiş el hijyeni 
ile ilgili rehber çalışması (4) , 2005 yılında 
DSÖ’nün (Dünya Sağlık Örgütü) çok yaklaşımlı 
bir stratejiyi teşvik eden sağlık hizmetlerinde 
el hijyenini iyileştirme kampanyası konunun 
önemiyle ilgili kilometre taşlarıdır.(5) Basit 
ama önemli bir uygulama olan el hijyeni ile 
ilgili yapılan çalışmalar ve gelişmeler sayesinde 
toplumda enfeksiyona bağlı gelişen hastalıkların 
görülme oranında azalma sağlandığı görülmüştür.
(6) Bu işlem her ne kadar basit bir prosedür olsa da 
önemi bazı sağlık çalışanları tarafından yeterince 
anlaşılmamaktadır.(7) Konuyla ilgili önemin 
yeterince var olmadığı sağlık kuruluşlarında, 
enfeksiyon kaynaklı mortalite ve morbidite 
oranlarının diğerlerine göre yüksek olduğu 
görülmektedir.(8-12) 

Sağlık çalışanlarının bireysel özellikleri, el hijyeni 
konusundaki bilgileri, mesleki deneyimleri, 
cinsiyetleri gibi bir çok faktör el hijyenine uyumu 
etkilemektedir. Ek olarak, iş yoğunluğu, el hijyeni 
konusunda rol modeli eksikliği, enfeksiyon 
hastalıklarının ciddiyetini algılama biçimleri de 
etkileyen faktörler arasındadır.(13-15)

Bu çalışmada amaç, İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma 
Hastanesi’nde uzun çalışma saatleri süresince iş 
ortamı, çalışma koşulları ve hasta ile temasları 
nedeniyle el hijyeninin en üst düzeyde olması 
gereken sağlık hizmet sunucusu hemşirelerde 
el hijyeni inancının ve uygulamasının 
değerlendirilmesidir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışma kesitsel ve tanımlayıcı bir araştırma olup 
Temmuz 2019’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
aktif olarak çalışan hemşirelerle yürütülmüştür. 
Örneklem seçilmemiş, 391 hemşirenin hepsine 
ulaşmak hedeflenmiş ve 275‘ine (%70,3) 
ulaşılmıştır.

Çalışmada sosyodemografik sorulardan oluşan bir 
anket ile birlikte Thea van de Mortel tarafından 
2009 yılında geliştirilen(14) ve Mevlüde 

Karadağ ve arkadaşları tarafından 2016 yılında 
Türkçe’ye uyarlanan El Hijyeni İnanç Ölçeği 
(EHİÖ) ve El Hijyeni Uygulama Envanterinin 
(EHUE) formu kullanılmıştır.(15) Araştırma, 
uygulama tarihlerinde haftaiçi, haftasonu ve gece 
nöbetindeki gönüllü hemşirelere gözlem altında 
uygulanmıştır.

El Hijyeni İnanç Ölçeği (EHİÖ) puanlaması; 
1=kesinlikle katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 
3=emin değilim, 4=katılıyorum, 5=kesinlikle 
katılıyorum şeklinde iken El Hijyeni Uygulama 
Envanterinin (EHUE) ise 1= hiçbir zaman, 2= 
bazen, 3=sıklıkla, 4=çoğu zaman, 5=her zaman 
şeklindedir. Her bir soruya verilen yanıtların 
puanı toplanmaktadır. El hijyeni inanç skalasının 
toplam puanı 22-110 arasında değişmekte olup, 
yüksek puan, el hijyeni hakkında pozitif inanca 
sahip olunduğu şeklinde yorumlanmaktadır. El 
hijyeni uygulama envanterinin toplam puanı ise 
14-70 arasında değişmekte olup; yüksek puan, 
el hijyeni uygulamalarının her zaman yapıldığını 
ifade etmektedir.(15)

Hemşirelerin çalıştıkları birimler, dahili birimler, 
cerrahi birimler ve acil birimi olmak üzere üç 
başlıkta toplanmıştır. Dahili bölümler; Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları, Dahiliye, Dahiliye Yoğun 
Bakım, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, 
Poliklinik Kan Alma Birimi, Dermatoloji, Koroner 
Yoğun Bakım Ünitesi, Psikiyatri ve Enfeksiyon 
Hastalıkları, Radyolojiyi içermektedir. Pediatrik 
Acil Birimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları başlığı 
altında dahili birim olarak değerlendirilmiştir. 
Cerrahi bölümler; Kadın Hastalıkları ve Doğum, 
Ameliyathane, Anestezi ve Reanimasyon, 
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Genel Cerrahi, 
Kardiyovasküler Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Göz 
Hastalıkları, Beyin Cerrahisi, Ortopedi, Üroloji 
ve Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları olarak 
belirlenmiştir. Erişkin Acil birimi ise Acil genel 
başlığı altında değerlendirilmiştir. 

Elde edilen veriler SPSS 22.0 programında analiz 
edilmiştir. Tanımlayıcı tablolarda yüzde ve sayılar 
verilmiştir. EHİ Ölçeği ve EHU Envanterinden 
alınan puanlar ortalama, standart sapma, en düşük 
ve en yüksek puanlar olarak verilmiştir. Veri 
analizinde gruplar arası farkı değerlendirmek 
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için Student’s T Test ve One Way ANOVA analiz 
yöntemleri kullanılmıştır. Tüm analizlerde p<0,05 
istatistiksel olarak önemli kabul edilmiştir.

Çalışmanın etik kurul izni Sağlık Bakanlığı 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu’ndan alınmıştır (Karar No: 2019/0296). 
Araştırma öncesi katılımcılara bilgilendirme 
yapılıp aydınlatılmış onam alınmıştır.

BULGULAR

Araştırmada 391 hemşirenin 275’ine (%70) 
ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan hemşirelerin 
%81,1’i (s=223) kadın ve %18,9’u (s=52) erkektir. 
Hemşirelerin yaş ortalaması 28,6(±7,1) ve en 
küçük yaş 19, en büyük ise 55’tir. Katılımcılara 
ait bazı sosyodemografik verilere Tablo 1’de yer 
verilmiştir.  

Hemşirelerin  %49,5’i(s=136) dahili birimlerde, 
%41,1’i (s=113) cerrahi birimlerde, %9,5’i (s=26) 
acilde çalışmaktadır. 

Çalışmaya katılan gönüllü hemşirelerin %94,9’u 
(s=261) el hijyeni konusunda eğitim almıştır. 
Eğitim almış hemşirelerin  %75,4’ü  (s=196) bu 
eğitimi hem okulda hem de hastane/enfeksiyon 
kontrol komitesinden aldıklarını bildirmiştir. Aynı 
zamanda hemşirelerin %95,6’sı (s=263) hastane 
enfeksiyonu önleme konusunda eğitim almıştır.

Hemşirelerin meslekte çalışma sürelerinin 
ortalaması 6,4 (±7,5) yıl iken, bulundukları birimde 
çalışma sürelerinin ortalaması 3,1(±4,5) yıldır. 
Hemşirelerin %68,4’ünün (s=188) meslekteki 
çalışma yılı 0-5 yıl arasındayken, %86,5’i 
(s=238) 0-5 yıldır aynı birimde çalışmaktadır. 
0-5 yıldır aynı birimde çalışan hemşire düzeyleri 
dahili, cerrahi ve acili birimlerinde sırasıyla 
%86,0(s:117), %85,0(s:96) ve %86,5(s:25)’dir.

Tablo 1: Hemşirelerin Sosyodemografik Özelliklerinin Çalıştıkları Birimlere Göre Dağılımı, 
İstanbul, 2019.

DAHİLİ CERRAHİ ACİL TOPLAM*
s   % S  % s   % s %

Cinsiyet Kadın 115 51,6 92 41,3 16 7,2 223 81,1
Erkek 21 40,4 21 40,4 10 19,2 52 18,9

Yaş

18-27 83 46,6 74 41,6 21 11,8 178 64,7
28-37 24 46,2 24 46,2 4 7,7 52 18,9
38-47 26 66,7 12 30,8 11 2,6 39 14,2
48-57 3 50,0 3 50,0 0 0 6 2,2

Medeni Durum Bekar 88 47,6 79 42,7 18 9,7 185 67,3
Evli 48 53,3 34 37,8 8 8,9 90 32,7

Ö ğ r e n i m 
Durumu

Lise 22 52,4 17 40,5 3 7,1 42 15,3
Önlisans/Lisans 103 48,6 87 41,0 22 10,4 212 77,1
Yüksek Lisans/ 
Doktora

11 52,4 9 42,9 1 4,8 21 7,6

Haftalık Çalışma 
Saati

40 Saat 37 51,4 32 44,4 3 4,2 72 26,2
>40 Saat 99 48,8 81 39,9 23 11,3 203 73,8

Çalışma Şekli
Gündüz 25 54,3 21 45,7 0 0 46 16,7
Vardiya 105 48,4 86 39,6 26 12,0 217 78,9
Sürekli Gece 6 50,0 6 50,0 0 0 12 4,4

TOPLAM 136 49,5 113 41,1 26 9,5 275 100

* Sütun yüzdeleri verilmiştir. 
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*İş yoğunluğunu hafif ve çok hafif olarak değerlendirenler grafiğe eklenmemiştir.

Şekil 1: Hemşirelerin Çalıştıkları Bölümlere Göre EHİÖ ve EHUE’den Aldıkları Puanlar ve  İş Yoğunluk 
Derecelerinin Dağılımı, İstanbul, 2019.

Tablo 2: Hemşirelerde Cinsiyete Göre EHİÖ ve 
EHUE Ortalama Puanlarının Dağılımı, İstanbul, 
2019.

Cinsiyet Sayı Ortalama
(±SS) p değeri

EHİÖ Kadın 223 87,8(±9,0) <0,001
Erkek 52 82,6(±9,4)
Toplam 275 86,8(±9,3)

EHUE Kadın 223 67,6(±4,5) 0,018Erkek 52 64,7(±8,0)
Toplam 275 67,0(±5,4)

Katılımcıların çalıştıkları birimlere göre EHİÖ 
puan ortalamaları; Dahili birimde 87,2(±9,2), 
Cerrahi birimde 87,8(±8,7), Acil biriminde 
80,2(±9,9) bulunmuştur. Acil biriminde 
çalışanların EHİÖ puan ortalaması diğer birimlere 
göre daha düşük bulunmuştur (p=0,001) (Tablo 3)
(Şekil 1). Katılımcıların çalıştıkları birimlere göre 
EHUE’nden aldıkları puan ortalaması cerrahi 
birimlerde daha yüksek olsa da istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmamıştır. (p=0,317) (Tablo 
3)(Şekil 1).

Çalıştıkları birimlere göre iş yoğunluk 
durumlarında ise, acil biriminde çalışan hiçbir 
hemşire iş yoğunluklarını “çok hafif” veya “hafif” 
olarak değerlendirmemekte ve %92,3’ü (s:26 ) 
ise  “ağır/çok ağır” olarak ifade etmektedir. Bu 
oran dahili birimlerde çalışanlarda %79,4 (s:108) 
cerrahi birimlerde çalışanlarda ise %75,2’dir. 
(s:85) .(Şekil 1)

Katılımcıların El Hijyeni İnanç Ölçeği’nden 
(EHİÖ) alınan ortalama puanı 86,8(±9,3)’dir. En 
düşük puan 57 iken en yüksek puan 110’dur. El 
Hijyeni Uygulama Envanteri’nden (EHUE) alınan 
ortalama puan 67.0 (±5,4)’dir. En düşük puan 28 
iken, en yüksek puan 70’tir. Cinsiyete göre El 
Hijyeni İnanç Ölçeği ve El Hijyeni Uygulama 
Envanteri puan ortalamaları dağılımı Tablo2’de 
sunulmuştur.
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Tablo 3: Hemşirelerde Çalıştıkları Birime Göre 
El Hijyeni İnanç Ölçeği ve El Hijyeni Uygulama 
Envanteri Ortalama Puanları, İstanbul, 2019.

Çalış t ığ ı 
Birim Sayı Ortalama

(±SS) p değeri

EHİÖ 
Dahili 136 87,2(±9,2)

0,001Cerrahi 113 87,8(±8,7)
Acil 26 80,2(±9,9)

EHUE 
Dahili 136 66,9(±6,3)

0,317Cerrahi 113 67,4(±3,8)
Acil 26 65,6(+6,6)

Çalışılan birimlerde, cinsiyetlere göre EHİÖ 
ve EHUE’den aldıkları puanlara bakıldığında 
EHİÖ’den cerrahi birimlerde çalışan kadınların 
aldığı ortalama puan 88,7(±8,7), erkeklerin 
aldığı ortalama puan 83,9(±7,9) (p=0,023) iken 
EHUE’den aldıkları  ortalama puanlar sırasıyla 
67,7(±3,6) ve 65,9(±4,3)’dir.(p=0,042). 

TARTIŞMA 

Araştırma bulgularımıza göre; hasta yoğunluğu 
fazla olan, 651 yataklı bir eğitim ve araştırma 
hastanesinde çalışan hemşireler ile yapılan 
çalışmamızda katılımcıların beşte dördü kadındır 
ve kadın hemşirelerin EHİÖ ve EHUE’den 
aldıkları puan ortalamaları erkeklerden daha 
yüksek olarak saptanmıştır. Karadağ ve 
arkadaşları tarafından yapılan aynı ölçek ve 
envanterin kullanıldığı benzer bir çalışmada 
EHİÖ ve EHUE’den erkek hemşirelerin 
aldıkları ortalama puanlar daha yüksek 
bulunmuştur. Cinsiyet dağılımları bakımından 
her iki çalışmada benzer olmasına rağmen(16) 
bir çıkarımda bulunabilmek için daha büyük 
örneklemde yapılmış çalışmalara ihtiyaç vardır.  
 Çalışmamızda hemşirelerin hem meslekteki 
çalışma süresi hem de birimdeki çalışma süresi 
ile EHİÖ ve EHUE puanları arasında bir ilişki 
bulunamamıştır. Çetinoğlu ve arkadaşlarının 
2004 yılında196 hemşire ile el yıkama üzerine 
yaptıkları çalışmada da ellerin yıkanması ile 
mesleki tecrübe süresi ilişkili bulmuşlardır.(17) 
Elde edilen sonuçlara göre hemşirelerin lisans 
eğitimleri sırasında oluşan el hijyeni ile ilgili inanç 
ve uygulama uyumunun mesleki tecrübedeki artış 
ile değişiklik göstermediği yönünde bir çıkarım 

var gibi görünse de, uzun yıllar mesleki deneyimi 
de olan heterojen bir grupta yapılacak çalışmalar 
sonrası daha net bir söylem oluşması doğru 
olacaktır. 

Çalışmamızda hemşirelerin yaklaşık % 80’inin  
vardiyalı çalıştığı, fakat çalışma şekilleri ile 
EHUE ve EHİÖ puan ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı 
saptanmıştır. Akyıl ve arkadaşlarının Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde 141 hemşire ile 
yaptığı çalışmada ise el yıkama süresi ile çalışma 
şekilleri karşılaştırılmış. Gündüz çalışanlarda, 
30-60 saniye el yıkama süresi olan hemşireler 
%4.1 iken vardiyalı çalışanlarda  %16.6 olarak 
bulunmuştur (p<0.05).(18)  Kişilerin el yıkama 
süresi veya el hijyeni inanç ve uygulamasında,  
birimde yalnız çalışma, kişi başına düşen hasta 
sayısı, çalışma yeri fiziki koşulları gibi faktörleri 
de göz ardı etmemek gerekir.

Pek çok çalışmada el yıkama ile iş yoğunluğu 
ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada Acil 
biriminde çalışan hemşirelerin  %69,2’sinin iş 
yoğunluklarını “çok ağır” olarak nitelendirdiği 
görülmüştür. Dahili ve cerrahi birimlerde 
çalışan hemşirelerde ise bu oran %39’lardadır.  
Çalışmamızda katılımcıların çalıştıkları birimlere 
göre EHİÖ puan ortalamaları; dahili, cerrahi ve 
acil birimlerde sırasıyla 87.2(±9.2), 87.8(±8.7) 
ve 80.2(±9.9)’dir. Şahin ve arkadaşlarının bir 
yoğun bakımda 50 hemşire ile yaptığı çalışmada, 
hemşirelerin  %18’i iş yükü nedeniyle ellerini 
yıkamaya zamanının olmadığını belirtmiştir.(19) 
Akyol ve arkadaşlarının 129 hemşire ile yaptığı ve 
el yıkama kalitesini değerlendirdiği çalışmasında 
da hemşirelerin %23,3’ünün iş yoğunluğu nedeni 
ile ellerini yıkayamadıklarını belirlemiştir.(20) Bu 
ve benzer çalışmalar iş yoğunluğunun el hijyeni 
uygulamaları üzerinde olumsuz etkileri olduğunu 
desteklemektedir. 

Çalışmamızda hastane enfeksiyonu önleme 
konusunda eğitim alma durumuna baktığımızda 
hemşirelerin neredeyse tamamına yakınının 
(%95,9) eğitim aldığı görülmüştür. Formal 
eğitimler genelde teorik bilgilerin ağırlıklı 
olduğu, pratik uygulama ve bireysel katılımın 
daha az olduğu eğitimlerdir. Bu açıdan eğitim 
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içeriklerinin ve uygulamalarının tartışılması ve 
gözden geçirilmesinin el hijyeni konusundaki 
başarıyı arttırmada katkı sağlayabileceği 
düşünülmektedir. Bu çalışma bazı kısıtlılıklara 
sahiptir. Çalışmamız tek bir hastanede çalışan 
hemşireler ile yapılmış ve katılım %85’in altında 
kalmıştır, bu nedenle çalışmadan elde edilen 
sonuçlar tüm hemşirelere genellenemez. Buna ek 
olarak katılımcıların el hijyeni uygulamalarına 
ilişkin verileri kendi öz bildirimlerine dayalıdır, el 
hijyeni uygulamalarının doğrudan gözlenememesi 
bu araştırmanın diğer bir sınırlılığıdır.

SONUÇ

Çalışmada hemşirelerin El Hijyeni İnanç Ölçeği 
ve El Hijyeni Uygulama Envanteri ortalama 
puanları, ölçeklerin geçerlilik güvenilrlik 
çalışmasında elde edilen ortalama puanlara göre 
daha yüksektir. Acil biriminde bu puanların diğer 
birimlere göre daha düşük olmasının nedeni bu 
birimlerde çalışma şartlarının daha ağır olmasına 
rağmen hızlı ve pratik olmanın önemli olması 
olabilir. Oldukça basit ve ucuz bir yöntem olan 
el hijyenini sağlamanın hastane enfeksiyonlarını 
önlemedeki öneminin yanısıra kişilerin kendi 
sağlığı, hastalarının sağlığı ve ülke ekonomisine 
sağlayacağı katkı da unutulmamalıdır. Acil birimi 
başta olmak üzere tüm birimlerde el hijyeninin 
önemini vurgulayan etkin ve düzenli eğitimler ile 
sürekli konunun gündemde tutulması ve çalışma 
şartlarının iyileştirilmesi el hijyenine inancın 
ve el hijyeni uygulamasına uyumun artmasını 
sağlayacaktır. 
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Evaluation Of Nursing Students’ Hand Hygiene Knowledge, Belief And 
Practices

Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyeni Bilgi, İnanç ve 
Uygulamalarının Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Sevim ÇELİK1, Elif KARAHAN2, Aslıhan AYDIM3

ABSTRACTÖZ
Objective: The aim of this study is to evaluate the beliefs and practi-
ces of nursing students regarding hand hygiene.
Method: This cross-sectional study was conducted among the nur-
sing students (n=787). Data were collected with the Introductory 
Information Form and The Hand Hygiene Questionnaire. 
Findings: It was found that the students scored 139.29±22.89 po-
ints from Hand Hygiene Questionnaire, 67.93±11.94 from the Hand 
Hygiene Belief Scale (HHBS), 58.83±11.50 from the Hand Hygie-
ne Practice Inventory (HHPI), 12.57±2.81 from the Hand Hygiene 
Significance Scale(HHIS) which are the sub-dimensions of the qu-
estionnaire. The first-year students got the highest score from the 
questionnaire and its sub-dimensions, and the fourth-year students 
got the lowest score except for HHBS (p<0.05).
Conclusion: The study showed that nursing students’ beliefs and 
practices of hand hygiene are satisfactory. In addition, it was conc-
luded that the point averages of the in the last year decreased sig-
nificantly.

Amaç: Araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin el hijyenine 
yönelik inanç ve uygulamalarını değerlendirmektir.  
Yöntem: Kesitsel tipte araştırma, hemşirelik öğrencileriyle (n=787) 
yapıldı. Veriler tanıtıcı bilgi formu ve El Hijyeni Anketi ile toplan-
mıştır. 
Bulgular: Öğrencilerin El Hijyeni Anketi’nden 139,29±22,89, 
anketin alt boyutları olan El Hijyeni İnanç Skalası’ndan (EHİS) 
67,93±11,94, El Hijyeni Uygulama Envanteri’nden (EHUE) 
58,83±11,50 ve El Hijyeni Önem Skalası’ndan (EHÖS) 12,57±2,81 
puan aldıkları saptanmıştır. Birinci sınıf öğrencilerinin anket ve 
anketin alt boyutlarından en yüksek, dördüncü sınıfların da EHİS 
dışında en düşük puanı aldıkları belirlenmiştir (p<0,05).
Sonuç: Araştırma, öğrencilerin el hijyeni inancı ve uygulamaları-
nın memnuniyet verici olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte son 
sınıfta puan ortalamalarının anlamlı şekilde düştüğü sonucuna va-
rılmıştır.

Keywords: Belief, hand hygiene, hand hygiene practice, nursing 
student
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GİRİŞ

Son on yılda, dünyada salgın hastalıklarda da 
dikkate değer bir artış olmuştur. Özellikle 31 Aralık 
2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ilk vakanın 
görülmesiyle başlayan ve 6 kıtada 120’den fazla 
ülkeye yayılarak tüm dünyayı etkileyen SARS-
CoV-2 patojeninin neden olduğu yeni koronavirüs 
Covid-19 pandemisi ülkemizi de ciddi şekilde 
etkilemiştir (1-3). Bunun yanı sıra sağlık bakımı 

ile ilişkili enfeksiyonlar da önlenebilir olmasına 
karşın %7-10 arasında görülme sıklığı ile dünyada 
bakımın kalitesini etkileyen önemli bir problem 
olarak karşımıza çıkmaktadır (4-6). Sağlık 
çalışanları özellikle hemşireler, bu pandemiden ve 
diğer enfeksiyonlardan en fazla etkilenen grubu 
oluşturmaktadır (7). Çünkü hemşireler tanı, tedavi 
ve bakım uygulamaları nedeniyle 24 saat hastaları 
ile temas etmektedirler. Öğrenciler de hemşirelik 
eğitiminin bir parçası olarak klinik uygulamalar 
ve intörnlük uygulamaları sırasında hastaları ile 
doğrudan temas halinde oldukları için enfeksiyon 
kaynağı olabilmektedirler (5,7-11).

Sağlık bakımı ile ilgili enfeksiyonların ortaya 
çıkmasında ve salgın hastalıkların yayılmasında 
rol oynayan en önemli bulaş yolu ellerdir. El 
hijyeni, sağlıkla ilgili enfeksiyonları önlemede 
en etkili, en ucuz ve en basit tek enfeksiyon 



137

Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyeni Bilgi, İnanç ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

kontrol yöntemidir (8-16). Bu nedenle tüm 
sağlık çalışanlarının ve hemşirelik öğrencilerinin 
el hijyenine uyum göstermesi enfeksiyonların 
yayılma hızının, hastaların ölüm oranlarının ve 
sağlık harcamalarının azaltılmasında oldukça 
önemlidir (7,17,18). Önceki yıllarda yapılan 
araştırmalarda el hijyeni konusunda bilgi, 
motivasyon ve deneyim eksikliği, el hijyenine 
karşı olumsuz tutum, personelin sayıca 
yetersizliği, iş yükünün fazlalığı, el hijyeni için 
yeterli donanım ve malzeme olmaması, ellerde 
irritasyon ve alerji oluşması vb. gibi faktörlerin 
el hijyeni uyumunun düşük olmasında etkili 
olduğuna dikkat çekilmiştir (5-7,9,11,19,20-24). 
Bu nedenle, hemşirelerin bilgi ve becerilerinin 
geliştirilmesinde, el hijyenine yönelik davranış 
değişikliğinin sağlanmasında uygun stratejilerin 
lisans eğitimleri sırasında geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu doğrultuda öncelikle hemşirelik 
öğrencilerinin el yıkama hakkındaki bilgilerinin, 
inanç ve tutumlarının, uygulamalarının bilinmesi 
oldukça önemlidir (14,24). Bu araştırma, 
hemşirelik öğrencilerinin el hijyenine yönelik inanç 
ve uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM
Araştırmanın Türü: Bu araştırma, kesitsel tipte bir 
araştırma olarak gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Araştırmanın 
evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar 
yarıyılında bir üniversitenin hemşirelik bölümünde 
öğrenim gören 932 hemşirelik bölümü öğrencisi 
oluşturmuştur. Araştırmada örneklem büyüklüğü 
hesaplama yöntemine başvurulmayıp evrene 
ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmaya katılmaya 
gönüllü, Türkçe konuşup anlayabilen ve yazabilen, 
iletişim problemi olmayan, araştırmanın yapıldığı 
tarihlerde devamsızlık yapmayan, klinik ve saha 
uygulaması yapmış olan 787 öğrenci ile araştırma 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılım oranı 
%84,44 olarak hesaplanmıştır.

Veri Toplama Araçları: Veriler Tanıtıcı Bilgi 
Formu ve El Hijyeni Anketi kullanılarak toplanmıştır.

Tanıtıcı bilgi formu: Bu form, öğrenci hemşirelerin 
yaş, cinsiyet, sınıf, mezun olduğu okul gibi sosyo-
demografik verilerini, el hijyeni eğitimi alma 
durumları, el hijyeni eğitimi aldıkları kaynak ve 

uygulama yaptıkları kurum gibi el yıkama inanç 
ve davranışlarını etkileyebilecek değişkenleri 
içeren yedi sorudan oluşmuştur.

El Hijyeni Anketi (EHA): 2009 yılında Mortel 
tarafından geliştirilen anketin Türkçe geçerlik ve 
güvenirliği 2017 yılında Birgili ve arkadaşları 
tarafından yapılmıştır. Otuz altı maddeden 
oluşan bu anketin el hijyeni inanç skalası (EHİS), 
el hijyeni uygulama envanteri (EHUE) ve el 
hijyeni önem skalası (EHÖS) olmak üzere üç alt 
boyutu bulunmaktadır. Anket, her bir ifadesi hiç 
katılmıyorum (1 puan)’dan tamamen katılıyorum (5 
puan)’ a kadar değişen 5’li likert tipindedir. Anketin 
cronbach alfa katsayısı 0,88 saptanarak geçerli ve 
güvenilir olarak kabul edilmiştir (25). Anketin bu 
güncel araştırmadaki cronbach alfa katsayısı 0,94 
olarak bulunmuştur.

Veri Toplama Süreci: Veriler 18.02.2019-
18.05.2019 tarihleri arasında araştırmacılar 
tarafından toplanmıştır. Uygulama öncesi temel 
meslek derslerinin sorumlu öğretim elemanlarından 
izin alınarak araştırmanın uygulanacağı tarih ve 
saatler birlikte belirlenmiştir. Planlanan tarihlerde 
öğrencilerin bulundukları sınıflarda veri toplama 
araçları uygulanmadan önce, araştırmacılar 
tarafından öğrencilere araştırmaya ilişkin bilgi 
verilmiştir. Öğrencilere araştırmaya katılımın 
gönüllülük ilkesine bağlı olduğunu bildirilerek 
sözel onayları alınmıştır. Veri toplama araçları 
araştırmacı tarafından kontrol edilerek tekrar geri 
toplanmıştır.

İstatistiksel Analiz: Araştırmadan elde edilen 
veriler SPSS 16.0 for windows (Scientific Package 
for Social Statistics) paket programı kullanılarak 
bilgisayara girilmiş ve değerlendirilmiştir. 
Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği 
Kolmogrow – Smirnow testi ile değerlendirilmiştir. 
Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel 
yöntemlerin yanısıra verilerin normal dağılım 
göstermediği belirlendiğinden Mann Whitney 
U testi, Kruskal-Wallis testi ve Spearman 
Korelasyon testi kullanılmıtır. Gruplar arasında 
fark bulunduğunda ise farkı yaratan grupların 
belirlenmesinde Bonferroni düzeltmeli Mann 
Whitney U testi kullanılmıştır. Anlamlılık p<0.05 
düzeyinde değerlendirilmiştir.
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Etik Onam: Araştırma öncesi Üniversitenin 
İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’ndan (07.01.2019 
tarihli 466 nolu karar) etik onay ve Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanlığından yazılı izin alınmıştır. 
Öğrenciler araştırmanın amaçları doğrultusunda 
bilgilendirilmiş ve sözel onayları alınmıştır. Bu 
araştırma, Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne 
(Ekim 2013) uygun olarak yapılmıştır.

BULGULAR
Tablo 1 incelendiğinde, öğrencilerin ortalama 
21,04±1,83 yaşında ve %71,7’sinin kadın olduğu, 
%35,8’inin dördüncü sınıfta okuduğu, %69,0’unun 
Anadolu lisesinden mezun olduğu belirlenmiştir. 
Aynı tabloda öğrencilerin %97,3’ünün el hijyeni 
eğitimi aldıkları, bu eğitimi %87,2 oranında 
öğrenim gördükleri fakültede aldıkları, %90’ının 
devlet hastanesinde ve % 85,6’sının sağlık uygulama 
ve araştırma merkezinde meslek derslerinin 
uygulamalarını gerçekleştirdikleri saptanmıştır 
(Tablo 1).

Öğrencilerin El Hijyeni Anketi puan ortalamaları 
tablo-2’de gösterilmiştir. Buna göre öğrencilerin 
anketten 139,29±22,89, anketin alt boyutlarından 
sırasıyla 67,93±11,94, 58,83±11,50 ve 12,57±2,81 
puan aldıkları saptanmıştır (Tablo 2).

Tablo 3 incelendiğinde, öğrencilerin El Hijyeni 
İnanç Skalasının “Tuvalete gittikten sonra 
ellerin temizlenmesi enfeksiyon hastalıklarının 
geçişini azaltabilir” ve  “Yara bakımı yaptıktan 
sonra el hijyenini uygulama enfeksiyondan 
koruyabilir” maddelerinden en yüksek puan 
aldıkları görülmüştür. Aynı tabloda, öğrencilerin 
“Meşgulken el hijyenini uygulamadan ziyade 

Tablo 1. Öğrencilerin tanıtıcı özellikleri 
(Zonguldak, 2019)
Özellikler X SS
Yaş 21,04 1,83

n %
Cinsiyet
   Kadın
   Erkek

564
223

71,7
28,3

Sınıf
   Birinci
   İkinci
   Üçüncü
   Dördüncü

162
171
172
282

20,6
21,7
21,9
35,8

Mezun Olduğu Okul
   Sağlık meslek lisesi
   Anadolu lisesi
   Meslek lisesi
   Fen lisesi

160
543
65
19

20,3
69,0
8,3
2,4

El Hijyeni Eğitimi Alma Durumu
   Eğitim almış
   Eğitim almamış

766
21

97,3
2,7

El Hijyeni Eğitimi Aldığı Kaynak*
  Üniversite
  Hastane
  Bilimsel kongre
  Kurs

686
430
178
78

87,2
54,6
22,6
9,9

Uygulama Yapılan Kurumlar*
  Devlet hastanesi
  Sağlık uygulama ve araştırma 
merkezi
  Aile sağlığı merkezi
  Toplum sağlığı merkezi  

708
674
272
170

90,0
85,6
34,6
21,6

*Birden fazla yanıt verilmiştir, yüzdeler n (787) sayısına 
göre alınmıştır.

görevlerimi tamamlamak 
daha önemlidir”, “Hastamın 
gereksinimleri öncelikli 
olduğu için önerilen/ tavsiye 
edilen durumlarda el hijyenini 
her zaman gerçekleştiremem” 
maddelerinden en düşük puan 
aldıkları saptanmıştır  (Tablo 
3).

Tablo 2. Öğrencilerin El Hijyeni Anketi’nden aldıkları puan ortalamaları 
(Zonguldak, 2019)

X±SS Medyan (25., 

75. persantil)

Min-Maks

El Hijyeni Anketi 139,29±22,89 145 (128,154) 36-180
Alt Boyutlar

El Hijyeni İnanç Skalası

El Hijyeni Uygulama Envanteri

El Hijyeni Önem Skalası

67,93±11,94

58,83±11,50

12,57±2,81

68 ( 62,75)

62 (53,70)

13 (12,15)

19-95

14-73

3-15
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Tablo 3. Öğrencilerin El Hijyeni İnanç Skalasının maddelerinden aldıkları puan ortalamaları 
(Zonguldak, 2019)
Maddeler X±SS Medyan

(25.,75. persantil)
Min-Maks

1.Diğer sağlık bakım çalışanları için rol modeli olarak hareket 
etme görevim var.

3,35±1,25 4  (2,4) 1-5

2.Meşgulken el hijyenini uygulamadan ziyade görevlerimi 
tamamlamak daha önemlidir.

2,66±1,24 3 (2,4) 1-5

3.Önerilen/ tavsiye edilen durumlarda el hijyenini uygulamak 
hasta ölümünü azaltabilir

3,76±1,08 4 (3,5) 1-5

4.Önerilen/ tavsiye edilen durumlarda el hijyenini uygulamak 
hastane kaynaklı enfeksiyonlar ile ilişkili tıbbi maliyeti 
azaltabilir.

3,85±1,10 4 (3,5) 1-5

5.Hastamın gereksinimleri öncelikli olduğu için önerilen/ 
tavsiye edilen durumlarda el hijyenini her zaman 
gerçekleştiremem.

2,94±1,21 3 (2,4) 1-5

6.Hastane kaynaklı enfeksiyonun önlenmesi bir sağlık bakım 
çalışanının rolünün önemli bir parçasıdır.

3,90±1,07 4 (3,5) 1-5

7.El yıkamaya karar verip vermemede kıdemli sağlık bakım 
çalışanlarını örnek alırım.

3,30±1,20 3 (2,4) 1-5

8.İş yerinde yetersiz uygulamaları değiştirme gücene sahip 
olduğuma inanıyorum.

3,51±1,03 4 (3,4) 1-5

9.Önerilen/ tavsiye edilen durumlarda el hijyenini yetersiz 
olarak yapmak ihmal olarak düşünülebilir.

3,76±1,04 4 (3,4) 1-5

10.El hijyeni benim için kişisel yaşamımda bir alışkanlıktır. 3,98±1,00 4 (3,5) 1-5
11.Klinik uygulamalarımda el hijyeni bilgimi etkili olarak 
uygulayabileceğimden eminim.

3,90±0,99 4 (3,5) 1-5

12.Önerilen/ tavsiye edilen durumlarda el hijyenini 
uygulamayı hatırlamak çaba/ gayret gerektirir.

3,62±1,09 4 (3,4) 1-5

13.Sağlık profesyonellerine el yıkamayı hatırlatmada 
rahatsızlık hissederim.

3,37±1,17 3 (3,4) 1-5

14.El Hijyeni Rehberi ile aynı fikirde değilsem uygulamalarda 
yol göstermesi için araştırma bulgularına bakarım.

3,73±0,96 4 (3,4) 1-5

15.El hijyenini uygulama hastalıklara karşı bağışıklık 
(immünite) oluşmasını yavaşlatır.

3,48±1,22 4 (3,4) 1-5

16.Kirli lavabolar el yıkamama için bir neden olabilir. 3,39±1,13 3 (3,4) 1-5
17.Uygun sabunun olmaması ellerin yıkanmaması için bir 
neden olabilir.

3,26±1,25 3 (2,4) 1-5

18.Yara bakımı yaptıktan sonra el hijyenini uygulama 
enfeksiyondan koruyabilir.

4,02±0,99 4 (3,5) 1-5

19.Tuvalete gittikten sonra ellerin temizlenmesi enfeksiyon 
hastalıklarının geçişini azaltabilir.

4,05±1,07 4 (4,5) 1-5
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Tablo 4. Öğrencilerin El Hijyeni Uygulama Envanteri maddelerinden aldıkları puan ortalamaları
 (Zonguldak, 2019)

Maddeler X±SS Medyan

(25.,75. persantil)

Min-

Maks
Ellerimi Yıkarım
20.Tuvaletten sonra 4,11±1,12 5 (4,5) 1-5
21.Yara bakımından önce 4,11±1,04 4 (3,5) 1-5
22.Yara bakımından sonra 4,21±0,99 5 (4,5) 1-5
23.Potansiyel olarak kontamine olmuş objelere dokunduktan sonra 4,21±0,97 5 (4,5) 1-5
24.Kirli göründüğünde/kirli hissettiğimde 4,25±0,97 5 (4,5) 1-5
25.Kan ve vücut sıvıları ile temas ettikten sonra 4,24±0,99 5 (4,5) 1-5
26.İnvaziv bir cihaz taktıktan sonra 4,24±0,94 5 (4,5) 1-5
27.Bir izolasyon odasına girmeden önce 4,11±1,00 4 (4,5) 1-5
28. Bir izolasyon odasından çıktıktan sonra 4,24±0,97 5 (4,5) 1-5
29. Bir hasta ile fiziksel temastan sonra 4,20±0,99 4 (4,5) 1-5
30.Endotrekeal aspirasyon yapmadan önce 4,21±0,96 4 (4,5) 1-5
31.Bir hastanın sekresyonları ile temas ettikten sonra 4,29±0,93 5 (4,5) 1-5
32.Hastaya dokunmadan önce 4,12±0,96 4 (4,5) 1-5
33.Eldivenleri çıkarttıktan sonra 4,22±1,05 5 (4,5) 1-5

Tablo 5. Öğrencilerin El Hijyeni Önem Skalası maddelerinden aldıkları puan ortalamaları (Zonguldak, 2019)

Maddeler X±SS Medyan
(25.,75. persantil)

Min-Maks

34.El hijyeni müfredat programlarının önemli bir 
bölümü olarak düşünülmeli

4,15±1,01 4 (4,5) 1-5

35.Klinik uygulama yaptığım kurumlarda el hijyeninin 
önemi vurgulanmalı

4,23±0,93 4 (4,5) 1-5

36.El hijyeninin önemi klinik sorumlusu tarafından 
vurgulanmalı

4,18±1,03 4 (4,5) 1-5

daha yüksek, EHİS’den ise daha düşük puan 
aldıkları belirlenmiştir (p<0,001) (Tablo 6). 

Tablo 6’ya göre birinci sınıfta öğrenim gören 
öğrencilerin anket ve anketin alt boyutlarından en 
yüksek, dördüncü sınıfların da EHİS dışında en 
düşük puanı aldıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin 
öğrenim gördükleri sınıf ile anket ve anketin alt 
boyutlarının puan ortalamaları karşılaştırıldığında 
istatistiksel anlamlı farklılık saptanmıştır. Yapılan 
ileri analizler sonucu bu farklılığın birinci sınıfta 
öğrenim gören öğrencilerin anketin toplam 
puan ve alt boyut puan ortalamalarının diğer 
sınıflarda öğrenin gören öğrencilere göre anlamlı 
düzeyde daha yüksek olmasından kaynaklandığı 
belirlenmiştir (p<0,05) (Tablo 6). 

Tablo 6 incelendiğinde, sağlık meslek lisesinden 

Tablo4’e göre öğrencilerin el yıkama uygulama 
nedenlerine yönelik maddelerden ortalama 4’den 
fazla puan aldıkları belirlenmiştir (Tablo 4).

Tablo 5 incelendiğinde; öğrencilerin el yıkama 
el hijyeni önem skalasına yönelik maddelerden 
ortalama 4’den fazla puan aldıkları belirlenmiştir 
(Tablo 5). 

Öğrencilerin yaş ortalaması ile EHUE ve EHÖS 
alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel 
anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0,001) 
(Tablo 6).

Öğrencilerin cinsiyetleri ile EHA arasında 
istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır 
(p>0,05). Aynı tabloda; kadınların erkeklere göre 
istatistiksel anlamlı şekilde EHUE ve EHÖS’den 
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mezun olan öğrencilerin anket ve anketin 
alt boyutlarından en yüksek, Anadolu lisesi 
mezunu olanların da en düşük puanı aldıkları 
saptanmıştır. Öğrencilerin mezun oldukları okul 
ile El Hijyeni Anketi ve anketin alt boyutlarının 
puan ortalamaları arasında istatistiksel anlamlı 
farklılık bulunmuştur. Yapılan ikili karşılaştırma 
sonucuna göre bu istatistiksel anlamlı farklılığın 
sağlık meslek lisesi mezunlarının Anadolu 
lisesi mezunlarından daha yüksek olmasından 
kaynaklandığı belirlenmiştir (p<0,05) (Tablo 6).

Öğrencilerin el hijyeni eğitim alma durumları 
ile El Hijyeni Anketi ve alt boyutlarının puan 
ortalamaları karşılaştırıldığında, EHİS ve 
EHÖS dışında diğer alt boyutlarında el hijyeni 
eğitimi almış öğrencilerin puan ortalamalarının 
istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek olduğu 
bulunmuştur (p<0,05). Aynı tabloda, istatistiksel 
anlamlı farklılık bulunmamakla birlikte EHİS ve 
EHÖS’den el hijyeni eğitimi almış öğrencilerin 
puan ortalamalarının daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir (p>0,05).

Tablo 6. Öğrencilerin tanıtıcı özellikleri ile El Hijyeni Anketi ve alt boyutlarının puan ortalamalarının 
karşılaştırılması (Zonguldak, 2019)
Özellikler   EHİS EHUE EHÖS EHA
Yaş r= 0,006

p=0,859
r=-0,114
p=0,001

r=-0,134
p=0,000

r=-0,52
p=0,148

Cinsiyet
Kadın
Erkek

67,31±11,37
69,49±13,19

59,68±11,35
56,69±11,62

12,81±2,70
11,97±3,01

139,78±22,37
138,04±24,17

İstatistiksel test MWT=-2,770
p=0,006

MWT=-3,690
p=0,000

MWT=-3,758
p=0,000

MWT=-0,978
p=0,328

Sınıf
Birinci1

İkinci2

Üçüncü3

Dördüncü4

69,33±11,50
66,51±8,83
68,05±11,88
67,92±13,70

61,74±10,22
59,39±10,99
58,25±11,33
57,19±12,29

13,25±2,21
12,81±2,43
12,79±2,86
11,91±3,17

144,43±19,93
138,81±19,28
138,80±22,55
136,92±26,13

İstatistiksel test KWT=8,806
p=0,032

1>4a

KWT=18,548
p=0,000
1>3>4a

KWT=22,743
p=0,000
1>3>4a

KWT=11,668
p=0,006

1>4a

Mezun Olduğu Okul
Sağlık meslek lisesi1

Anadolu lisesi2

Meslek lisesi3 
Fen lisesi4 

70,40±11,22
67,21±12,03
67,00±12,80
70,84±9,73

61,41±9,69
58,21±11,80
57,84±12,69
58,47±10,28

13,18±2,39
12,47±2,84
11,95±3,33
12,52±2,73

145,03±20,03
137,83±23,26
136,63±25,46
142,15±18,56

İstatistiksel test KWT=10,912
p=0,012

1>2b

KWT=9,214
p=0,027

1>2b

KWT=10,462
p=0,015

1>2b

KWT=12,732
p=0,005

1>2b

El Hijyeni Eğitimi 
   Eğitim almış
   Eğitim almamış

68,00±12,04
65,28±7,54

58,98±11,46
53,17±12,17

12,59±2,82
11,80±2,60

139,53±22,92
130,42±20,38

İstatistiksel test MWT=-1,499
p=0,134

MWT=-2,244
p=0,025

MWT=-1,729
p=0,084

MWT=-2,278
p=0,023

EHİS= El Hijyeni İnanç Skalası, EHUE= El Hijyeni Uygulama Envanteri, EHÖS= El Hijyeni Önem Skalası, EHA= El 
Hijyeni Anketi
KWT= Kruskal Wallis Testi, MWT= Mann Whitney U testi, r= Speraman’s Rho
a,b= Bonferroni düzeltmeli Mann - Whitney U testi (p<0,05)
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TARTIŞMA
Araştırmada öğrencilerin El Hijyeni İnanç 
Skalasının ve El Hijyeni Önem Skalasının 
maddelerine verilen cevapları değerlendirildiğinde 
el hijyeni inançlarının olumlu olduğu ve el hijyenini 
önemsedikleri saptanmıştır. Bu araştırma kapsamına 
alınan öğrencilerde el hijyenine yönelik saptanan 
olumlu inanç, önceki araştırma sonuçlarıyla 
tutarlılık göstermiştir (5,9,26,27). Araştırma 
kapsamına alınan hemşirelik öğrencilerinin El 
Hijyeni Uygulama Envanteri ve El Hijyeni Önem 
Skalası’nın tüm maddelerinden 4’ün üzerinde 
puan alarak el hijyeni uygulamalarının çok iyi 
düzeyde olduğu ve el hijyenine önem verdikleri 
belirlenmiştir. Önceki yıllarda konuya ilişkin 
farklı sonuçların elde edildiği görülmüştür. Bazı 
çalışmalarda öğrencilerin el hijyeni uygulamalarının 
orta (7,10,18,24,27) ya da iyi (5,9,26,16), 
bazılarında ise düşük düzeyde olduğu bildirilmiştir 
(14,28,29,30,31). Bu güncel araştırmada öğrencilerin 
el hijyeni uygulamalarının iyi düzeyde olması, 
el hijyenini önemsemeleri öğrencilerin el hijyeni 
konusundaki bilgilerini davranışlarına yansıtmaları 
açısından sevindiricidir.

Araştırmada ayrıca kadın öğrencilerin istatistiksel 
olarak anlamlı şekilde el hijyenini uygulama ve el 
hijyenine önem verme düzeylerinin erkeklerden 
daha iyi, inançlarının ise daha zayıf olduğu 
saptanmıştır. Yapılan iki araştırmada da erkek 
öğrencilerin kadın öğrencilere göre el hijyeni 
uygulamalarının anlamlı şekilde iyi olduğu rapor 
edilirken (10,24), Öncü ve arkadaşları ile Cruz ve 
arkadaşlarının araştırmalarında ise öğrencilerin 
cinsiyetleri ile el hijyeni uygulamaları arasında 
anlamlı farklılık saptanmadığı belirtilmiştir 
(7,24). Alcan ve Dolgun (5) ile Jeong ve Kim 
(9)’un araştırmalarında ise cinsiyet ile el hijyeni 
inançları arasında istatistiksel anlamlı farklılık 
saptanmadığı rapor edilmiştir. 

Öğrencilerin yaş ortalamaları yükseldikçe ile el 
hijyeni uygulama ve önem puan ortalamalarının 
anlamlı şekilde azaldığı belirlenmiştir. Birinci sınıfta 
öğrenim gören öğrencilerin el hijyenine yönelik inanç 
ve el hijyeni uygulamalarının en yüksek, dördüncü 
sınıfta öğrenim gören öğrencilerin ise en düşük 
düzeyde olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar önceki 

araştırma sonuçları ile ters düşmektedir. Maria 
ve arkadaşlarının araştırmasında, öğrencilerin üç 
yılda el hijyeninin önemine yönelik düşüncelerinde 
anlamlı farklılık görülmediği bildirilmiştir (26). 
Yapılan bir araştırmada öğrencilerin yaşı ile el hijyeni 
inançları arasında istatistiksel anlamlı farklılık 
saptanmadığı rapor edilmiştir (5). Nasirudeen ve 
arkadaşlarının son sınıf hemşirelik öğrencileri 
ile yaptığı araştırmasında, öğrencilerin el hijyeni 
bilgisinin iyi düzeyde olduğu bildirilmiştir (8). 
Alcan ve Dolgun’un araştırmasında ise, dördüncü 
sınıf öğrencilerinin el hijyeni uyumlarının 
diğer sınıflardan daha yüksek olduğu, ancak 
anlamlı farklılık görülmediği rapor edilmiştir 
(5). Cruz ve Bashtawi tarafından yapılan bir 
araştırmada, öğrencilerin akademik seviyelerinin 
ve el hijyenine yönelik eğitimsel süreçlerin içinde 
bulunmalarının el hijyeni uygulamalarında etkili 
olduğu bildirilmiştir (10). Birkaç araştırmada, 
öğrencilerin yıllar içerisinde el hijyenine yönelik 
bilgisinin sürekli arttığı belirtilmiştir (4,26,32). Bu 
güncel araştırma bulgularına göre; öğrencilerin 
genel olarak el hijyeni inanç ve uygulamalarının 
olumlu ve yüksek düzeyde olmakla birlikte, 
dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 
el hijyeni uygulamalarının düşük düzeyde ve 
inançlarının zayıf olması oldukça düşündürücüdür. 
Bu güncel araştırma bulgusu, dördüncü sınıfta 
öğrenim gören öğrencilerin öğrenim hayatlarında 
edindikleri bilgileri uygulama alanlarında 
kullanamadıklarını ve bilgilerini davranışlarına 
yansıtamadıklarını, sağlık bakımı ile ilişkili 
enfeksiyonların görülmesinde önemli bir kaynak 
olabileceğini düşündürmektedir. Araştırmadan elde 
edilen veriler, öğrencilerin el hijyenine yönelik 
inançlarının, el hijyenini önemsemelerinin ve el 
hijyeni uygulamalarının birinci sınıfta iyi düzeyde 
iken son sınıfa geldiklerinde istenilen düzeyde 
olmamasının nedenlerinin araştırılmasına 
gereksinim olduğunu da göstermektedir.

Araştırmada, sağlık meslek lisesi mezunu olanların 
ve el hijyeni eğitimi alanların, el hijyeni inancı, 
uygulama ve önemseme durumlarının istatistiksel 
anlamlı şekilde daha iyi olduğu saptanmıştır. 
Önceki yıllarda yapılan iki araştırmada el hijyeni 
eğitimi alma durumu ile el hijyeni inançları arasında 
istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadığı rapor 
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edilmiştir (5,9). Bu araştırmanın verileri, sağlık 
meslek lisesinde ve birinci sınıfta derslerinde 
verilen el hijyeni eğitiminin öğrencilerin el hijyeni 
bilgilerinin pekişmesine katkı sağladığını ve bu 
bilginin davranışa dönüşmesinde etkili olduğunu 
düşündürmüştür. 

SONUÇ 
Araştırma; hemşirelik öğrencilerinin el hijyeni inancı 
ve uygulamalarının memnuniyet verici olduğunu, 
el hijyenini önemsediklerini göstermiştir. Ayrıca 
araştırma; kadın olan, birinci sınıfta öğrenim gören, 
sağlık meslek lisesi mezunu olan, el hijyeni eğitimi 
almış öğrencilerin diğer öğrencilere göre el hijyeni 
uygulamalarının daha iyi, inançlarının da daha 
olumlu olduğunu ve el hijyenini önemsediklerini 
göstermiştir. Bununla birlikte araştırmada son 
sınıfta öğrenim gören öğrencilerin el hijyeni inancı, 
uygulama ve önemseme puan ortalamalarının 
anlamlı şekilde düştüğü sonucuna varılmıştır.

Bu sonuçlar doğrultusunda;

•	 El hijyeni uygulamalarını hedefleyen mevcut 
eğitim programlarının iyileştirilmesi,

•	 Uygulama alanlarında el hijyeni uygulamalarının 
izlenmesi ve sürekli geri bildirimlerin alınması, 

•	 Uygulama alanlarında el hijyeni 
kültürünün geliştirilmesine yönelik girişimlerin 
gerçekleştirilmesi, 

•	 Son sınıfta öğrencilerin el hijyeni bilgi, inanç 
ve uygulamalarının istenilen düzeyde olmamasını 
nedenlerinin araştırılması,

•	 İleride yapılacak çalışmaların öğrencilerin 
kendi bildirimlerinden ziyade gözleme dayalı olarak 
yapılması,

•	 El hijyeni bilgisi, inancı ve uygulamalarına 
yönelik engelleri ayrıntılı olarak değerlendiren 
çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
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Psychological Resilience Level of Nurses Working in Pandemic Hospitals 
and Influencing Factors

Pandemi Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Psikolojik 
Sağlamlık Düzeyi ve Etkileyen Faktörler

ARAŞTIRMA / Research Articles

Zeynep KARABACAK1, Kerime Derya BEYDAĞ2

ABSTRACTÖZ
Aim: This study was conducted to examine the psychological resi-
lience level of nurses working in pandemic hospitals and the influ-
encing factors. 
Method: The sample of the descriptive, cross-sectional and relati-
onship-seeking study consisted of 275 nurses who agreed to par-
ticipate and actively participated in patient care at the pandemic 
hospital at May-Agust 2020 periods. Research data were obtained 
using a descriptive data collection form and the Connor-Davidson 
Psychological Resilience Scale (PSS). 
Findings: The PSQ mean score of the nurses participating in the 
study was 63.23 ± 5.86. It was found that the “psychological resi-
lience”, “perseverance and personal competence”, “resistance to 
negativity” and “mental disposition” level of the nurses participa-
ting in the study were at a moderate level. It has been determined 
that there is a significant difference between nurses’ “psychological 
resilience” level and state of education about the care of patients 
diagnosed with Covid-19, state of thinking that they are protecting 
themselves while in contact with patients, state of thinking that their 
managers supporting during the pandemic process.
Conclusion: Attention should be given to counseling programs that 
will increase the psychological resilience of nurses and to trainings 
that will reduce the effect of risk factors, establish healthy commu-
nication channels between managers and nurses and measures to 
facilitate nurses’ coping with difficulties.

Amaç: Bu araştırma, pandemi hastanelerinde çalışan hemşirelerin 
psikolojik sağlamlık düzeyi ve etkileyen faktörleri belirlemek ama-
cıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı nitelikteki çalışmanın 
örneklemini, Mayıs-Ağustos 2020 tarihleri arasında pandemi hasta-
nesinde aktif olarak hasta bakımına katılan 275 hemşire oluşturmuş-
tur. Veriler, tanımlayıcı anket formu ve Connor-Davidson Psikolojik 
Sağlamlık Ölçeği (PSÖ) ile elde edilmiştir. 
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin PSÖ puan ortalaması 
63,23±5,86 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan hemşirelerin 
“psikolojik sağlamlık”, “azim ve kişisel yeterlilik”, “olumsuzluğa 
dayanıklılık”, “ruhsal eğilim” düzeylerinin orta düzeyde olduğu 
tespit edilmiştir. Hemşirelerin Covid-19 tanısı alan hastanın bakımı 
ile ilgili eğitim alma durumu, hastalarla temas halinde iken kendini 
koruduğunu düşünme durumu ve yöneticilerinin pandemi sürecinde 
destek olduğunu düşünme durumu ile psikolojik sağlamlık düzeyi 
arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). 
Sonuç: Hemşirelerde psikolojik sağlamlık düzeyini artıracak danış-
manlık programlarına, risk faktörlerinin etkisini azaltacak eğitim-
lere ve hemşirelerin zorluklarla mücadele etmesini kolaylaştırıcı 
tedbirlere önem verilmelidir. 

Keywords: Psychological resilience, Covid-19, Professional 
features.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Mesleki özellikler, Psikolojik 
sağlamlık.
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GİRİŞ

Pandemi, dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın 
bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden 
bulaşıcı hastalıklara verilen isimdir. Dünya 
Sağlık Örgütü’nün (WHO) tanımlamasına göre, 

bir hastalığın pandemi olabilmesi için insanlara 
kolayca geçebilmesi ve insandan insana kolay 
ve sürekli bir şekilde bulaşması gerekmektedir. 
Ulaşımın kolaylaşması, küreselleşmenin 
artması nedeniyle dünyanın herhangi bir 
yerindeki bir salgın artık bütün ülkeler için 
tehdit oluşturmaktadır. İlk kez Aralık ayında 
görülen ve “2019-nCoV” olarak adlandırılan 
virüs, Koronavirüs ya da Corona Virüsü adıyla 
bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 
Şubat’ta koronavirüs kaynaklı hastalığa Covid-19 
adını vererek ve daha sonra küresel salgın 
anlamına gelen “pandemi” olarak ilan etmiştir. 
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 
adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs salgını 
dünyada yayılmaya devam etmektedir. Hastalığın 
daha ne kadar süreceğinin bilinmiyor olması 
hem hastalıkla mücadele eden halk için, hem de 
sahada aktif olarak çalışan sağlık çalışanları için 
kaygı yaratmaktadır (1,2).

Ülkemizi de ciddi boyutlara ulaşan Covid-19 
pandemisi tüm bireyleri olduğu gibi, bu süreçte 
daha yorucu ve zor şartlarda çalışmak durumunda 
kalan hemşireleri de olumsuz şekilde etkilemiştir. 
Pandemi döneminde hemşirelerin çalışma 
şartları zorlaşmış, evlerinden ve ailelerinden 
uzak kalmışlar, pek çoğu virüsle enfekte olarak 
hastalıkla mücadele etmek durumunda kalmış 
ve pek çoğu da virüse yakalanan arkadaşlarının 
yaşadıkları zorlu sürece tanık olmuştur. Tüm 
yaşananlar, hemşirelerin psikolojik durumlarını 
olumsuz yönde etkilemiş ve ruhsal travma 
yaşama risklerini arttırmıştır. Hemşirelerin 
pandemi sürecinde yaşana zorluklarla etkili bir 
biçimde mücadele edebilmeleri ve bu sorunlar 
karşısında kendi ruh sağlıklarını koruyabilmeleri 
için öncelikle kendilerinin sağlam bir psikolojiye 
sahip olmaları gerekmektedir. 

“Psikolojik sağlamlık / dayanıklılık” bir travma, 
bir tehdit, bir trajedi veya ailesel ve ilişkisel 
sıkıntılar, ciddi sağlık problemleri, işyeri ve 
parasal sorunlar gibi önemli stres kaynaklarına 
karşı, kişinin uyum sağlama süreci, kendisini 
toparlama gücü veya değişimin/felâketlerin 
başarılı biçimde üstesinden gelme yeteneği olarak 
tanımlanmaktadır (3,4). Psikolojik sağlamlık 
kavramı, yüksek risk gruplarındaki insanların, 
stresli olaylarla başa çıkabilmelerini ve uyum 
göstermelerini ve travmatik deneyimler karşısında 
çabuk toparlanmalarını da kapsamaktadır (5,6).  
İş yaşamında birçok risk faktörüyle karşılaşan, 
her koşulda zor durumda ve gereksinimi olan 
hastalara profesyonel bakım hizmeti sunmak, 
hastayı rahatlatmak zorunda olan hemşireler için 
de psikolojik sağlamlık önemlidir. 

Hemşireler iş yaşamının stresli olması, 
zor durumda olan hastalara bakım verme 
sürecinde yaşananlar ve sağlık sisteminde 
var olan aksaklıklar gibi nedenlerle pek çok 

sorun yaşamaktadır. Ancak yapılan çalışmalar 
incelendiğinde, hemşireler beklenmedik stresli 
bir durumla karşılaştıklarında sahip oldukları 
koruyucu faktörlerin (kişisel, sosyal, mesleki) 
psikolojik sağlamlıklarını geliştirdiği, psikolojik 
sağlamlığın da hemşirelerde öz güven, otonomi, 
baş etme ve duruma uyum sağlayabilme, 
motivasyonel bir yaşam gücü oluşturabilme 
gibi becerilerin gelişmesini olumlu anlamda 
etkilediği, travmatik büyümenin oluşmasını 
da sağladığı belirtilmektedir. Bununla birlikte 
kişisel ve organizasyonel çıktıların olumlu 
etkilendiği, hemşirelerde mesleki profesyonel 
becerilerin geliştiği, iş ve yaşam doyumunun 
arttığı, işten ayrılma veya işten ayrılmaya niyet 
etme durumunun, tükenmişlik duygusunun 
ve depresyon gibi ruhsal sorunların azaldığı 
saptanmıştır (7-9).

Psikolojik sağlamlığı / psikolojik dayanıklılığı  
yüksek olan hemşirelerin mesleğe, geleceğe 
ve yaşama dair olumlu tutumları, iş ve yaşama 
dair çıktıları olumlu anlamda etkilemektedir. 
Bu durum yaşanılan bireysel, mesleki ve 
sağlık sisteminden kaynaklanan birçok soruna 
rağmen hemşirelerin bireylere, ailelere, topluma 
yönelik bakım hizmetlerini olumlu bir şekilde 
etkilemektedir (10,11).

Bu çalışmanın amacı, Covid-19 salgını nedeniyle 
oluşturulan pandemi hastanelerinde çalışan 
hemşirelerin psikolojik sağlamlıklarını ve bunları 
etkileyen etmenleri belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem
Tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı tipteki 
araştırma, çevrimiçi anket olarak sosyal 
paylaşım sitesi ve sosyal paylaşım ağı üzerinden 
Mayıs-Ağustos 2020 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, 
Türkiye’de 1 Ocak 2020 tarihinde çalışmakta 
olan 198.465 hemşire oluşturmuştur. Örneklem 
hesaplama formlüne göre, %90 güven aralığında 
en az 271 kişinin örneklem için yeterli olduğu 
saptanmıştır. Örnekleme, pandemi döneminde 
aktif olarak hastanede çalışan ve Covid-19 
hastanesına bakım veren 276 hemşire dahil 
edilmiştir. 
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Tablo 1. Hemşirelerin Mesleki Özelliklerine Göre Dağılımı, 2020 Türkiye
Variables (n) (%)
Meslekte Çalışma Yılı 1 yıldan az 24 8,7

1-5 yıl 134 48,6
6-10 yıl 58 21,0
11 yıl ve üzeri 60 21,7

Son Bir Aydır Vardiya Çalışma Saati 8 saat 55 19,9
12 saat 58 21,0
16 saat 44 15,9
24 saat 94 34,1
Diğer* 25 9,1

Son Bir Aydır Çalışma Vardiyası Sürekli gündüz 63 22,8
Sürekli gece 14 5,1
24 saatlik vardiya 89 32,2
Gece/gündüz rotasyon 110 39,9

Çalışma Sonrası Dinlenme Süresi 24 saat 74 26,8
48 saat 57 20,7
72 saat 58 21,0
Diğer** 87 31,5

Covid-19 Şüpheli veya Hasta Bulunan Odaya Günde Kaç Kez 
Giriliyor 

1-5 kez 131 47,5
6-10 kez 62 22,5
11-15 kez 33 12,0
16 kez üzeri 50 18,1

Çalışma Saati Süresince Bakım Verilen Hasta Sayısı 1-9 Hasta 181 65,6
10-20 Hasta 71 25,7
21 hasta ve üzeri 24 8,7

Toplam 276 100.0
Diğer* (30 Saat, 32 Saat, Karışık)
Diğer** (16 Saat, 18 saat, 34 saat, Değişiklik Gösteriyor) 

Tablo 2. Hemşirelerin Pandemi Sürecine İlişkin Özelliklerine Göre Dağılımı, 2020 Türkiye
Değişkenler (n) (%)
Covid-19 Şüpheli/(+) hastanın bakımı ile ilgili eğitim 
alma durumu

Evet 168 60,9
Hayır 108 39,1

Çalıştığı kliniklerde eldiven/maske/koruyucu ekipman 
vb. konusunda malzeme eksikliği yaşama durumu

Çoğunlukla 49 17,8
Nadiren 149 54,0
Hiç 78 28,3

Yakın çevresindeki kişilerden/ aileden/ akrabalardan 
Covid-19 (+) tanısı alan birey/bireyler olma durumu

Var 116 42,0
Yok 160 58,0

Hastalarla temas halinde iken kendini koruduğunuzu 
düşünme durumu

Evet 136 49,3
Hayır 28 10,1
Emin değilim 112 40,6

Pandemi sürecinde umutsuzluğa kapılma durumu Sık sık 81 29,3
Bazen 178 64,5
Hiç 17 6,2

Yöneticilerinin pandemi sürecinde destek olduğunu 
düşünme durumu

Evet 83 30,1
Hayır 101 36,6
Emin değilim 92 33,3

Toplam 276 100.0
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Tablo 3. Psikolojik Sağlamlık Ölçeğine (PSÖ) İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler, 2020 Türkiye
 Alt Boyut ve Toplam Ölçek Min Maks Ort SS
Azim ve Kişisel Yeterlilik 1,00 60,00 37,6812 10,80773
Olumsuzluğa Dayanıklılık 3,00 24,00 17,6558 4,04444
Ruhsal Eğilim 2,00 12,00 7,9022 2,37744
PSÖ Toplam Puan 10,00 96,00 63,2391 5,86594

Tablo 4. Hemşirelerin Pandemi Sürecine İlişkin Özelliklerine Göre PSÖ Puan Ortalamalarının 
Karşılaştırılması, 2020 Türkiye

Değişkenler

Azim ve Kişisel    
Olumsuzluğa

   Yeterlilik          Dayanıklılık Ruhsal Eğilim PSÖ Toplam
Ort Ss Ort Ss Ort Ss Ort Ss

Covid-19 şüpheli/ (+) 
hastanın bakımı ile ilgili 
eğitim alma durumu

Evet 39,47 10,32 18,20 3,86 8,15 2,42 65,83 15,21
Hayır 34,90 11,01 16,81 4,19 7,51 2,27 59,21 15,85
Test*
p

3,50
0,00

2,84
0,01

2,22
0,03

3,47
0,00

Salgın sürecinde ruhsal 
durumunuzun olumsuz 
yönde etkilendiğini 
düşünme durumu

Evet 36,79 11,06 17,60 4,10 7,86 2,40 62,25 16,05
Hayır 43,41 8,92 18,14 4,19 8,82 2,44 70,36 14,23
Emin değil 38,86 9,73 17,65 3,82 7,67 2,18 64,18 14,59
Test*
p

4,18
0,02

0,17
0,84

1,91
0,15

2,77
0,06

Hastalarla temas halinde 
iken kendini koruduğunu 
düşünme durumu

Evet 39,47 10,61 18,27 3,86 8,08 2,27 65,82 15,33
Hayır 35,39 14,40 17,14 4,75 7,57 2,73 60,11 20,25
Emin değil 36,08 9,71 17,04 4,00 7,77 2,42 60,88 14,65
Test*
p

3,80
0,02

3,17
0,04

0,83
0,44

3,70
0,03

Yöneticilerinin pandemi 
sürecinde destek olduğunu 
düşünme durumu

Evet 40,40 10,69 18,48 3,92 8,35 2,40 67,23 15,45
Hayır 35,50 10,49 17,05 3,89 7,36 2,34 59,91 15,35
Emin değil 37,62 10,83 17,58 4,23 8,10 2,31 63,29 15,84
Test*
p

4,80
0,01

2,93
0,06

4,56
0,01

5,05
0,01

*t: t-testi, ANOVA

Araştırma verileri, tanımlayıcı soru formu ve  
Connor ve Davidson Psikolojik Sağlamlık Ölçeği 
(CD-RISC) ile elde edilmiştir. 

Psikolojik Sağlamlık Ölçeği, Connor ve Davidson 
(2003) tarafından geliştirilmiş, Türkçe geçerlik ve 
güvenirliği Karaırmak (2006) tarafından yapılm-
ıştır. Toplam 25 sorudan oluşan ölçeğin “azim 
ve kişisel yeterlilik” (15 madde), “olumsuzluğa 
dayanıklılık” (6 madde) ve “ruhsallığa eğilim” 
(3 madde) olmak üzere 3 alt boyutu bulunmakta-
dır. 5’li likert tipteki ölçek ‘hiç doğru değil’ (0) 
ve ‘her zaman doğru’ (4) arasında değişen şekilde 

puanlanmaktadır. Ölçeğin ters maddesi yoktur ve 
ölçekten en düşük 0 ve en yüksek 100 puan alınm-
akta; alınan yüksek puanlar daha fazla psikolojik 
sağlamlığa sahip olunduğunu göstermektedir (3).

Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama, 
standart sapma, en düşük, en yüksek, frekans 
ve oran değerleri kullanılmıştır. Değişkenlerin 
dağılımı Kolmogorov Simirnov test ile ölçülmüş, 
nicel verilerin analizinde t testi ve Anova testi 
kullanılmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven 
aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde değerlendir-
ilmiştir. 
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Veri toplama işlemi öncesinde Okan Üniversitesi 
Etik Kurulu’ndan 29.04.2020 tarih ve 121/24 
sayılı toplantı ile onay alınmıştır. Etik kurul 
onayı sonrasında Sağlık Bakanlığı’ndan Bilimsel 
Araştırma izni alınmıştır. Araştırmaya dahil olan 
hemşirelerden veri toplama işlemi öncesinde 
bilgilendirilmiş gönüllü olur onam formunu 
onaylamaları istenmiş, araştırma sonuçlarının 
kimlik bilgileri verilmeden bilimsel amaçla 
yayınlanabileceği bilgisi verilmiştir.

Bulgular
Araştırmaya katılan hemşirelerin %48,6’sının 
meslekteki çalışma süresi 1-5 yıl, %34,1’inin son 
bir aydır vardiya çalışma saati 24 saat, %26,8’inin 
çalışma sonrası dinlenme süresi 24 saat olarak 
tespit edilmiştir. Hemşirelerin %47,5’i Covid-19 
şüpheli veya hasta bulunan odaya günde 1-5 kez 
girdiği, %65,6’sının çalışma saati süresince 1-9 
hastaya bakım verdiği ifade edilmiştir (Tablo 1). 

Araştırmaya katılan hemşirelerin %39,1’i 
Covid-19 Şüpheli/(+) hastanın bakımı ile ilgili 
eğitim almadığını, %54’ü çalıştığı kliniklerde 
koruyucu ekipman konusunda nadiren malzeme 
eksikliği yaşadığını belirtmiştir. Hemşirelerin 
%58’i yakın çevresinde Covid-19 tanısı alan 
bireyler olduğunu, %74,3’ü salgın sürecinde 
ruhsal durumunun olumsuz etkilendiğini ifade 
etmiştir. Hemşirelerin %49,3’ü hastalarla temas 
halinde iken kendini virüse karşı koruduğunu, 
%64,5’i pandemi sürecinde bazen umutsuzluğa 
kapıldığını, %36,6’sı yöneticilerinin pandemi 
sürecinde destek olduğunu ifade etmiştir (Tablo 
2). 

Hemşirelerin psikolojik sağlamlık ölçeği puan 
ortalaması 63,24±5,86 olarak tespit edilmiş olup 
ölçekten alınabilecek en düşük (10) ve en yüksek 
(96) puanlar dikkate alındığında araştırmaya 
katılan hemşirelerin psikolojik sağlamlık 
düzeyinin ve benzer şekilde azim ve kişisel 
yeterlilik, olumsuzluğa dayanıklılık, ruhsal eğilim 
düzeylerinin orta düzeyde olduğu söylenebilir 
(Tablo 3).

Hemşirelerin Covid-19 şüpheli/ (+) hastanın 
bakımı ile ilgili eğitim alma durumu, hastalarla 
temas halinde iken kendini koruduğunu düşünme 

durumu ve yöneticilerinin pandemi sürecinde 
destek olduğunu düşünme durumu ile PSÖ puan 
ortalaması arasında anlamlı ilişki olduğu; salgın 
sürecinde ruhsal durumunun olumsuz yönde 
etkilendiğini düşünme durumu ile azim ve kişisel 
yeterlik düzeyi arasında anlamlı farklılık olduğu 
tespit edilmiştir (p<0,05) (Tablo 4).

Tartışma
Hemşirelerin ölçek puan ortalaması 63,24±5,86 
olarak bulunmuş ve hemşirelerin  hemşirelerin 
psikolojik sağlamlıklarının orta düzeyde olduğu 
şeklinde yorumlanmıştır. Literatür incelendiğinde 
salgın dönemleri öncesinde hemşirelerin 
psikolojik sağlamlık düzeyinin orta düzeyde 
olduğu; salgın döneminde de bu durumun 
değişmediği görülmektedir. Hökkaş (2019), Üzar 
Özçetin ve ark. (2019), Büyükbayram ve ark. 
(2016), Yiğitbaş ve ark. (2018), Karakış (2019), 
Kara (2019), Guo ve ark. (2017) hemşireler ile 
salgın öncesi gerçekleştirdikleri çalışmalarında 
psikolojik sağlamlığı orta düzeyde tespit 
etmişlerdir (8, 14-19). Salgın döneminde Labrague 
ve Santos (2020), Li ve ark. (2020), Luceno-
Moreno ve ark. (2020) çalışmalarında da benzer 
şekilde hemşirelerin psikolojik sağlamlığının orta 
düzeyde olduğu tespit edilmiştir (20-22). 

Hemşirelerden Covid-19 şüpheli/ (+) hastanın 
bakımı ile ilgili eğitim alan, hastalarla temas 
halinde iken kendini koruduğunu düşünen 
ve yöneticilerinin pandemi sürecinde destek 
olduğunu düşünen hemşirelerin psikolojik 
sağlamlık düzeyi diğer hemşirelere göre anlamlı 
düzeyde daha yüksek; salgın sürecinde ruhsal 
durumunun olumsuz yönde etkilenmediğini 
düşünen hemşirelerin azim ve kişisel yeterlik 
düzeyi salgın sürecinde ruhsal durumunun 
olumsuz yönde etkilendiğini düşünen hemşirelere 
göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir (p<0,05). Yıldırım ve Solmaz (2020) 
Covid-19 tükenmişliği, stres ve psikolojik 
dayanıklılık arasındaki ilişkiyi inceledikleri 
çalışmalarında psikolojik dayanıklılığı yüksek 
olan hemşirelerde stresin azalabileceği ve 
stresin tükenmişlik üzerindeki olumsuz 
etkisinin engellenebileceği bulgularını elde 
etmişlerdir (13). Bahar ve ark. (2020) psikolojik 
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dayanıklılığın Covid-19 salgın döneminde sağlık 
çalışanlarının ruh sağlığı üzerindeki etkilerini 
inceledikleri çalışmalarında ruhsal iyilik 
durumunun psikolojik dayanıklılık ile ilişkili 
olduğu bulgularını elde etmişlerdir (23). Labrague 
ve Alexis (2020) Covid-19 kaygısı ile örgütsel 
destek, psikolojik dayanıklılık ve sosyal destek 
arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında 
algılanan sosyal destek, psikolojik dayanıklılık ve 
örgütsel desteğin Covid-19 kaygısını azaltmada 
etkili olduğu, psikolojik dayanıklılığı yüksek 
hemşirelerin Covid-19 konusunda daha düşük 
düzeyde kaygıya sahip oldukları bulgularını elde 
etmişlerdir (20). Li ve ark. (2020) Covid-19 ile 
mücadele eden hemşireler ile travma sonrası 
stres bozukluğu ve psikolojik dayanıklılık 
üzerine gerçekleştirdikleri çalışmada Covid-19 
servislerinde çalışan hemşirelerin travma sonrası 
stres bozukluğu olasılığının diğer Covid-19 
birimlerinde çalışanlara göre daha yüksek olduğu 
bulgularını elde etmişlerdir (21). Luceno Moreno 
ve ark. (2020) Covid-19 salgını sırasında sağlık 
çalışanlarının uzun süreli vardiyaları ve aile 
üyelerine bulaştırma endişesinin anksiyete ve 
depresyon için risk teşkil ettiği, duygusal tükenme 
ve duyarsızlaşmanın ruh sağlığı için risk faktörü 
olduğu buna karşın psikolojik dayanıklılık ve 
kişisel tatminin koruyucu faktörler olduğu 
bulgularını elde etmişlerdir (22). Literatürdeki 
sınırlı sayıdaki çalışmalar incelendiğinde 
hemşirelerin psikolojik sağlamlığının salgın 
sürecinden dolaylı olarak etkilenmesi veya 
psikolojik sağlamlığın diğer psikolojik 
durumlarına etki edebildiği görülmektedir. 
Bu çalışmada elde edilen bulgular ile birlikte 
değerlendirildiğinde hemşirelerin salgın sürecinde 
yeterli eğitim alarak bilgilenmelerinin önemli 
olduğu ve yeterli bilgi ile psikolojik sağlamlığın 
artırılabileceği görülmektedir. Nitekim çalışma 
bulgularına göre temas halinde iken kendisini 
virüse karşı koruduğunu düşünen hemşirelerin 
psikolojik sağlamlık düzeyi daha yüksek tespit 
edilmiştir. Yöneticilerin desteğini algılayan 
hemşirelerin psikolojik sağlamlık düzeyinin 
yüksek oluşu da literatür bulguları ile paralellik 
göstermekte olup Covid-19 kaygısını azaltarak 
psikolojik sağlamlığa olumlu yönde katkı yaptığı 
sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Sonuç ve Öneriler
Pandemi hastanlerinde çalışan hemşirelerin 
psikolojik sağlamlık düzeyinin orta seviyede 
olduğu tespit edilmiştir. Hemşirelerin Covid-19 
şüpheli/ (+) hastanın bakımı ile ilgili eğitim 
almayanaların, hastalarla temas halinde iken 
kendini virüse karşı koruduğunu düşünmeyenlerin 
ve yöneticilerinin pandemi sürecinde destek 
olduğunu düşünmeyenlerin psikolojik 
sağlamlıklık düzeyleri daha düşük bulunmuştur. 

Çalışma sonucunda aşağıdaki önerilerde 
bulunulmuştur: 

•	 Hemşirelerde psikolojik sağlamlık düzeyini 
artıracak danışmanlık programlarına ve risk 
faktörlerinin etkisini azaltacak eğitimlere önem 
verilmesi,

•	 Covid-19 başta olmak üzere salgın 
dönemlerinde kaygıyı azaltacak koruyucu 
tedbirlere ağırlık verilmesi, 

•	 Covid-19 hastalarına bakıma ilişkin hizmet 
içi eğitimler verilmesi,

•	 Yönetici hemşireler ile hasta bakımında 
aktif görev alan hemşireler arasında sağlıklı 
iletişim kanallarının oluşturulması, hemşirelerin 
zorluklarla mücadele etmesini kolaylaştırıcı 
tedbirlerin alınması önerilmektedir.
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The Effect of Body Image and Self Esteem on Sexual Function in The 
Third Trimester of Pregnancy

Gebeliğin Üçüncü Trimesterinde Beden İmajı ve Benlik 
Saygısının Cinsel Fonksiyon Üzerine Etkisi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Handan ERİTEN TİLAVER1, Ümran OSKAY2

ABSTRACTÖZ
Aim: To evaluate the sexual functions of pregnant women in the third 
trimester, and to determine the effect of body image and self-esteem 
levels on sexual life.
Method: This research has been planned as a descriptive, cross-se-
ctional, and relationship-seeking type. The sample of the study com-
prised 3rd-trimester pregnant women between May and September 
2018. In the collection of data, “The Personal Information Form”, 
“The Female Sexual Function Index (FSFI)”, “Rosenberg Self-Es-
teem Scale (RSES)” and “Body Image Scale (BIS)” were used. All 
data were analyzed statistically.
Results: It was found that 94.4% of the pregnant women were at low 
level of FSFI, 86.4% of them were at medium / good level of BIS and 
92.8% of them were at high level of RBSI. BIS scores of women who 
were satisfied with their sexual life during pregnancy were higher 
than those who were not satisfied. It was identified that there was a 
negative correlation between the BIS and the FSFI arousal sub-di-
mension and a positive correlation with the satisfaction sub-dimen-
sion. Notwithstanding, no significant relationship was found betwe-
en the FSFI and RSES.
Conclusion: It was determined that the sexual lives of pregnant wo-
men were negatively affected in the third trimester. However, alt-
hough it was found that the FSFI scores of pregnant women were 
partially related to BIS, it was determined that they were not rela-
ted to RSES. Sexuality counseling should be provided to pregnant 
women, and their sexual lives should be contributed by eliminating 
their wrong beliefs and anxieties.

Amaç: Gebelerin üçüncü trimesterdeki cinsel işlevlerinin değerlen-
dirilmesi ve beden imajı ile benlik saygısı düzeylerinin cinsel yaşa-
ma etkisini belirlemektir.
Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı tipteki çalışma, Ma-
yıs–Eylül 2018 tarihlerinde üçüncü trimesterdeki 250 gebeyle ger-
çekleştirildi. Verilerin toplanmasında, “Kişisel Bilgi Formu”, “Ka-
dın Cinsel İşlev Ölçeği (KCİÖ)”, “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği 
(RBSÖ)” ve “Beden İmajı Ölçeği(BİÖ)” kullanıldı. Veriler istatis-
tiksel olarak analiz edildi.
Bulgular: Gebelerin %94,4’ünün KCİÖ düşük düzeyde, %86,4’ünün 
BİÖ orta/iyi düzeyde ve %92,8’inin RBSÖ yüksek düzeyde olduğu 
bulundu. Gebelikte cinsel yaşamından memnun olan kadınların BİÖ 
puanları, memnun olmayanlara göre daha yüksekti. BİÖ İle KCİÖ 
uyarılma alt boyutuyla negatif yönde, memnuniyet alt boyutuyla po-
zitif yönde ilişkili bulundu. Fakat KCİÖ ile RBSÖ arasında anlamlı 
bir ilişki bulunmadı.
Sonuç: Gebelerin cinsel yaşamlarının üçüncü trimesterde olumsuz 
etkilendiği belirlendi. Ancak gebelerin KCİÖ puanlarının, BİÖ ile 
kısmen ilişkili bulunmasına rağmen RBSÖ ile ilişkili olmadığı be-
lirlendi. Gebelere cinselliğe ilişkin danışmanlık sunulmalı, yanlış 
inançları ve kaygıları giderilerek cinsel yaşamlarına katkı sağlan-
malıdır. 
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GİRİŞ

Gebe olmayan kadınlarda cinsel işlev bozukluğu 
(CİB), düşük cinsel doyum ve çift arasındaki 
ilişkiden memnuniyetsizlikle açıklanmaktadır 
(1). Türkiye’de, gebe olmayan kadınlarda CİB 
oranının incelendiği, toplam 71 araştırmanın 
dahil edildiği, bir meta-analiz çalışmasında 
CİB prevalansı %39,65 olarak bulunmuştur (2).  
Ülkemizde cinselliğin tabu olarak görülmesi 
ve yeterli cinsel danışmanlık hizmetinin 
sağlanamaması sorunu derinleştirmektedir (3). 
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Gebelik dönemine özgü fiziksel ve hormonal 
değişiklikler, cinsel işlev olumsuz yönde 
etkileyerek CİB prevalansını daha fazla 
arttırabilmektedir (4, 5). Kadınlarda CİB’nun 
gebelik döneminde oldukça yaygın olduğunun 
bilinmesine karşın cinsel sıkıntı yaşayan gebe 
kadınların oranı tam olarak bilinmemektedir 
(1). CİB’nun üçüncü trimesterde özellik dispne, 
sırt ağrısı ve kilo artışı gibi nedenler ile ciddi bir 
sorun haline geldiği ve gebelerin cinsellikten uzak 
durmayı istemesiyle durumun sonuçlanabildiği 
bildirilmiştir (6-8). Jamali ve Mosalanejad (9) 
CİB prevelansının gebelik dönemi boyunca 
doğrusal olarak arttığını ifade etmektedir. 
Gebelerin bu dönemde “Gebelikte cinsellik 
olmamalıdır, bebeğe zarar verir”  ve “Gebelikte 
cinsel ilişkide bulunmak erken doğumu tetikler” 
gibi mitlere sahip olması ve değişen cinsellikleri 
ile gelişen annelik yönlerini bağdaştırmakta 
zorluk çekmeleri de cinsellikten uzak durmalarına 
neden olabilir (10, 11). Fuchs ark. (12) ise gebelik 
öncesi cinsel yaşamlarından memnun olan 
kadınların gebelikleri boyunca cinsel aktiviteye 
devam etmeye eğilimli olduklarını, cinsellikle 
ilgilenmeyenlerin ise cinsel ilişkiden kaçınma 
eğiliminde olduklarını ifade etmiştir.

Gebelikte fiziksel görünüşteki değişimler; kilo 
artışı ve cilt değişiklikleri gebelik süresince tüm 
vücuda yayılır. Gebenin özellikle ileri gebelik 
haftalarında kendini şişman ve daha az çekici 
hissetmesi sonucunda benlik saygısı seviyesi 
düşebilir (13, 14). Bu durum kadının cinsel 
işlevini etkileyebilir. Beden imajından memnun 
olan kadınların, kendilerini cinsel olarak daha 
fazla arzu edilir buldukları, cinselliği başlattıkları 
ve daha sık cinsel birliktelik yaşadıkları da 
bildirilmektedir (13, 15, 16). Beden imajı algısı 
düşük olan kadınların ise eşlerinin önünde 
çıplak olmaktan ötürü önemli ölçüde rahatsızlık 
duyabildikleri ve  bu durumun çiftin cinsel 
doyumunu olumsuz yönde etkileyebildiği 
bildirilmiştir (15, 17-19).

Gebelik boyunca cinsel işlevin azaldığı 
bulunmuştur (20, 21). Mevcut çalışmalar 
incelendiğinde birçok araştırmacı cinsel işlevin 
ikinci trimesterde, birinci trimestere göre 
iyileşebileceği veya değişmediğini fakat üçüncü 

trimesterde önemli ölçüde azaldığını ifade 
etmiştir (9, 21, 22). Gebeliğin özellikle üçüncü 
trimesteri bu olumsuz etkilerin deneyimlenmesi 
açısından risk taşımaktadır. Bu durumun nedeni 
üçüncü trimesterde kadının hem kendi hem de 
eşinin cinsel arzularını bir kenara bırakıp anneliğe 
ve bebeğin iyi oluşuna odaklanmasıdır. Gebelik 
ne kadar çok istenmiş ve zor elde edilmişse 
cinsel yaşam da o kadar azalır (23).  Üçüncü 
trimesterde cinsel aktivitenin azalmasına rağmen 
Pauleta ve ark. (24) cinsel tatminin gebelik öncesi 
döneme göre değişmediğini savunmaktadır. 
Ayrıca gebelik döneminin beden imajı ve benlik 
saygısını olumsuz etkilediği bildirilmektedir (13, 
25, 26). Beden imajı ve benlik saygısında oluşan 
bu değişimler kadının gebelik dönemindeki 
cinsel yaşantısını da olumsuz etkileyebilmesine 
rağmen, bu etkilerin beraber incelendiği bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı; 
gebelerin üçüncü trimesterdeki cinsel işlevlerinin 
değerlendirilmesi ve beden imajı ile benlik saygısı 
düzeylerinin cinsel yaşama etkisini belirlemektir.

YÖNTEM
Araştırma Tipi ve Örneklem
Bu araştırma kesitsel tipte tanımlayıcı ve ilişki 
arayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 
Mayıs 2018 – Eylül 2018 tarihleri arasında 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antenatal 
Bakım Polikliniğine başvuran gebeler oluşturdu. 
Örneklem seçiminde, olasılıksız örnekleme 
yöntemlerinden gelişi güzel örnekleme yöntemi 
kullanıldı. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi 
için bilinen evrenden örneklem büyüklüğü 
hesaplama formülü kullanıldı. Gebelerde cinsel 
fonksiyon bozukluğu görülüş sıklığı Yıldız H. 
(27)’ın yaptığı çalışmasında belirttiği değere göre 
%25,4 olarak baz alındı. Çalışmanın evrenini son 
bir yılda doğum yapan 1749 kadın oluşturdu. 
Hesaplama sonucunda örneklem sayısı 247 olarak 
belirlendi. Araştırma 250 gebe ile tamamlandı. 
Araştırma kriterlerine uyan gebeler ile rahat ve 
etkin bir görüşme yapabilmek için görüşme öncesi 
sakin ve gebelerin mahremiyetlerini koruyucu bir 
ortam sağlandı. Görüşmeler yüz yüze görüşme 
yöntemiyle yapıldı ve her bir görüşme ortalama 
30 dakikalık bir süre içinde tamamlandı.
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Veri Toplama Araçları 
Kişisel Bilgi Formu 
Gönüllünün tanıtıcı özelliklerini belirlemek 
amacıyla literatür taraması ışığında araştırmacı 
tarafından geliştirilen 42 soruluk Kişisel Bilgi 
Formu hazırlandı. Bu form içeriğindeki sorularla; 
gebe ve eşine ait  sosyodemografik özellikler, 
sağlık sorunları, kullanılan ilaçları, gebelik öncesi 
ve gebelik dönemine ait cinsellikle ilgili sorunlar, 
evlilik süresi ve gebeye ait obstetrik ve jinekolojik 
öyküsü sorgulandı.

Kadın Cinsel İşlev Ölçeği  (KCİÖ)
2000 yılında Rosen ve ark.(28) tarafından 
kadın cinsel fonksiyonlarının değerlendirilmesi 
amacıyla geliştirilmiş, istek, uyarılma, 
lubrikasyon, orgazm, genel tatmin ve ağrı olmak 
üzere 6 alt boyutu olan 19 maddelik bir likert tipi 
ölçektir. Ölçekten alınabilecek toplam en düşük 
puan 2, en yüksek puan 36’dır. Ölçek için kesme 
puanı 26,55 ‘tir; puanı ≤26,55 olanlarda cinsel 
fonksiyonda olumsuz yönde değişim olduğu 
kabul edilir (29). Ölçeğin ülkemiz için geçerlik 
ve güvenirlik çalışması Aygın ve Aslan (30) 
tarafından yapılmıştır. Bu çalışma için ölçeğin 
Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,742 olarak 
saptandı. 

Beden İmajı Ölçeği (BİÖ)
Secord ve Jourard (31) tarafından 1953 yılında 
geliştirilen bu ölçek, kişilerin bedenlerindeki 
çeşitli kısımlardan ve çeşitli beden işlevlerinden 
ne kadar hoşnut olduklarını ölçmeyi 
amaçlamaktadır. Ölçekte 40 madde yer almakta, 
her bir madde bir organ ya da bedenin bir bölümü 
(kol, bacak, yüz gibi) ya da bir işlevi (cinsel 
faaliyet düzeyi gibi) ile ilgilidir. Maddeler 1 ve 
5 arasında puanlanmaktadır. Tek puan elde edilen 
bu ölçekten alınabilecek en düşük puan 40, en 
yüksek puan 200’dür. Ölçeğin kesme puanı 135 
olup, 135 altında puana sahip olanlar beden algısı 
düşük grup olarak tanımlanmıştır (32). Ölçeğin 
Türkçe’ye uyarlanması ve geçerlilik/güvenirlilik 
çalışması Hovardaoğlu (33) tarafından yapılmıştır. 
Bu çalışma için ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık 
katsayısı 0,889 olarak saptandı.

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ)
Rosenberg tarafından 1965 yılında 
geliştirilmiştir ve genellikle sosyal bilimlerde 
yapılan araştırmalarda en yaygın kullanılan 
ölçeklerdendir (34). Türkçe geçerlik güvenilirlik 
çalışması ise 1986 yılında Çuhadaroğlu tarafından 
yapılmıştır ve Cronbach alfa iç tutarlıklı katsayısı 
0,71olarak bulunmuştur (35). Ölçek likert tipte 
olup 10 sorudan oluşmakta ve her biri “çok 
doğru”, “doğru”, “yanlış”, “çok yanlış” olarak 
değerlendirilmektedir. Ölçekten alınabilecek 
toplam en düşük puan 0, en yüksek puan 6’dır. 
İlk 10 sorudan alınan toplam puan 0-1 ise benlik 
saygısı yüksek, 2-4 ise orta, 5-6 ise düşük benlik 
saygısının olduğunu göstermektedir. Bu çalışma 
için ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 
0,355 olarak saptandı.

Etik Konular
Çalışmanın gerçekleştirilmesi için İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Anabilim Dalı’dan 05/04/2018 
tarihinde 128925 sayılı Akademik Kurul Kararı 
ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 17/04/2018 
tarihinde 595 no’lu İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu izini alındı. 
Araştırmaya katılmayı kabul eden gebelere, 
çalışmanın herhangi bir aşamasında çalışmadan 
çekilme hakkına sahip oldukları belirtilerek 
“Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu” 
imzalatıldı ve sözel olarak onamları alındı.

Verilerin Değerlendirilmesi
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, 
istatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics 
22 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanıldı. 
Değişkenler, Shapiro Wilks testi, Mann Whitney 
U testi, Kruskall Wallis testi ile değerlendirildi. 
Ayrıca tanımlayıcı istatistiksel metotlar (ortalama, 
standart sapma, frekans) ve Spearman Korelasyon 
Analizi kullanıldı. Anlamlılık p<0,05 düzeyinde 
değerlendirildi.

BULGULAR
Kadınların yaş ortalaması 30,59±5,71, eşlerinin 
yaş ortalaması ise 34,20±6,10 olarak belirlendi. 
Kadınların %60,4’ünün, eşlerinin ise %64,4’ünün 



155

Gebeliğin Üçüncü Trimesterinde Beden İmajı ve Benlik Saygısının Cinsel Fonksiyon Üzerine Etkisi

12 yıl ve üzeri süre eğitim gördükleri saptandı. 
.Kadınların %69,6’sının ilde yaşadığı, 
%70,4’ünün orta derecede ekonomik durumunun 
olduğu ve %84,8’inin çekirdek ailesinin olduğu 
saptandı. Evlilik sürelerinin ortalamasının 6,44 
yıl olduğu belirlendi. Kadınların ilk gebelik 
yaşı ortalamasının 25,82±5,41 olduğu; toplam 
gebelik sayılarının  ortalamasının 2,30±1,28 
olduğu, 74’ünün düşük ve/veya kürtaj olduğu 

ve 142 kadının canlı doğum yaptığı saptandı. 
Gebelik öncesi beden kitle indekslerinin ortalama 
24,92±5,17 olduğu,  gebelik döneminde ise 
ortalamasının 28,64±5,04 olduğu saptandı. 
Kadınların çalışmanın yapıldığı sırada ortalama 
gebelik haftalarının 32,95±4,37 olduğu ve  
%69,2’sinin daha önce gebe kaldığı saptandı 
(Tablo 1). 

Tablo-1 Kadınların ve eşlerinin genel özellikleri, gebelik deneyimi ve sağlık durumuna ilişkin 
özelliklerinin dağılımı (n=250) (İstanbul-2018)
 Ort±SS Min-Maks
Yaş (yıl) 30,59±5,71 18-45
Eğitim görülen süre (yıl) 11,34±3,04 3-18
Evlilik süresi (yıl) 6,44±5,13 1-29
Eş yaşı (yıl) 34,20±6,10 22-54
Eşin eğitim gördüğü süre (yıl) 11,72±3,32 2-16

% N

Eğitim görülen süre (yıl) 12 yıl altı 39,6 99
12 yıl ve üzeri 60,4 151

Yaşamın büyük bölümünün geçirildiği 

yer

İl 69,6 174
İlçe 20,4 51
Köy 10,0 25

Algılanan ekonomik durum
İyi 20,4 51
Orta 70,4 176
Kötü 9,2 23

Aile yapısı Çekirdek aile 84,8 212
Geniş aile 15,2 38

Eşin eğitim gördüğü süre (yıl) 12 yıl altı 34,6 89
12 yıl ve üzeri 64,4 161

Ort±SS Min-Maks
İlk gebelik yaşı (yıl) 25,82±5,41 16-44
Toplam gebelik sayısı 2,30±1,28 1-7
Düşük/kürtaj sayısı (n=74) 1,58±0,89 1-5

Obstetrik özellikleri Canlı doğum sayısı (n=142) 1,49±0,74 1-4
Çocuk sayısı (n=140) 1,47±0,73 1-4
Gebelik haftası 32,95±4,37 27-41

Gebelikteki BKİ değişimi Gebelik öncesi BKİ (kg/m2) 24,92±5,17 15,24-47,75
Gebelik dönemi BKİ (kg/m2) 28,64±5,04 16,77-52,53

% N
Daha önce gebe kalma Evet 69,2 173

Hayır 30,8 77
Doğum şekli Hiç doğum yapmadı 41,6 104

Vaginal doğum 25,2 63
Sezaryenle doğum 29,2 73
Her ikisi de 4,0 10

Daha önce jinekolojik ameliyat geçirme Evet 3,2 8
Hayır 96,8 242
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Tablo-2 Kadınların cinsel yaşamlarına ilişkin özelliklerinin dağılımı (n=250) (İstanbul-2018)
N %

Gebelik öncesinde cinsel yaşamdan 
memnun olma

Evet 235 94,0
Hayır 15 6,0

Gebelik öncesinde eşin cinsel yaşamdan 
memnun olması

Evet 235 94,0
Hayır 15 6,0

Gebelik öncesi eşleriyle ilişkilerinin 
niteliğinden memnun olma

Evet 242 96,8
Hayır 8 3,2

Gebelik öncesi eşte cinsel sorun olması

Yok 213 85,2
Sertleşme sorunu 2 0,8
Erken boşalma 29 11,6
İsteksizlik 6 2,4

Gebelik öncesinde cinsel ilişki sırasında 
ağrı olması

Evet 70 28,0
Hayır 180 72,0

Gebelik döneminde cinsel yaşamdan 
memnun olma

Evet 172 68,8
Hayır 78 31,2

Gebelik döneminde eşin cinsel 
yaşamdan memnun olması

Evet 171 68,4
Hayır 79 31,6

Gebelik döneminde eşleriyle ilişkilerin 
niteliğinden memnun olma 

Evet 214 85,6
Hayır 36 14,4

Gebelik döneminde eşte cinsel sorun 
olması

Yok 189 75,6
Sertleşme sorunu 5 2,0
Erken boşalma 19 7,6
İsteksizlik 37 14,8

Gebelik döneminde cinsel ilişki 
sırasında ağrı olması

Evet 119 47,6
Hayır 131 52,4

Gebeliğin cinsel yaşamı etkilemesi Evet 205 82,0
Hayır 45 18,0

Gebeliğin cinsel yaşamı etkileme şekli* 
İsteğin artması 14 6,8
İsteğin azalması 66 32,2
Bebeğe zarar verme düşüncesi 126 61,5
Orgazm sorunu 19 9,3

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

gebelik öncesinde eşinin erken boşalma sorunu 
olduğunu, gebelik döneminde ise kadınların 
%14,8’i eşinin isteksizlik sorunu olduğu ifade 
etti (Tablo 2). Kadınların %82’sinin gebeliğin 
cinsel yaşamlarını etkilediğini düşündüğü ve 
bu kadınların %61,5’inin bebeğe zarar verme 
düşüncesiyle cinsel yaşamlarının etkilendiğini 
düşündükleri saptandı.

Gebelik öncesinde kadınların %94’ünün cinsel 
yaşamlarından memnun olduğu, %94’ünün 
eşlerinin cinsel yaşamlarından memnun oldukları, 
%96,8’inin eşleriyle ilişkilerinin niteliğinden 
memnun olduğu, %28’inin cinsel ilişki sırasında 
ağrısının olduğu saptandı.  Gebelik döneminde 
kadınların %68,8’inin cinsel yaşamlarından 
memnun olduğu, %68,4’ünün eşlerinin cinsel 
yaşamlarından memnun oldukları, %85,6’sının 
eşleriyle ilişkilerinin niteliğinden memnun 
olduğu, %47,6’sının cinsel ilişki sırasında 
ağrısının olduğu saptandı (Tablo 2). Kadınlara 
eşlerinin cinsel sorunları sorulduğunda %11,6’sı 
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Tablo-3 Kadınlara ilişkin KCİÖ, BİÖ ve RBSÖ puanlarının dağılımı (İstanbul-2018)

Ölçekler Alt Boyutlar Ort±SS Min-Maks

KCİÖ

İstek 4,45±1,17 1,2-6
Uyarılma 2,42±1,91 0-6
Lubrikasyon 2,29±1,94 0-6
Orgazm 2,17±1,86 0-6
Memnuniyet 1,54±1,55 0-6
Ağrı 2,48±2,38 0-6
Toplam 15,35±8,36 2,4-32,4

BİÖ 149,54±14,76 100-198

RBSÖ 0,83±0,72 0,25-3,66

N %

KCİÖ ≤26,55 236 94,4
>26,55 14 5,6

BİÖ ≤135 34 13,6
>135 216 86,4

RBSÖ 0-1 232 92,8
2-4 18 7,2
5-6 - -

kadınların BİÖ puanları, memnun olmayanlardan 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 
saptandı (p:0,002; p<0,01). Gebelik döneminde 
eşinin cinsel yaşamlarından memnun olduğunu 
ifade edenlerin BİÖ puanları, eşinin memnun 
olmadığını ifade edenlerden istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p:0,002; 
p<0,01). Gebelik döneminde eşleriyle ilişkilerinin 
niteliğinden memnun olan kadınların BİÖ 
puanları, memnun olmayanlardan istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p:0,001; 
p<0,01). Gebelik döneminde cinsel ilişki sırasında 
ağrısı olmayan kadınların BİÖ puanları, ağrısı 
olanlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
yüksek saptandı (p:0,001; p<0,01). Gebeliğin 
cinsel yaşamını etkilemediğini düşünen kadınların 
BİÖ puanları, etkilediğini düşünenlerden 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 
saptandı (p:0,022; p<0,05)(Tablo 4).

Kadınların KCİÖ toplam puanlarının ortalama 
15,35±8,36 olduğu saptandı. Kadınların KCİÖ 
alt boyutları değerlendirildiğinde en yüksek istek 
alt boyutu (ort: 4,45±1,17) olduğu, en düşük ise 
memnuniyet alt boyutu  (ort:1,54±1,55) olduğu 
belirlendi. Ayrıca kadınların %94,4’ünün cinsel 
işlevlerinin olumsuz yönde olduğu saptandı. 
Kadınların BİÖ puan ortalamasının 149,54±14,76 
olduğu ve %86,4’ünün beden imajı algısının 
orta/iyi düzeyde olduğu saptandı. Kadınların 
RBSÖ puan ortalamasının 0,83±0,72 olduğu 
ve %92,8’inin benlik saygısının yüksek olduğu 
saptandı (Tablo 3).

Gebelik öncesinde eşinin cinsel yaşamlarından 
memnun olmadığını ifade edenlerin RBSÖ 
puanları, eşinin memnun olduğunu ifade 
edenlerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
yüksek saptandı (p:0,037; p<0,05). Gebelik 
döneminde cinsel yaşamından memnun olan 
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Tablo-4 Kadınların gebelik öncesi/dönemi cinsel yaşamlarına ilişkin özelliklerine göre KCİÖ, BİÖ ve 
RBSÖ puanlarının değerlendirmesi (İstanbul-2018)

KCİÖ BİÖ RBSÖ
Ort±SS Ort±SS Ort±SS

Gebelik öncesinde cinsel yaşamdan memnun olma

Evet 15,45±8,32 149,86±15,03 0,81±0,71 
Hayır 13,81±9,15 144,60±8,63 1,01±0,86 
Z -0,352 -1,629 -1,066
P 0,725 0,103 0,286

Gebelik öncesinde eşin cinsel yaşamdan memnun olma

Evet 15,43±8,32 149,85±14,89 0,80±0,69 
Hayır 14,14±9,27 144,73±11,98 1,26±0,97 
Z -0,223 -1,059 -2,081
P 0,823 0,289 0,037*

Gebelik öncesinde eşleriyle ilişkilerinin niteliğinden 
memnun olma

Evet 15,46±8,4 149,49±14,90 0,80±0,69 
Hayır 12,01±6,8 151,00±10,25 1,26±0,97 
Z -1,366 -0,119 -0,784
P 0,172 0,905 0,433

Gebelik öncesinde cinsel ilişki sırasında ağrı olması

Evet 14,16±8,36 146,91±13,10 0,72±0,65 
Hayır 15,82±8,34 150,56±15,27 0,87±0,74 
Z -1,454 -1,357 -1,802
P 0,146 0,175 0,072

Gebelik döneminde cinsel yaşamdan memnun olma

Evet 15,89±7,87 151,90±14,69 0,81±0,69 
Hayır 14,18±9,31 144,33±13,63 0,87±0,78 
Z -0,501 -3,127 -0,430
P 0,616 0,002** 0,667

Gebelik döneminde eşin cinsel yaşamdan memnun 
olması

Evet 16,26±7,73 151,67±15,31 0,83±0,72 
Hayır 13,40±9,35 144,92±12,39 0,82±0,71 
Z -1,897 -3,088 -0,099
P 0,058 0,002** 0,921

Gebelik döneminde eşleriyle ilişkilerinin niteliğinden 
memnun olma 

Evet 15,32±8,29 151,03±14,69 0,85±0,71 
Hayır 15,54±8,92 140,67±11,93 0,71±0,73 
Z -0,679 -4,266 -1,704
P 0,497 0,001** 0,088

Gebelik döneminde cinsel ilişki sırasında ağrı olması

Evet 15,65±8,04 146,01±14,05 0,76±0,65 
Hayır 15,09±8,67 152,75±14,71 0,89±0,77 
Z -0,345 -3,420 -0,913
P 0,730 0,001** 0,361

Gebeliğin cinsel yaşamı etkilemesi

Evet 14,79±8,6 148,16±13,60 0,83±0,72 
Hayır 17,93±6,71 155,84±18,08 0,81±0,69 
Z -1,818 -2,291 -0,349
P 0,069 0,022* 0,727

Z: Mann Whitney U Test  *p<0,05  **p<0,01
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Tablo-5 Kadınlara ilişkin KCİÖ, BİÖ ve 
RBSÖ puanlarının korelasyon değerlendirmesi 
(İstanbul-2018)

KCİÖ
BİÖ RBSÖ

r p r P

İstek -0,004 0,951 0,040 0,531

Uyarılma -0,131 0,038* -0,009 0,892

Lubrikasyon -0,028 0,658 -0,025 0,697

Orgazm -0,112 0,077 -0,046 0,471

Memnuniyet 0,142 0,025* 0,009 0,887

Ağrı 0,063 0,319 -0,067 0,290
Toplam -0,075 0,239 -0,033 0,607

r P
BİÖ-RBSÖ 0,016 0,797

r: Spearman Rho Korelasyon Analizi  
*p<0,05

Gebelerin KCİÖ ile BİÖ ve RBSÖ arasındaki 
korelasyon incelendiğinde; uyarılma alt boyutu 
ile BİÖ toplam puanları arasında negatif yönde, 
r:-0,131 zayıf düzeyde ve istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki saptandı (p:0,038; p<0,05). 
Memnuniyet alt boyutu ile BİÖ toplam puanları 
arasında pozitif yönde, r:0,142 zayıf düzeyde 
ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı 
(p:0,025; p<0,05). Ancak KCİÖ ve RBSÖ 
arasından istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki 
olmadığı belirlendi (p:0,607; p>0,05) (Tablo 5) 

TARTIŞMA
Cinsellik insan yaşamının temel gereksinimlerinden 
biri olup ayrılmaz bir parçasıdır. Yaşam kalitesinin 
ve sağlığın önemli parametrelerinden biri sağlıklı 
bir cinsel yaşamdır (36, 37). Ancak özellikle 
gebeliğin üçüncü trimesterinde cinsel yaşamda 
olumsuz değişiklikler sıklıkla görülmektedir (30). 
Bu dönemde fiziksel görünüşteki değişimler,  kilo 
artışı ve cilt değişiklikleri gebelik süresince tüm 
vücuda yayılır. Gebenin kendini şişman ve daha 
az çekici hissetmesi sonucunda benlik saygısı 
seviyesi düşebilir (14). Kadının algısındaki 
değişimler kendine olan güvenini etkileyebilir ve 
bunların sonucunda gebe, beden imajını olumsuz 
yönde algılayabilir (38,  39).

Bu çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda 
gebelerin yaş ortalamasının 30,59±5,71 olduğu 
saptandı (Tablo 1). Literatürdeki çalışmalar 
incelendiğinde gebelerin yaş ortalamalarının 
yıllara göre artış gösterdiği görülmektedir. Aynı 
şekilde bu çalışma gebelerin yaş ortalaması 
açısından yakın tarihte yapılan çalışmalarla 
uyumludur (8, 40-42).  Gebelerin eğitim 
gördükleri süreler incelendiğinde %60,4’ünün 
12 yıl ve üzeri süre öğrenim gördüğü saptandı 
(Tablo 1). Benzer araştırmalar incelendiğinde 
sonuçlarının paralel olduğu görülmektedir (43, 
44). Fakat TNSA (45) verilerine göre Türkiye 
genelinde kadınların %41’i lise ve üzeri eğitime 
sahip olduğu bildirilmiş olup oran bu çalışmanın 
sonucundan düşüktür. Bu farklılığın sebebi, 
çalışmanın yapıldığı İstanbul’un bir metropol 
olması, eğitim olanaklarının fazla olması ve 
verilerin tek merkezde toplanması olarak 
belirtilebilir. 

Eskiden Türk toplumu tarafından gebelere “iki 
canlısın, çok ye” denir ve gebe fazla kilo alması 
konusunda telkin edilirdi. Fakat günümüzde 
toplumun bu yöndeki algısı değişmiş olup 
fazla kilonun gebe ve bebek için zararlı olduğu 
düşünülmektedir. Bu nedenle gebelik döneminde 
gebeler sağlıklı beslenmeye ve fazla kilo 
almamaya özen göstermektedir. Bu çalışmada 
diğer çalışmaların bulgularına benzer olarak 
gebelerin BKİ değerlerinin normal aralıklarda 
olduğu görüldü (40, 46, 47).

Kadınların ve eşlerin cinsel yaşamlarından 
memnuniyet oranlarının gebelik öncesi döneme 
göre gebelik döneminde azaldığı bulundu. 
Bu durumun sonucunda gebelerin eşleriyle 
ilişkilerinin niteliğinden memnun olma oranının 
azaldığı görüldü. Ayrıca gebelerin gebelik 
döneminde gebelik öncesine göre neredeyse iki 
kat daha fazla disparoni yaşadığı belirlendi (Tablo 
2). Öksüz ve Malhan (48) gebelerin %42,9’unun 
disparoni yaşadığını, Geylan (40) ise disparoni 
oranının özellikle üçüncü trimesterde arttığını 
bildirilmiştir. Bu bulgular çalışmanın sonuçlarını 
desteklemektedir. Fakat Jamali ve Mosalanejad 
(9) gebelik haftası ile ağrı arasında negatif yönlü 
bir ilişkinin olduğunu bildirmiştir. 
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Gebelik öncesinde gebelerin  %11,6’sının eşinde 
erken boşalma sorunu, gebelik döneminde ise 
%14,8’inde isteksizlik sorunu olduğu saptandı 
(Tablo 2). Onah (49) çalışmasında gebelik 
döneminde eşlerin %41,9’unda cinsel istekte 
azalma, %36,6’sında ereksiyon problemi 
yaşandığını belirtmiştir. Şentürk Erenel ve ark. 
(50) gebelik süresince eşlerin %88,1’inin cinsel 
ilişkiden kaçındıklarını ifade etmiştir. Bu durum 
cinsel ilişki esnasında gebenin ve bebeğin zarar 
görebileceğine dair inanışla ilişkilendirilebilir.

Bu çalışma sonucunda gebelerin %94,4’ünün 
KCİÖ puanlarının düşük olduğu belirlendi (Tablo 
3). Türkiye’de yapılan çalışmalarda 3. Trimester 
gebelerin cinsel disfonksiyon yaşama oranlarının 
çok yüksek olduğu bulunmuştur (27,51- 
53). Diğer ülkelerde de benzer olarak cinsel 
disfonksiyon oranının yüksek (%94,3-%46,2; 
KCİÖ skoru:18,6-22,7) olduğu ve özellikle üçüncü 
trimesterde zirveye ulaştığı bildirilmiştir (9, 13, 
22, 54, 55). Alsibiani (56) çalışmasında KCİÖ’nin 
tüm alt boyutlarına ait skorların, gebelik boyunca 
azaldığını saptamıştır. Fuchs ve ark. (12) yaptıkları 
çalışmada, günümüzde gebelikte cinselliğin 
artık tabu olmaktan çıktığını belirtmelerine 
rağmen çalışma sonuçlarında gebelerin 
%94,12’sinin üçüncü trimesterde cinsel aktivitede 
bulunmadıklarını saptamıştır. Üçüncü trimesterde 
cinsel aktivitedeki azalmaya neden olan çeşitli 
faktörler olabilir. Bu faktörler libido eksikliği, 
kadının çekiciliğinin azaldığını hissetmesi, 
yorgunluk, amniyon zarını yırtma kaygısı ve erken 
doğum korkusu şeklinde sıralanabilir. Ayrıca 
artan kilodan dolayı uygun pozisyonu bulamama 
nedeniyle cinsel ilişki gebe için acı verici veya 
rahatsız edici olabilir (57). 

Bu çalışmada gebelerin çoğu özellikle bebeğe 
zarar verme düşüncesiyle cinsel yaşamlarının 
etkilendiğini bildirdi (Tablo 2). Literatürdeki 
çeşitli çalışmalarda benzer şekilde, çiftlerin 
gebelik dönemindeki cinsel birleşmenin fetüsa 
zarar vereceğini düşündükleri bildirilmiştir (47, 
54, 58, 59). Bebeğe zarar verme düşüncesinin 
çalışmada yüksek oranda bulunmasının nedeni 
çalışmanın, anne-bebek bağlanmasının en yüksek 
düzeye ulaştığı üçüncü trimesterdeki gebelerle 
yürütülmesinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 

Bu çalışmada gebelerin BİÖ toplam puan 
ortalamalarının 149,54 ±14,76 olduğu ve 
%86,4’ünü beden imajı algısının yüksek 
olduğu bulundu (Tablo 3). Bu sonuca benzer 
olarak; Erbil (23) çalışmasında gebelerin BİÖ 
puan ortalamalarının yüksek olduğunu ve 
Roomruangwong ve ark. (60) çalışmalarına dahil 
ettikleri 3. Trimesterdeki 126 gebenin %64,9’unun 
BİÖ puanları orta ve yüksek düzeyde olduğunu  
bildirmiştir.  Kračun ve ark. (26) gebelik sürecinin 
getirdiği fiziksel değişimlere uyum sağlayabilen 
gebelerin, cinsel yaşamlarından daha fazla 
memnun olduklarını saptamıştır. Bu nedenle 
olumlu beden imajı algısının cinselliğin tatmin 
düzeyini arttırdığı ifade edilebilir. Kadınların 
genel olarak gebelik döneminde beden imajlarını 
olumlu değerlendirmektedir. Bu durum özellikle 
son dönemlerde kadınların gebelikte kilolarına 
dikkat etmeleri, sağlıklı beslenmeye önem 
vermeleri ve sosyal sportif faaliyetlere katılım 
sağlamaları ile ilişkilendirilebilir. Fakat Kračun 
ve ark. (26) belirttiğinin aksine gebelerin beden 
imajı algılarının yüksek olmasına rağmen cinsel 
işlevlerinin olumsuz yönde olduğu saptandı. 
Bu durumun gebelerin cinsellikle ilgili yanlış 
inançlarından kaynaklandığı ve cinsellikle ilgili 
bilgilerinin yetersiz olmasıyla ilişkili olduğu 
düşünülmektedir.

Gebelik döneminde eşleriyle ilişkilerinin 
niteliğinden memnun olan ve gebeliğin cinsel 
yaşamları daha az etkilediğini ifade eden 
gebelerin BİÖ puanlarının daha yüksek düzeyde 
olduğu belirlendi (Tablo 4). Babacan Gümüş ve 
ark.(61) ile Akbaş ve ark. (62)  bu çalışmanın 
sonucuna benzer olarak yaptıkları çalışmalarda, 
gebeliğin cinsel ilişkilerini etkilemediğini bildiren 
kadınların beden imajlarını olumlu algıladıklarını 
bildirmişlerdir. Bu durum gebelerin eşleriyle 
aralarındaki ilişkiden duydukları memnuniyetin, 
beden imajı algıları üzerinde de olumlu ve pozitif 
bir etki oluşturması ile ilişkilendirilebilir. Tersi 
durum değerlendirildiğinde ise cinsel yaşamdaki 
olumsuz değişimin, gebe tarafından fiziksel 
görünüm ile ilişkilendirilmesi sonucunda beden 
imajı algılarının zedelendiği savunulabilir. 

Gebelerin RBSÖ toplam puan ortalamalarının 
0,83±0,72 olduğu ve %92,8’inin benlik saygısının 
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yüksek olduğu saptandı (Tablo 3). Yehia ve ark. (63) 
ve Koh ve ark (64) çalışmalarda gebelerin benlik 
saygılarının yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 
Kadınların gebelik döneminde benlik saygısının 
yüksek olması aldıkları sosyal desteğin yüksek 
düzeyde olası ile ilişkilendirilebilir. 

Bu çalışmada gebelerin RBSÖ toplam puanı 
gebelik öncesinde cinsel yaşamdan memnun olma 
ve eşleriyle ilişkilerinin niteliğinden memnun 
olma arasında anlamlı bir fark bulunmadığı 
saptandı. Fakat gebelik öncesinde eşlerinin cinsel 
yaşamlarından memnun olmadıklarını ifade 
eden gebelerin RBSÖ puanlarının daha yüksek 
olduğu saptandı (Tablo 4). Bu durum benlik 
saygısı düşük olan bireylerin yaşadıklarını ifade 
edişlerindeki korku ve utangaçlık düzeyleriyle 
ilişkilendirilebilir. Çünkü toplum, yaygın 
olarak eşlerin cinsel yaşantılarından memnun 
olma durumu kabul görmektedir. Bunun aksini 
ifade eden kadın, toplum tarafından dışlanıp 
ayıplanabilmektedir. Hatta bu durum kadının 
yetersizliği olarak algılanabilmektedir. 

Bu çalışmada gebelerin BİÖ puanlarının KCİÖ’nin 
uyarılma alt boyutu ile negatif, memnuniyet alt 
boyutu ile ise pozitif ilişkili olduğu bulundu. 
Ancak BİÖ ile KCİÖ toplam puan, lubrikasyon, 
orgazm, istek ve ağrı alt boyutları ile anlamlı bir 
ilişkinin olmadığı saptandı. Gümüşay ve ark. (65) 
olumlu bir beden imajı algısının, gebelerin cinsel 
işlevlerini de olumlu yönde etkilediğini ifade 
etmiş ve BİÖ ve KCİÖ arasında pozitif “orta” 
anlamlı bir korelasyon olduğunu tespit etmiştir. 
Erbil (66) çalışmasında KCİÖ puanlarına göre 
3. Trimesterdeki gebelerin %91,9’unda CİB 
olduğunu ve KCİÖ toplam puan ve istek hariç 
diğer alt boyutlarının BİÖ puanları ile ilişkili 
olmadığını vurgulamıştır. BİÖ puanları ile KCİÖ 
istek alt boyut puanları arasında pozitif yönlü bir 
korelasyon olduğunu saptamıştır. Beden imajı 
memnuniyetsizliği ile olumsuz sağlık sonuçları 
arasındaki ilişki vurgulanmasına rağmen, beden 
imajı gebe kadınlarla çalışan sağlık profesyonelleri 
tarafından genellikle ihmal edilmektedir (67). Bu 
nedenle fiziksel değişimlerin yüksek düzeyde 
olduğu gebelik döneminde beden imajı algısının 
değerlendirilmesi ve gerekli uygulamaların 
yapılması oldukça önemlidir. 

Gebelik sırasında bir kadının cinsel arzusunu 
birçok faktör etkileyebilir. Bunlar kültürel 
özellikleri, fiziksel sağlığı ve öz saygıyı içerebilir 
(23, 52) . CİB genellikle düşük benlik saygısı ile 
ilişkiledirilir (53, 36, 68). Ancak bu çalışmada 
benlik saygısı ile cinsel işlev arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmamıştır. Korelasyondaki bu sonuç 
çalışmaya dahil edilen gebelerin ciddi oranda 
düşük KCİÖ puanı ile yüksek RBSÖ puanına 
sahip olmasından kaynaklı olabilir.

SONUÇ
Bu çalışmanın sonucuna göre gebeliğin üçüncü 
trimesterinde kadınların cinsel işlevlerinin düşük 
düzeyde olduğu ve gebelik öncesine oranla 
cinsel yaşamlarından memnuniyetlerinin belirgin 
düzeyde azaldığı saptandı.  Ayrıca gebelerin BİÖ 
puanlarının KCİÖ’nin uyarılma alt boyutu ile 
negatif, memnuniyet alt boyutu ile ise pozitif 
ilişkili olmasına rağmen KCİÖ ile RBSÖ arasında 
anlamlı bir  ilişkili olmadığı saptandı. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda 
sağlık profesyonellerinin cinsel danışmanlık 
rollerini geliştirmeleri beklenmektedir.  Bu sayede 
çiftlerin yanlış inançları ve kaygıları giderilerek 
cinsel yaşamlarına katkı sağlanılabilir. 
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Determining the Accessibility of Social Places in Famagusta for People 
with Disabilities Using Wheelchair

Gazimağusa’daki Sosyal Mekanların Tekerlekli Sandalye 
Kullanan Engelli Bireylere Uygunluğunun Belirlenmesi
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ABSTRACTÖZ
The aim of the study is to investigate the accessibility of cafes / res-
taurants in Famagusta city of Northern Cyprus by wheelchair users 
(WU). For this purpose, all cafes/restaurant places (n=110) in Fa-
magusta were assessed in March-April 2020. Assessments were con-
ducted by observation and measurement using meter. The collected 
data was analysed with percentage and mean standart deviation.  
56.4% of the venues did not have ramps and 76.7% of the existing 
ramps’ slope were not found suitable. In 60.9% of the venues, the 
table height was determined as low for a standard wheelchair. In the 
toilet examination, it was determined that 73.6% of the doors were 
not suitable, 91.8% had suitable door handle height, 43.6% had a 
sensor for the toilet light and 90.9% had no grab bars. Access to 
social areas is important for every individual in the society. When 
these results are examined, it is seen that WU cannot enter and exit 
most cafes/restaurant places and the use of tables, toilets, etc. inside 
was also found to be limited in Famagusta, which is an important 
city in terms of education and tourism. 

Çalışmanın amacı Kuzey Kıbrıs’ın Gazimağusa şehrindeki kafe/
restoranların Tekerlekli Sandalye (TS) kullanıcıları tarafından eri-
şebilirliğini araştırmaktır. Bu amaçla Mart-Nisan 2020’de Gazima-
ğusa’da yemek yenilebilen bütün kafe/restoran mekanları (n=110) 
değerlendirildi. Değerlendirmeler gözlem ve metre ile ölçülerek 
yapılmıştır. Elde edilen veriler yüzdelik ile ortalama±standart sap-
ma şeklinde analiz edildi. Mekanların %56,4’ünde rampa yoktu ve 
varolan rampaların %76,7’sinin eğimi uygun bulunmadı. %60,9 
mekanda masa yüksekliği standart bir tekerlekli sandalye için alçak 
olarak belirlendi. Mekanların tuvalet incelemesinde ise %73,6’sının 
kapı genişliğinin uygun olmadığı, %91,8’inde kapı kolu yüksekliği-
nin uygun olduğu, %43,6’sının tuvalet ışığının sensörlü olduğu ve 
%90,9’unda tutunma barının olmadığı belirlendi. Toplumdaki her 
bireyin sosyal alanlara erişimi önemlidir. Bu sonuçlar incelendiğin-
de TS kullanıcılarının eğitim ve turizm açısından önemli bir şehir 
olan Gazimağusa’daki çoğu kafe/restoran  mekalarına yardımsız 
girip çıkamadığı ve içerideki masa, tuvalet vb. kullanımlarının da 
limitli olduğu belirlendi. 

Keywords: wheelchair, social area, participation in communityAnahtar Kelimeler: tekerlekli sandalye, sosyal alan, topluma 
katılım

1-Yrd.Doç.Dr, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gazimağusa, 
Kıbrıs. E-posta: zehra.guchan@emu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8587-7407 
2-Uzman Fizyoterapist, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bi-
limleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gazi-
mağusa, Kıbrıs. E-posta: hayriye.tomac123@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-8245-9995
3-Fizyoterapist, Fizyoterapist Yusuf Önkol Manuel Terapi Mer-
kezi, 07050, Muratpaşa/Antalya, Türkiye. 
E-posta: info@yusufonkol.com ORCID: 0000-0003-1928-1984
4-Fizyoterapist, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gazimağu-
sa, Kıbrıs. E-posta: gokhankorucu333@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-5534-894X
Gönderim Tarihi:19.04.2021 - Kabul Tarihi: 07.07.2022

GİRİŞ 

Engellilik, fiziksel, zihinsel veya duygusal 
bozukluk nedenleriyle sonuçlanan işlevsel veya 
yapısal bir kısıtlamadır. Engel türleri farklı şekilde 
sınıflanmaktadır. Bunlardan birine göre engellilik 

görsel olarak engelli, işitme engelli, bilişsel 
engelli, konuşma bozuklukları, entelektüel ve 
fiziksel engelli şeklinde sınıflanabilir (1).

Engellilerin toplumla bütünleşmelerinin önünde 
çeşitli engeller bulunmaktadır. Bunlardan 
bazıları istihdam eksikliği, eğitim, engellinin 
ailesi gibi faktörlerdir. Ulaşım, fiziksel çevre 
ve konut sorunları ise engellilerin toplumla 
bütünleşmesinin önündeki engellerden bir 
diğeridir (2,3). Engellilerin içinde yaşadıkları 
fiziksel çevre, sahip oldukları fiziksel işlev 
bozuklukları/yetersizlikleri ve bunun yol açtığı 
sınırlamalar yüzünden büyük önem taşımaktadır. 
Bir toplum modeli ortaya koyarken, içinde 
yaşanılan fiziksel çevreyi de o toplumun içinde 
yaşayan herkesi düşünerek tasarlamak gerekir. 
Tekerlekli sandalye fiziksel bir engel nedeniyle 
yürüyemeyen veya kolayca hareket edemeyen 
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kişilerin mobilizasyonu için kullanılan bir araçtır. 
Çeşitli ölçülerde tekerleklere sahiptir. Genelde 
ellerle kullanılır ama özel ihtiyaçlara göre 
vücudun neredeyse her yeriyle kullanılabilecek 
çözümleri de barındırabilir. Hareket açısından 
akülü ve manuel olarak iki çeşidi bulunur (4).

Yürüme engeli olanlar için tekerlekli sandalye 
en önemli mobilite araçlarındandır. Mimari 
engeller, tekerlekli sandalye kullanıcıları için 
hareketliliği ve topluma katılımı engelleyebilir 
(5). Erişilebilirlik, halka açık yerlerin her birey 
için erişilebilir hale getirilmesi anlamına gelir. 
Engeline veya özel ihtiyacına bakılmaksızın 
tekerlekli sandalye kullanıcılarının toplumsal 
entegrasyonunun sağlanması ile onların da günlük 
yaşama katılmaları sağlıklı bireylerle eşit hale 
gelir (1). Tekerlekli Sandlya (TS) kullanıcılarının 
topluma entegrasyonu için en önemli haklarından 
biri de erişilebilirliktir (6). Mesleki alanlara, 
eğitim alanlarına, sağlık hizmetlerine ve sosyal 
aktivitelere güvenli bir şekilde katılabilme ile 
erişilebilirlik sağlanmış olmaktadır (6). 

İstanbul’daki bir araştırmada toplu taşıma 
araçlarının TS kullanımına uygun olmadığı 
ve değerlendirmeye alınan 26 binanın rampa 
ve/veya asansör eksikliği sebebiyle erişime 
uygun olmadığı saptanmıştır (2). Benzer 
olarak Bangladeş’in en büyük ve kalabalık 
şehirlerinden olan Khulna’daki araştırmaya göre 
değerlendirilen 75 binanın sadece %6,7’si TS 
için erişime uygun bulunmuştur (6). Gana’nın 
Kumasi şehrinde ise değerlendirilen 84 kamu 
binasının %40,5’i TS kullanıcıları için erişilebilir 
bulunurken, giriş kapılarının %52,3’ünün uygun 
genişlikte olduğu bildirilmiştir (1). Bu çalışmalar 
erişilebilirlik yönünden şehirlerin durumunu 
belirleyerek iyileştirmek için atılacak adımların 
planlaması için önemlidir. Kuzey Kıbrıs için bu 
alanda herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
Buna göre, bu çalışmanın amacı Kuzey Kıbrıs’ın 
kalabalık şehirlerinden biri olan Gazimağusa’daki 
kafe/restoranlara TS kullanan bireylerin 
erişilebilirliğini belirlemektir.

GEREÇ VE YÖNTEM 

Gazimağusa Kuzey Kıbrıs’ın yüzölçümü 
bakımından en büyük ve üçüncü kalabalık 
şehridir. En eski üniversite ile eğitim sektörü 
ve turizm yönünden gelişmiş olmasıyla da 
sosyal hayat için çeşitli aktiviteler ve bu 

aktiviteler için de çok sayıda sosyal mekan 
bulunmaktadır. Gazimağusa bölgesinde bulunan 
kafe/restoranların mimari koşullarının ölçüm 
prosedürlerinden oluşan tanımlayıcı bir araştırma 
yapıldı. Bölgede varolan kafe/restoran sayı ve 
yerleri ile ilgili veri belediyeden alınarak tüm 
mekanlar (n=110) değerlendirildi. Bunların 
65 tanesi kafe iken geri kalanı restorandı. 
Değerlendirilen mekanda aranılan ortak özellik 
yemek yenilebilen masaların olmasıydı. Buna 
göre sadece paket servis yapılan ya da sadece 
içecek içilen mekanlar dışlandı. Değerlendirmeler 
öncesinde mekanlardaki yönetimlerden yapılacak 
olan gözlem ve ölçümlerle ilgili izin alındı. 

Veri toplamak için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 
Başkanlığı’nın ‘Sağlık Kurumlarında Özürlü 
Bireyler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler 
Rehberi’ temel alınarak binalar, mobilyalar 
ve tuvalet tesislerine uygun erişim koşulları 
belirlendi (7). Girilen işyerinde sorumlu kişiden 
izin alınarak değerlendirmeler yapıldı ve hiçbir 
işletmede izin konusunda sorun yaşanmadı.

Veri toplama 

Veri toplama süreci 2020 yılının Mart ve Nisan 
aylarında gerçekleşti. Yapılan değerlendirmeler 
aşağıda açıklandı. 

Gözlem yöntemi: Değerlendirilen mekana 
giriş bölümünde rampa olup olmadığı, iç 
mekanda merdiven olan her yerde rampanın 
olup olmadığı, ikinci kat var ise asansör varlığı, 
sandalyenin masadan ayrılıp ayrılmadığı, 
tekerlekli sandalye kullananlar için ayrı bir 
tuvalet varlığı, tuvalet barının varlığı ve sensörlü 
ışık varlığı gözlemlenerek var veya yok şeklinde 
kaydedildi. Gözlem yöntemiyle değerlendirilen 
bu parametreler frekans ve yüzdelik şeklinde 
kaydedildi.

Ölçüm yöntemi: Ölçümler metre ile yapıldı ve 
cm olarak kaydedildi. Giriş kapısı genişliği, 
masa yüksekliği, varolan tuvalet odasının boş 
alan genişliği, tuvalet kapısının genişliği, tuvalet 
kolunun yüksekliği, sensörlü ışık varlığı, tuvalet 
yüksekliği, lavabo yüksekliği ölçüldü ve varolan 
rampaların dikey (yükseklik) ve yatay (uzunluk) 
mesafeleri ölçülerek rampa eğimi (yükseklik/
uzunluk) hesaplandı (1).  
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İstatistik Analiz

Değişkenler SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) for Windows 20.0 paket programına 
girilerek basit istatistik yöntemlerle analiz edildi. 
Tanımlayıcı nitelikleri sebebiyle veriler yüzdelik 
ve ortalama±standart sapma şeklinde analiz 
edilerek tablolar halinde gösterildi. 

BULGULAR 

Gözlem yöntemiyle değerlendirilen parametreler 
Tablo 1’de gösterildi. Buna göre mekanların giriş 
kapısı genişlikleri %99,1 oranında uygunken 
%56,4’ünde rampa yoktur ve varolan rampaların 
%76,7’si uygun değildi. Mekan içerisinde ise 
rampa ihtiyacı olmasına rağmen %81,8’inde 
olmadığı ve ikinci kat için %42,7’sinde asansör 
olmadığı belirlendi. %60,9 mekanda masa 
yüksekliği standart bir tekerlekli sandalye için 
alçak olarak ölçülürken %94,5 mekanda sandalye 
masadan uzaklaştırılabilir olarak gözlemlendi. 
Mekanların tuvalet incelemesinde ise %73,6’sının 
kapı genişliğinin uygun olmadığı, %91,8’inde kapı 
kolu yüksekliğinin uygun olduğu, %56,4’ünde 
tuvalet ışığının sensörlü olmadığı ve %90,9’unda 
tuvalet tutunma barının olmadığı gözlemlendi 
(Tablo 1). Ölçüm yöntemiyle belirlenen kapı 
genişlikleri, rampa eğimleri, tuvalet kapı kolu 
yüksekliği, tuvalet boş alanı ise Tablo 2’de 
ortalama ve standart sapma olarak gösterildi. 
Buna göre mekana giriş kapısı genişliği 154,56 
± 80,93 cm, tuvalet kapısı genişliği 76,39±10,62 
cm olarak belirlenirken varolan rampaların eğimi 
%31,65±21,46 olarak hesaplanarak kaydedildi 
(Tablo 2). 

Tablo 1. İşletme binasında gözlemlenen 
değişkenler, Gazimağusa 2019

n (Frekans) % (Yüzdelik)
Giriş rampa varlığı (n= 110)
Var 30 27,3
Yok 62 56,4
Gerekmiyor 18 16,4
Giriş rampa eğiminin uygunluğu (n=30)

Uygun 7 23,3
Uygun değil 23 76,7
Giriş Kapı Genişliği (80 cm) (n= 110)

Uygun 109 99,1
Uygun değil 1 0,9
İç mekanda rampa varlığı  (n= 110)

Yok 90 81,8
Gerekmiyor 20 18,2
Asansör varlığı  (n= 110)
Var 11 10,0
Yok 47 42,7
Tek katlı 52 47,3
Masa yüksekliği  (n= 110)

Uygun 43 39,1
Uygun değil 67 60,9
Sandalye masadan uzaklaşabiliyor mu?  (n= 110)
Evet 104 94,5
Hayır (Sandalye ağır/

masa ile birleşik)

6 5,5

Tuvalet Kapısı Genişliği (80 cm) (n= 110)
Uygun 29 26,4
Uygun değil 81 73,6
Kapı Kolu Yükseklik (90-110) (n= 110)

Uygun 101 91,8
Uygun değil 9 8,2
Tuvalette sensörlü ışık varlığı  (n= 110)
Evet 48 43,6
Hayır 62 56,4
Tuvalette tutunma barı varlığı  (n= 110)
Evet 10 9,1
Hayır 100 90,9

Tablo 2. İşletme binasında ölçülen değişkenler, 
Gazimağusa 2019

Ortalama ± 
Standart Sapma

Mekan Giriş Kapısı Genişliği (cm) 154,56 ± 80,93
Masa Yüksekliği (cm) 75,46 ± 7,74
Tuvalet Kapı Kolu Yüksekliği 
(cm)

101,94 ± 12,34

Tuvalet Kapı Genişliği (cm) 76,39±10,62
Tuvalet Yüksekliği (cm) 41,02±,342
Lavabo Kağıdının Yüksekliği (cm) 128,16+-17,50
Tuvalet boş alan uzunluk (cm) 187,10+-51,37
Tuvalet boş alan genişlik (cm) 129,48+-40,97
Rampa Eğimi (%) 31,65±21,46

TARTIŞMA 
Bu çalışma sonuçları incelendiğinde 
değerlendirilen sosyal mekanların çeşitli 
eksiklikleri olduğu saptanmıştır. TS’li bireyler için 
literatürdeki çalışmaların önemli bir oranı ulaşım 
hizmetleri ile ilgilidir. Bu hizmetlerin yeterliliği 
ve bu hizmetlerin TS’li bireylerin sosyal yaşama 
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dahil olmalarına olan etkileri araştırılmaktadır (8-
10). İngiltere’de son yıllarda toplu taşımalardaki 
rampalar ve TS için özel alanlar engellilerdeki 
ulaşım sorunlarını oldukça azaltmıştır (8). Buna 
rağmen TS kullanıcıları için uygun araçların 
yetersiz sayıda olması vb. sebeplerle sorunların 
devam ettiği gösterilmiştir (9). Ayrıca Almada ve 
Renner’in çalışmasında TS kullanıcılarının toplu 
taşıma imkanları ile ilgili memnuniyetlerinin 
yeterli düzeyde olmadığı da bildirilmiştir (10). 

Kuzey Kıbrıs’ta toplu taşıma kullanımı yaygın 
değildir ve insanlar bireysel arabalarıyla 
ulaşımlarını sağlamaktadırlar. Buna göre 
engellilerin daha çok karşılaştığı katılım sorunları 
binalar ve mimari yapılarla ilgilidir. TS ihtiyacı 
olan herkesin gitmek isteyebileceği ortak yerler 
kafe/restaurant gibi mekanlardır. Buna benzer 
sosyal mekanlara erişimde uygun olmayan 
ulaşım koşulları ve mekanlarla ilgili yetersiz 
bilgilendirme gibi çeşitli bariyerlerin olduğu 
TS’li bireyler tarafından belirtilmiştir ancak 
bu bariyerlerin özelliklerini bölgesel olarak 
değerlendiren çalışma sınırlı sayıdadır (11). 
Bu çalışma ile de kafe/restoran erişilebilirliği 
bölgesel olarak incelenerek literatüre katkıda 
bulunulmuştur.

TS’li bireyler için erişilebilirlik sorunları 
açısından en yaygın mimari engel, girişlerdeki 
basamaklar olarak görülmektedir. Temelde 
bina girişinde kot girişi tercih edilir ancak 
eşikli veya rampalı girişler çok sık kullanılır 
(2). Bu çalışmada değerlendirilen mekanların 
%56’sında rampa ihtiyacı olmasına rağmen 
rampanın olmadığı görülmüştür. Buna göre TS’li 
bireyler mekanların yarısından fazlasına girişten 
itibaren erişememektedir. Mekan içindeki kot 
farklılıkları için %80 oranında gerekmesine 
rağmen rampa olmaması ise giriş kapısından 
rampa ile içeriye girilebilse de içerideki mekanda 
sadece belirli masalara ulaşabileceği sonucuna 
ulaşılmaktadır. Ayrıca rampası olan mekanlarda 
rampa eğim ortalamasının da optimal sınırlara 
göre çok yüksek olduğu görülmektedir. TC 
Sağlık Bakanlığının yayımladığı engelli bireyler 
için ulaşılabilirlik rehberinde eğim %5 olarak 
önerilmekteyken literatürde maksimum sınır 
olarak da %12 ile karşılaşılmaktadır (7). Buna 
göre TS’li bireyler yardım almadan varolan 
rampalardan geçemeyecek şeklinde bir sonuca 
varılabilir. Bu sorunlar geçmiş dönemlerdeki 

yapıların restore eksikliği ve mimari planlama 
sürecinde TS kullanımının düşünülmemesi gibi 
sebeplerle gelişebilir (11). Optimal koşulların 
sağlanması halinde tekerlekli sandalyesini 
bağımsız kullanabilen engellilerin rampalardan 
kendilerinin çıkıp inmesi mümkün olacaktır. 

Birçok TS’li birey için mekan girişlerinde sık 
karşılaşılan diğer bir engel ise kapı genişliğidir. 
Erişilebilirlik düzenlemesinin yürürlükte 
olduğu ülkelerde bile ağır kapı ve kapı genişliği 
uyumluluğunun olmadığı kaydedilmiştir. 
Günümüzde farklı kapı tasarımları ve mimari 
planlama hataları sebebiyle kapı genişliklerinin 
uygunsuz olabildiği ifade edilmiştir (2). Buna 
rağmen Yarfi ve arkadaşlarının çalışmasında 
değerlendirilen 149 sosyal mekanın %68,5’inin 
girişinin TS kullanıcıları için uygun olduğu 
belirtilmiştir (1). Yarfi ve arkadaşları ise 
çalışmamızdan farklı olarak bina giriş 
uygunluğunu giriş rampası ile kapı genişliğini 
birlikte değerlendirerek kaydetmiştir. Bizim 
çalışmamızda ise rampa sorunları fazla iken 
mekanların giriş kapı genişliği ortalamasının 
sadece bir mekanda gerekli mesafeden düşük 
olduğu bulunmuştur. Buna göre Gazimağusa’daki 
mekanların girişi için gerekli rampa düzenlemeleri 
sağlanırsa TS’li bireyler çoğu mekana kapı 
değişikliği yapılmasına gerek kalmadan bağımsız 
bir şekilde girebileceklerdir. 

TC Sağlık Bakanlığının yayımladığı engelli 
bireyler için ulaşılabilirlik rehberinde ise masa 
yüksekliğinin 75-86 cm sınırlarında olması 
gerektiği belirtilmektedir. Özellikle kolçakları 
ayrılmayan tekerlekli sandalye kullanıcıları için 
yeterli yüksekliği olmayan masalar bir engel 
oluşturmaktadır. Buna göre çalışmamızdaki 
ortalama masa yüksekliklerinin alt sınıra yakın 
ama uygun olduğu görülmektedir. Frekans 
değerlerine göre ise %60,9 mekandaki masa 
yüksekliklerinin ve %5,5 mekanda ise sandalyenin 
masadan ayrılmayacak yapıda olması sebebiyle 
TS’li bireyler için uygun olmadığı belirlenmiştir. 
Literatürde benzer olarak McClain ve arkadaşları 
TS kullanıcılarının restoranların iç kısmında 
en sık karşılaştıkları problemlerden biri olarak 
uygunsuz masa yüksekliklerinin olduğunu ifade 
etmişlerdir (12).

Evcil’e göre diğer bir yaygın sorun ise tuvalet 
uyumsuzluğudur (2,11). Tekerlekli sandalye 
kullananlar için uygun tuvalet bulunmaması, 
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yasak bölge olarak kabul edilmektedir. Uygun 
olmayan tuvalet kapısı genişliği, klozet 
yüksekliği, lavabo yüksekliği, ayna ve tuvaletlerin 
içindeki tutunma barlarının olmaması da düşük 
uyumluluk olarak ifade edilmektedir (2). Afio 
ve arkadaşlarının çalışmasında da tuvaletlerin 
engelli bireyler için erişilebilirliği araştırılmış 
ve çeşitli uyumsuzluklar saptanmıştır (13). TC 
Sağlık Bakanlığının yayımladığı engelli bireyler 
için ulaşılabilirlik rehberinde tuvalet kapı 
genişlikleri en az 110 cm olarak önerilmekte 
(7) ama geneldeki kapı genişlikleri için 80 cm 
ifade edildiği ve literatürdeki çalışmalarda da 
80 cm olarak belirtildiği için referans değerimizi 
giriş kapısındaki gibi belirledik (13,14). Afio 
ve arkadaşlarının çalışmasında tuvalet kapı 
genişlikleri %77,7 oranında uygun bulunmamıştır 
(13). Benzer olarak, bu çalışmada belirlenen 
tuvalet kapı genişlik ortalaması 80 cm’den düşük 
olup %73,6 tuvalet kapısının genişliği uygun 
bulunmamıştır. Mimari planlama yetersizliği ve 
erişilebilirlikle ilgili düşük farkındalık seviyesi 
gibi faktörler bu sonuca sebep olabilir. Buna göre 
TS kullanıcılarının değerlendirilen mekanların 
çoğunda tuvalet ihtiyaçlarını karşılayamayacakları 
sonucuna ulaşılmaktadır.

Tuvalet kapı kolu yüksekliği 90-110 cm olması 
gerektiğinden ortalama kapı kolu yüksekliği uygun 
bulunmuştur. Frekans değerine bakıldığında %90 
oranında kapı kollarının uygun aralıkta olduğu 
görüldü. Tuvalette TS’li bireyler için transferlerin 
kolay yapılmasında tutunma barları önemli 
rol oynar. Buna rağmen Afio ve arkadaşlarının 
çalışmasında %84,8 tuvalette bu barların yokluğu 
belirtilmiştir (13). Bizim çalışmamızda da benzer 
olarak %90 oranında barların olmadığı görüldü. 
TS’den tuvalete transfer için tuvalet klozet 
yüksekliği de önemli bir faktör olup bu yükseklik 
TC Sağlık Bakanlığının yayımladığı engelli 
bireyler için ulaşılabilirlik rehberinde 43-48 cm 
sınırlarında önerilmektedir (7). Değerlendirilen 
mekanlardaki tuvalet yüksekliği ise alt sınırın 
altında bulunduğundan tuvaletlerin bu yönüyle de 
engel yaratabileceği görülmüştür. 

Tuvaletteki boş alan ise tekerlekli sandalye 
manevraları için gereklidir. 90 derecelik 
manevralar için 1,2x1,2 m2 lik alan, 180 derecelik 
manevralar için 1,5 x 1,2 m2 lik alan ve 360 
derecelik manevralar içinse 1,5 x 1,5 m2 lik alan 
ihtiyacı bulunmaktadır (12). Buna göre bizim 

çalışmamızdaki tuvalet boşluk ortalamaları 
(1,87 x 1,29 m2) 180 derecelik manevraya 
izin vermektedir. Farklı olarak McClain 
ve arkadaşlarının çalışmasında restaurant 
tuvaletlerinin TS kullanıcıları için uygun boşluğa 
sahip olmadığı belirtilmiştir (12).

Çeşitli çalışmalarda fizyoterapistler TS 
kullanıcılarının bireysel sandalye tasarımları 
ve transferleri vb. konularda eğitim vermiş 
ve etkinliğini incelemiştir (5,15). Tüm bu 
çalışmalarda da çevresel faktörlerin TS 
kullanıcıları için önemli bir limitasyon olduğu 
belirtilmiştir. Çalışmamızda değerlendirilecek 
daha fazla değişken vardı. Tuvalette tuvalet 
kağıdı yüksekliği, lavabo yüksekliği, kağıt 
havlu yüksekliği veya ödeme noktasına ulaşımla 
ilgili değerlendirmeler yapılabilirdi ama zaman 
açısından ve fizyoterapistlerin gözünden 
transferleri düşünüldüğünde değişkenler bu 
şekilde sınırlandı. Yine de bazı değişkenlerin 
bakılmaması çalışmamızın kısıtlılığı olarak 
düşünülebilir.  

Sonuç olarak bu çalışmanın çevresel faktörlerin 
incelenmesi yönünden literatüre önemli bir katkı 
sağlayacağı düşüncesindeyiz. Kafe/restoranların 
mimarisi planlanırken görsellik için yapılan bazı 
seçimlerin TS kullanıcılarına engel olabileceği 
için bu konuda yeterli araştırmanın yapılması 
gereklidir. Sonuç olarak, çalışma sonuçlarımızın 
hem sağlık alanındaki profesyonellerin hem 
de şehir bölge ve planlama alanındaki binalara 
yönelik çalışan bölümlerin (mimar, mühendis 
vb.) engelli bireylerin toplumsal entegrasyonuna 
önemli katkıları olacağı düşüncesindeyiz.

KAYNAKLAR
1. Yarfi C, Ashigbi EY, Nakua EK. Wheelchair accessibility 
to public buildings in the Kumasi metropolis, Ghana, African 
Journal of Disability, (2017); 6(1): 1-8.
2. Evcil AN. Wheelchair accessibility to public buildings in 
Istanbul, Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 
(2009); 4(2): 76-85.
3. Koontz AM, Bass SR, Kulich HR. Accessibility facilitators 
and barriers affecting independent wheelchair transfers 
in the community, Disability and Rehabilitation: Assistive 
Technology, (2021); 16(7): 741-748.
4. Özcan E, Güçhan Topcu Z, Arasli H. Determinants of 
Travel Participation and Experiences of Wheelchair Users 
Traveling to the Bodrum Region: A Qualitative Study, 
International Journal of Environmental Research and Public 
Health, (2021); 18(5): 2218.



170

Gazimağusa’daki Sosyal Mekanların Tekerlekli Sandalye Kullanan Engelli Bireylere Uygunluğunun Belirlenmesi

5. Öztürk A, Ucsular FD. Effectiveness of a wheelchair skills 
training programme for community-living users of manual 
wheelchairs in Turkey: a randomized controlled trial, 
Clinical Rehabilitation, (2011); 25(5): 416-424.
6. Farzana F. Accessibility of Public Buildings in Khulna, 
Bangladesh, for Wheelchair Users. Disability, CBR and 
Inclusive Development, (2018); 29(4): 83-97.
7. h t t p s : / / k h g m c a l i s a n h a k l a r i d b . s a g l i k . g o v. t r /
Eklenti/21940/0/ulasilabilirlik-rehberipdf.pdf (erişim tarihi: 
22 Haziran 2020).
8. Velho R, Holloway C, Symonds A,  Balmer B. The effect of 
transport accessibility on the social inclusion of wheelchair 
users: A mixed method analysis, Social Inclusion, (2016); 
4(3): 24-35.
9. Velho R. Transport accessibility for wheelchair users: A 
qualitative analysis of inclusion and health, International 
journal of transportation science and technology, (2019); 
8(2): 103-115. 
10. Almada JF, Renner JS. Public transport accessibility 
for wheelchair users: A perspective from macro-ergonomic 
design, Work, (2015); 50(4): 531-541.

11. Evcil AN. Barriers and preferences to leisure activities for 
wheelchair users in historic places, Tourism Geographies, 
(2018); 20(4): 698-715.
12. McClain L, Beringer D, Kuhnert H, Priest J, Wilkes 
E, Wilkinson S, Wyrick L. Restaurant wheelchair 
accessibility, American Journal of Occupational 
Therapy, (1993); 47(7): 619-623
13. Áfio ACE, de Carvalho LV, Marques JF, de Oliveira 
PMP, de Almeida PC, Pagliuca LMF. Physical Accessibility 
for Disabled People: Analysis of Toilet Facilities in Primary 
Health Care Units, Nursing, (2016); 6; 948-957.
14. Akhil JP, Ajith RR, Ranjith SK. Design and development 
of a self-propelled indoor wheelchair with direct toilet 
accessibility. Disability and Rehabilitation: Assistive 
Technology, (2020); 1-12.
15. Best KL, Miller WC, Routhier F. A description of manual 
wheelchair skills training curriculum in entry-to-practice 
occupational and physical therapy programs in Canada, 
Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, (2015); 
10(5): 401-406.



171

Sağlık ve Toplum 2022;32 (2) 171-182

Is There a Relationship Between Low Back-Neck Functions and 
Depression, Burnout Level and Quality of Life of Nursing Home Care 
Staff ?

Huzurevinde Çalışan Bakım Personellerinin Bel-Boyun 
Fonksiyonları ile Depresyon, Tükenmişlik Düzeyi ve Yaşam 
Kalitesi İlişkili Midir?
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Seda KARAMAN1, Özlem ÇİNAR ÖZDEMİR2 

ABSTRACTÖZ
Aim: The purpose of the study is to examine the relationship between 
low-back and neck functionality and depression, burnout level and 
quality of life of the personnel caring for elderly people.
Materials and methods: 37 individuals working as care staff in 
nursing homes were included in this descriptive, cross-sectional, 
correlational research design. Introductory questionnaire, Oswestry 
Disability Index, Neck Disability Index, Beck Depression Inventory, 
Maslach Burnout Inventory and Short Form-36 were used to collect 
data. In the analysis, Shapiro-Wilk test was used for normal distribu-
tion, Pearson test for correlation of parametric data, and Spearman 
test for nonparametric data.
Results: There was a relationship between low-back functionality 
and depression (r=0.376, p=0.022), emotional exhaustion (r=0.499, 
p=0.002), depersonalization (r=0.361, p=0.028), physical functio-
nality (r=-0.640, p=0.000), energy/vitality (r=-0.334, p=0.043), 
social functionality (r=-0.414, p=0.011), pain (r=-0.371, p=0.024) 
and general health perception (r=-0.539, p=0.001) in individuals 
with an age avarage of 42.40±4.70 years. There was a relations-
hip between neck functions and physical role limitation (r=-0.350, 
p=0.033), emotional role limitation (r=-0.457, p=0.004), pain (r=-
0.385, p=0.019) and general health perception (r=-0.378, p=0.021).
Conclusion: In the study, it was found that caregiver functionality 
was associated with mental health indicators and quality of life.

Amaç: Çalışmanın amacı yaşlı bireylere bakım veren personelin bel 
ve boyun fonksiyonelliği ile depresyon, tükenmişlik düzeyi ve yaşam 
kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı, kesitsel, ilişki arayıcı araştırma 
deseninde olan çalışmaya huzurevlerinde bakım personeli olarak 
çalışan 37 birey dahil edildi. Verilerin toplanmasında tanıtım formu, 
Oswestry Disabilite İndeksi, Boyun Özürlülük İndeksi, Beck Depres-
yon Ölçeği, Maslak Tükenmişlik Ölçeği ve Kısa Form-36 kullanıldı. 
Analizde normal dağılım için Shapiro-Wilk testi, parametrik veri-
lerin korelasyonunda Pearson testi, parametrik olmayan verilerde 
Spearman testi uygulandı.
Bulgular: Yaş ortalaması 42.40±4.70 yıl olan bireylerin bel fonk-
siyonelliği ile depresyon (r=0.376, p=0.022), duygusal tükenme 
(r=0.499, p=0.002), duyarsızlaşma (r=0.361, p=0.028), fiziksel 
işlevsellik (r=-0.640, p=0.000), enerji/vitalite (r=-0.334, p=0.043), 
sosyal işlevsellik (r=-0.414, p=0.011), ağrı (r=-0.371, p=0.024), ge-
nel sağlık algısı (r=-0.539, p=0.001) ilişkiliydi. Boyun fonksiyonları 
ile fiziksel rol kısıtlılığı (r=-0.350, p=0.033), emosyonel rol kısıtlı-
lığı (r=-0.457, p=0.004), ağrı (r=-0.385, p=0.019) ve genel sağlık 
algısı (r=-0.378, p=0.021)  arasında ilişki bulundu.
Sonuç: Çalışmada bakıcı fonksiyonelliği ile mental sağlık gösterge-
lerinin ve yaşam kalitesinin ilişkili olduğu saptanmıştır. 

Keywords: Care staff, functionality, burnout, depression, quality of 
life

Anahtar Kelimeler: Bakım personeli, fonksiyonellik, tükenmişlik, 
depresyon, yaşam kalitesi 
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GİRİŞ

Günümüzde sağlıklı yaşam stratejilerinin değişim 
ve gelişimi ile beraber yaşam süresinin uzaması, 
yaşlı nüfusta hızlı bir artışa yol açmaktadır (1). 
Bu artış ile yaşlanmanın olumsuz etkileri olan kas 
kütlesi, gücü ve dayanıklılığında meydana gelen 
yapısal değişiklikler ve neden olduğu fonksiyonel 

kayıplar nedeniyle düşmeler, kırılganlık ve 
morbidite artmaktadır (2). Kronik rahatsızlıklar, 
fiziksel yetersizlikler ve beraberinde getirdiği 
psikolojik ve sosyal problemler bireyi başkasının 
yardımına muhtaç hale getirebilmektedir (3). 

Yaşlı bireylerin bakım ihtiyacı aile veya akrabalar 
gibi kişinin yakınları tarafından karşılanabileceği 
gibi resmi kurum ve kuruluşlarda hizmetli personel 
tarafından da bakım hizmeti sağlanabilir (4). 
Günümüzde bu kurum ve kuruluşlar huzurevleri 
ve/veya yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  Resmi bakım 
ve rehabilitasyon merkezinde bulunan bakım 
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ve koruma altında olan engelli veya yardıma 
muhtaç yaşlı bireylere ihtiyacı doğrultusunda 
gün boyu refakat eden, günlük yaşam aktiviteleri, 
özbakım becerileri (tuvalet ihtiyacı, banyo ve 
beden temizliği, el-yüz-ayak temizliği, tırnak 
bakımı, saçlarının bakımı, ağız bakımı, sakal 
tıraşı, yeme-içme ihtiyacı, giyinme-soyunma vb.) 
kazandırılması ve gerçekleştirilmesinde sürekli 
yardımcı olan ve tehlikelere karşı koruma ve 
refakat etme görevini yapan bakım personelleri 
bakım işini olumlu ve olumsuz yönleriyle çok 
boyutlu olarak algılamaktadır (4,5). Bakım 
işi her ne kadar manevi doyum sağlayan bir 
deneyim olarak nitelendirilse de daha önce 
yapılan çalışmalarda bakım vermede sorun 
yaşadıklarını belirtenler, bu sorunların yaşlıların 
sabırsız, anlayışsız, unutkan, bencil olması, 
yaşlılığı ve huzurevini kabullenmemeleri, hizmet 
beklentilerinin fazla olması ve personele kötü 
davranmasından kaynaklandığını ifade etmişlerdir 
(6). Literatürde yaşlı bireylerin çoğunluğunun 
yaşlanma sürecini evinde geçirmek istediği, 
bu açıdan huzurevinde yaşlanmanın fizyolojik, 
psikolojik ve sosyal açıdan bireyi olumsuz 
etkileyebileceği belirtilmiştir (1). Bu sebeplerin 
bakım veren personelde başta depresyon ve stres 
olmak üzere birçok soruna yol açması olasıdır.

Daha önceki çalışmalarda bakım verenlerin genel 
olarak karşılaştıkları temel sorunlar; kas iskelet 
sistemi ağrıları, kronik yorgunluk, baş ağrısı, uyku 
düzensizliği vb. bedensel problemlerin yanında 
stres, depresyon, anksiyete, moral bozukluğu, 
bıkkınlık, tükenmişlik gibi psikolojik semptomlar 
olarak belirtilmiştir. Bakım verenlerin sağlıkla 
ilgili ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgi sahibi 
olmak, vizyonlarının geliştirilmesi ve sorunlarının 
giderilmesinin, bakıma muhtaç kişilerin de yaşam 
kalitesini artıracağının üzerinde durulmuştur (7).

Çalışma yaşamında karşılaşılan en sık rahatsızlık 
modern toplumun en büyük sağlık problemlerinden 
olan kas iskelet sistemi ağrılarıdır (8). Özellikle 
fiziksel risk faktörlerinin yoğunlukta olduğu 
çalışma gruplarını kapsayan bu durumu etkileyen 
kişisel, kültürel ve sosyal risk faktörleri de vardır 
(9). Ağır kaldırma, ağır nesneleri itme çekme, 
dizleri bükmeden lumbal fleksiyonda rotasyonla 
birlikte kaldırma, asimetrik kaldırma, hareketin 

devamlı tekrarı ve uzun süre ayakta durma lumbal 
bölgeye binen stresi progresif olarak artırmakla 
beraber kas - iskelet sisteminde dejeneratif 
bozukluklara neden olmaktadır. Bu durum lumbal 
ve sakral bölgede kısıtlılığa sebep olan ağrılara 
neden olmaktadır (10,11). Günümüzde boyun 
ağrısı kronik ağrı sıralamasında bel ağrısından 
sonra ikinci sırada yer almaktadır (12). Mesleki 
bel ve boyun ağrılarında en önemli risk faktörleri; 
mesleğin fiziksel gereksinimleri, kişinin fiziksel 
kapasitesinde yetersizlik ve kondüsyon eksikliği, 
uygunsuz duruşlar ve postür, ağır efor ve çeşitli 
psikososyal faktörler olabilmektedir (13).

Bakım verme, yapılması gereken çok sayıda 
talep ve birçok zorlu görev ile karakterize 
edilir dolayısıyla bakım verenin fiziksel ve 
duygusal refahını etkiler. Bakıcıların çeşitli 
duygusal sorunlar yaşadığı yaygın olarak kabul 
edilmektedir. Mağdur, yardıma muhtaç kişilerle 
ilgilenmeleri onları sıkıntı ve tehliklere karşı daha 
hassas kılar (14). Bu sorunların başında stres ve 
beraberinde getirdiği tükenmişlik gelmektedir 
(15). Mesleki tükenmişlik kişilerin iş hayatında 
karşılaştığı çeşitli zorluklardan dolayı hizmet 
sunulan kişilere karşı duyarsızlaşmaları, duygusal 
anlamda kendilerini yıpranmış ve tükenmiş 
hissetmeleri, bireysel başarı ve yeterlilik açısından 
eksik hissetmeleri ile karakterize bir durumdur 
(16).

Geriatrik bakımda da bakıcı tükenmişliği 
prevelansı oldukça yüksektir (17). Bu ağır kronik 
hastalıklardan etkilenen fiziksel bağımlı bireylere 
doğrudan bakım ve ciddi hastalık ve ölümle 
çatışma anlamına gelmektedir. Tükenmişliğin 
bakım kalitesi üzerine önemli sonuçları olduğu 
gibi bakım personelinin tükenmişliğinin yüksek 
olması bakım verdiği bireyin ölümünü de 
doğrudan etkilediği belirtilmiştir (18). 

Kişiler arası faktörler, kişisel faktörler ve kurumsal 
faktörler bakıcılar arasında artan tükenmişlik ile 
ilişkilidir (19,20). Mesleki rol, kadın cinsiyeti, 
yüksek sakatlık düzeyi ve olumsuz hasta / bakıcı 
oranları hem stres düzeylerini hem de tükenmişlik 
düzeylerini (özellikle duygusal tükenme ve daha 
az ölçüde duyarsızlaşma) arttırmaktadır (21). 
Tükenmişlik aşırı fiziksel ve zihinsel yorgunluk, 
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duygusal tükenme, azalan iş motivasyonu 
ve başkalarına karşı empati eksikliği olarak 
tanımlandığında Alzheimer ve demans hastalarına 
bakım verenlerin zihinsel ve fiziksel yorgunluğa 
yol açtığı ve bu popülasyonda bakım verenlerin 
tükenmişliğe eğilimli olduğu söylenmektedir 
(22). Mesleki tükenmişlik sendromu ve bununla 
ilişkili depresif semptomlarda artış, yorgunluk, 
uyku bozukluğu, iş doyumsuzluğu ve yaşam 
kalitesinde azalmaya yol açmaktadır (23).

Tüm bunların ışığında yaşlı bireye hem kaliteli 
bakım hizmeti sunmayı hem de bakım maliyetini 
düşürmeyi hedefleyen ulusal sektörde önleyici 
psikoterapötik stratejiler ve müdahalelerin 
oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bakım verenin fiziksel ve zihinsel sağlığının 
iyileştirilmesi, onlara daha iyi kişisel ve 
profesyonel memnuniyet sağlayacaktır. Sonuç 
olarak daha yüksek kalitede hasta bakımı 
sağlanacaktır (24). 

Bakım veren sağlığını olumsuz etkileyebilecek 
bel-boyun ağrıları gibi fiziksel risk faktörlerinin 
bakıcının psikososyal sağlığı ve yaşam kalitesi 
ile ilişkisinin incelenmesi amacıyla yapılan 
bu çalışmanın bakıcı sağlığını koruma ve 
artırmaya yönelik stratejilerin oluşturulması 
ve geliştirilmesine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Amacı ve Tasarımı
Tanımlayıcı, kesitsel, ilişki arayıcı araştırma 
deseninde olan bu çalışma huzurevi ve yaşlı 
bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşlı 
bireylere bakım veren personelin bel ve boyun 
fonksiyonelliği ile depresyon, tükenmişlik düzeyi 
ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemek 
amacıyla tasarlanmıştır.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Çalışma Bolu ilinde Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne bağlı 
İzzet Baysal Vakfı Huzurevi, İzzet Baysal 
Huzurevi ve Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışan dahil edilme 
kriterlerine uygun ve gönüllü 37 bakım personeli 
ile yürütüldü. 

Araştırmaya İlişkin Etik Bilgiler 
Verilerin toplanmasına başlamadan önce Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 
ilgili kurumlarda çalışmanın yürütülmesine 
yönelik yazılı onay alınmıştır. Bu çalışma Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi Klinik Araştırmalar 
Etik Kurulu tarafından 19/07/2018 tarihinde 
onaylanmıştır (Karar No. 2018/127).

Veri Toplama Süreci 
Temmuz 2018 - Aralık 2018 tarihleri arasında 
çalışmaya dahil edilen kurumlarda çalışmakta olan 
bakım personelleri ile görüşüldü. Katılımcılara 
çalışmanın amacı, hedefleri, süresi, kullanılacak 
değerlendirme yöntemleri anlatıldı. Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu tarafından hazırlanan “Bilgilendirilmiş 
Olur Formu” imzalatılıp yazılı onayları alındı. 

Çalışmaya dahil edilme kriterleri; katılımcının 
okuma yazma bilmesi, kognitif fonksiyonlarının 
iyi olması, çalışmaya gönüllü olarak katılmasıdır. 
Çalışmaya dahil edilmeme kriterleri ise kas 
iskelet sistemini etkileyen herhangi bir cerrahi 
geçirmiş olması, gebe olması, 3 yıldan az çalışmış 
olması, nörolojik, sistemik veya inflamatuar bir 
hastalığının olmamasıdır.

Veri Toplama Araçları
Verilerin toplanmasında tanıtım formu, Oswestry 
Disabilite İndeksi (ODİ), Boyun Özürlülük İndeksi 
(BÖİ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Maslak 
Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) ve Kısa Form-36 
(SF-36) kullanıldı. Veriler Temmuz 2018- Aralık 
2018 arası çalıştıkları kuruma gidilerek yüz yüze 
görüşme tekniği ile yaklaşık 20-30 dakika sürede 
fizyoterapist tarafından toplandı.

Tanıtım Formu
Katılımcıların isim, soy isim, yaş, boy, kilo, 
medeni durum, eğitim durumu, çocuk sayısı gibi 
tanıtıcı bilgileri yanında uyku kalite durumu, 
sistemik hastalık, düzenli ilaç kullanımı, kötü 
alışkanlıklar ve hastalık anamnezi bilgileri alındı. 
Bireylerin boy uzunlukları metre cinsinden vücut 
ağırlıkları ise kilogram cinsinden kaydedildi.

Oswestry Disabilite İndeksi (ODİ)
Bireylerin günlük yaşam aktivitelerinin 
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performansını ölçmede ve kişiyi kısıtlayan bel 
ağrısını göstermek amacıyla kullanılan 6’lı likert 
tipte öz değerlendirme anketidir. Türkçe geçerlik 
ve güvenirliği Yakut vd (2004) tarafından yapılmış 
olan anket, bel ağrısının şiddetini ve kişisel 
bakım, kaldırma, yürüme, oturma, ayakta durma, 
uyku, cinsel yaşam, seyahat ve sosyal yaşam 
gibi aktivitelerdeki fonksiyonel kısıtlılıkları 
belirlemede kullanılır. 10 sorudan oluşur ve her 
soru 0-5 arasında puanlanır. Verilen 31 cevaplara 
göre elde edilen toplam puan işaretli soru sayısının 
5 katına bölünür daha sonra 100 ile çarpılıp yüzde 
olarak ODİ skoru elde edilir. Elde edilen yüzde 
değeri %0 ile %20 arasında ise bel ağrısı hastanın 
yaşamında önemli bir problem oluşturmuyor, %20 
ile %40 arasında ise bel ağrısı hastanın günlük 
yaşamını hafif derecede kısıtlıyor,  %40 ile %60 
arasında ise bel ağrısı hastanın günlük yaşamını 
ileri derecede kısıtlıyor, %60 ile %80 arasında 
ise bel ağrısı nedeniyle hastanın günlük yaşamı 
tamamen kısıtlanmış, %80 ile %100 arasında ise 
yatağa bağımlı hasta veya semptomlar abartılıyor 
anlamına gelmektedir (25).

Boyun Özürlülük İndeksi (BÖİ)
Boyun Özürlülük İndeksi 1980 yılında Dr. 
Howard tarafından geliştirilmiş, 1991 yılında 
yayınlanmıştır (26). Türkçe geçerlik güvenilirlik 
ve kültürel adaptasyon çalışması Telci Aslan ve 
ark. (2009) tarafından yapılmıştır. Bireylerin 
günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayan boyun 
ağrısını göstermek amacıyla kullanılan 6’lı likert 
tipte öz değerlendirme anketidir. 10 sorudan 
oluşur ve her soru 0 ile 5 arasında puanlanır. 
Toplam puan test skorunu verir. Test sonucuna 
göre 0-4 arası puan özürlülük yok; 5-14 arası 
puan hafif özürlülük; 15-24 arası puan orta derece 
özürlülük; 25-34 arası puan şiddetli özürlülük; 35 
veya üzeri puan ise tamamen özürlülük olduğu 
anlamına gelmektedir (26,27).

Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ)
Katılımcıların depresyon düzeyleri 1988 yılında 
Hisli tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik 
çalışması yapılmış olan 4’lü likert tipte 21 
soruluk Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. 
Ölçekten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek 
puan 63’tür ve puan artışı depresif semptomların 
arttığını gösterir (28).

Maslak Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ)
Bireylerin tükenmişlik düzeylerini ölçmek 
amacıyla 1981 yılında Maslak ve arkadaşları 
tarafından geliştirilmiş, Ergin tarafından 
Türkçeye uyarlanırken 7’li cevap seçeneği 5’e 
düşürülüp Türk kültürüne adaptasyonu sağlanmış 
Maslak Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Üç alt 
boyutu olan ölçek; duygusal tükenme (8 madde), 
duyarsızlaşma (6 madde) ve kişisel başarıda 
azalma hissi (8 madde) olmak üzere toplam 22 
maddeden oluşmaktadır. Duygusal tükenme ve 
duyarsızlaşma alt boyutlarından alınan yüksek 
puan ve kişisel başarı alt boyutundan alınan düşük 
puan, tükenmişlik düzeyinin yüksek olduğunu 
gösterir (29,30).

Kısa Form – 36 (SF-36)
Çalışmaya dahil edilen bireylerin yaşam 
kalitesini değerlendirmek amacıyla Kısa Form 
– 36 (SF-36) yaşam kalitesi anketi kullanıldı. 
Anket, Ware ve Sherbourne (1992) tarafından 
geliştirilmiş, Koçyiğit ve ark. (1999) tarafından 
Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması 
yapılmıştır. Bireylere önceki 4 hafta boyunca 
sağlıklarının yaşamlarına olan etkisi sorulur. 
Fiziksel işlevsellik, fiziksel sorunlara bağlı 
rol kısıtlılığı, emosyonel rol kısıtlılığı, sosyal 
işlevsellik, enerji/vitalite, ruhsal sağlık, ağrı ve 
sağlığın genel algılanması olmak üzere 8 alt ölçek 
ve 36 maddeden oluşmaktadır (31,32). Fiziksel 
işlevsellik alt ölçeği, kişinin banyo yapma ve 
giyinme gibi en temelden en kuvvetli olana kadar 
tüm fiziksel aktiviteleri gerçekleştirme sınırını 
ölçen 10 sorudan oluşur. Fiziksel rol kısıtlılığı alt 
ölçeği (dört soru) fiziksel sorunların işe ya da diğer 
günlük faaliyetlere ne ölçüde müdahale ettiğini 
ölçer. Duygusal sorunlardan dolayı iş veya diğer 
günlük aktivitelerle ilgili sorunlar, emosyonel rol 
kısıtlılığı alt ölçeği tarafından tespit edilir. Sosyal 
işlevsellik alt ölçeği, fiziksel veya duygusal 
sorunların normal sosyal aktivitelere müdahale 
etme derecesini ölçer ve iki soru içerir. Enerji/
vitalite alt ölçeği, katılımcının ne kadar sıklıkla 
yorgun ve yıpranmış olduğunu belirlemekle 
beraber ne kadar sıklıkla yorgun ve yıpranmış 
hissettiğini belirler. Ruh sağlığı alt ölçeği ise 
tedirginliği, depresyon ve üzüntü duygularını, 
huzur ve mutluluğu inceler. Ağrı alt ölçeği, 
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bedensel ağrı ile ilgilenen iki sorudan oluşur 
ve ağrının yoğunluğunu ve günlük aktivitelere 
ne kadar müdahale ettiğini ölçer. Genel sağlık 
algısı alt ölçeği, mevcut genel sağlığı ve aynı 
zamanda kişinin sağlığının kötüleşeceğine inanıp 
inanmadığını değerlendirir. Bu alt ölçeklerin her 
biri için puanlama, sağlık durumunu sınırlama 
veya engellilik eksikliği olarak tanımlar. Bu 
ölçekler için herhangi bir sınırlama veya engel 
bulunmadığında, mümkün olan en yüksek 100 
puan elde edilir (33). Her bir boyut birbirinden 
bağımsız olarak değerlendirilir ve yüksek puan 
o boyuta ilişkin yüksek yaşam kalitesini gösterir 
(31,32).

İstatistiksel Analiz
Elde edilen verilerden bireylerin tanımlayıcı 
özelliklerine ait değerler ortalama, ortanca değer, 
standart sapma, sayı ve % frekanslar olarak 
hesaplanıp tablolar halinde verildi. Sayısal 
verilerin her bir parametrede normal dağılım 
gösterip göstermediği Shapiro-Wilk testi ile 
incelendi. Korelasyon analizinde parametrik 
verilerin karşılaştırılmasında Pearson testi, 
parametrik olmayan verilerde Spearman testi 
uygulandı. Hesaplamalarda PASW (Ver. 18) 
kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p≤0,05 
kabul edildi.

BULGULAR

Bu çalışmaya dahil edilen 37 yaşlı bakım 
personelinin fiziksel özellikleri Tablo 1’de 
verilmiştir. Bireylerin yaş ortalamaları 42.40±4.70 
yıl ve ortalama vücut kitle indeksi 27.76±3.55 kg/
m2 idi.

Tablo 1. Bireylerin fiziksel özellikleri (n=37), 
Bolu 2018

  n Minimum 
Değer

Maksimum 
Değer

Ortalama Standart 
Sapma

Yaş 37 33.00 51.00 42.4054 4.70496
Boy (cm) 37 149.00 183.00 165.2162 8.06961
Ağırlık (kg) 37 57.00 103.00 75.7297 10.74360
VKI (kg/m2) 37 20.90 35.64 27.7617 3.55392

*VKI: Vücut kitle indeksi

Çalışmaya katılan bireylerin tanıtıcı özellikleri 
Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre katılımcıların 
%54.1’inin kadın, %45.9’unun erkek olduğu, 
%40.5’inin lise mezunu olduğu, %91.9’unun evli 
olduğu, %97.3’ünün gece-gündüz olacak şekilde 
vardiyalı çalıştığı saptandı.

Tablo 2. Bireylerin tanımlayıcı özellikleri (n=37) 
, Bolu 2018
                                                                                                                                                      
                                                 n                     (%)
Eğitim Düzeyi
    İlkokul
    Ortaokul
     Lise
     Üniversite

10                                             
8    

15
4                       

(27.0)
(21.6)
(40.5)
(10.8)

Cinsiyet
    Kadın
    Erkek

20
17

(54.1)
(45.9)

Medeni Durum
    Evli 
    Bekar
    Boşanmış

34
2
1

(91.9)
(5.7)
(2.4)

Çalışma Şekli
    Sürekli gündüz
    Gündüz ve gece

1
36

(%2.7) 
(%97.3)

Bireylerin bel ağrılarının fonksiyonel durumuna 
etkisini ölçmek için kullanılan ODİ ile yaşam 
kalitesini değerlendirmede kullanılan SF-
36 anketinin 8 alt boyutundan alınan puanlar 
arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla yapılan 
korelasyon analizinde, ODİ ile SF-36 alt 
boyutlarından fiziksel işlevsellik  (r = -0.640, p 
= 0.000) ve genel sağlık algısı (r = -0.539, p = 
0.001) arasında yüksek düzeyde, enerji/vitalite 
(r = -0.334, p = 0.043), sosyal işlevsellik (r = 
-0.414, p = 0.011) ve ağrı (r = -0.371, p = 0.024) 
arasında orta düzeyde negatif yönde anlamlı ilişki 

olduğu görüldü. Katılımcıların 
ODİ yüzdesi arttıkça SF-36 
anketinin çoğu alt boyutundan 
aldığı puanlar azalmaktadır 
(Tablo 3).

Bireylerin boyun ağrılarının 
fonksiyonellikleri üzerine oluş-
turduğu engellilik durumunun 
değerlendirildiği BÖİ ile yaşam 
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kalitesini değerlendirmede kullanılan SF-36 an-
ketinin 8 alt boyutundan alınan puanlar arasında-
ki ilişkiyi saptamak amacıyla yapılan korelasyon 
analizinde, BÖİ ile SF-36 alt boyutlarından emos-
yonel rol kısıtlılığı (r = -0.457, p = 0.004) ile yük-
sek düzeyde, fiziksel rol kısıtlılığı (r = -0.350, p = 
0.033), ağrı (r = -0.385, p = 0.019) ve genel sağlık 
algısı (r = -0.378, p = 0.021) arasında orta düzey-
de negatif yönde anlamlı ilişki olduğu saptandı. 
Katılımcıların BÖİ puanı arttıkça SF-36 anketinin 
bazı alt boyutundan aldığı puanlar azalmaktadır 
(Tablo 3).

Bireylerin bel ağrılarının fonksiyonel durumuna 
etkisini ölçmek için kullanılan ODİ ile depresyon 
düzeylerini belirlemede kullanılan BDÖ’den 
elde edilen puanlar ve tükenmişlik düzeylerini 
belirlemede kullanılan MTÖ’den elde edilen 
puanlar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 
yapılan korelasyon analizinde, ODİ ve BDÖ 
puanları (r = 0.376, p = 0.022) arasında orta 
düzeyde pozitif yönde ilişki olduğu; MTÖ’nün alt 
ölçeklerinden duygusal tükenme (DT) (r = 0.499, 
p = 0.002) ile yüksek düzeyde ve duyarsızlaşma 
(D) (r = 0.361, p = 0.028) ile orta düzeyde 
pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görüldü. 
Katılımcıların ODİ yüzdesi arttıkça BDÖ, MTÖ 
(DT) ve MTÖ (D) puanları da artmaktadır (Tablo 
4).

Tablo 3. Bel ve boyun fonksiyonları ile yaşam 
kalitesi ilişkisi, Bolu 2018

N ODİ puanı BÖİ puanı
r p r p

Fiziksel işlevsellik 37 -0.640 0.000** -0.270 0.106
Fiziksel rol kısıtlılığı 37 -0.307 0.065 -0.350 0.033*
Emosyonel rol kısıtlılığı 37 -0.147 0.386 -0.457 0.004**
Enerji/
vitalite 37 -0.334 0.043* -0.324 0.051

Ruhsal sağlık 37 -0.294 0.077 -0.247 0.141
Sosyal rol kısıtlılığı 37 -0.414 0.011* -0.125 0.460
Ağrı 37 -0.371 0.024* -0.385 0.019*
Genel sağlık algısı 37 -0.539 0.001** -0.378 0.021*

ODİ: Oswestry Disabilite İndeksi, BÖİ: Boyun 
Özürlülük İndeksi, *P < 0.05 **P < 0.01 

Tablo 4. Bel ve boyun fonksiyonları ile depresyon 
ve tükenmişlik düzeyleri ilişkisi, Bolu 2018

N ODİ puanı BÖİ puanı
r p r p

BDÖ 37 0.376 0.022* 0.276 0.098
MTÖ (DT) 37 0.499 0.002** 0.146 0.389
MTÖ (D) 37 0.361 0.028* 0.145 0.391
MTÖ (KB) 37 -0.246 0.143 -0.046 0.788

ODİ: Oswestry Disabilite İndeksi, BÖİ: Boyun 
Özürlülük İndeksi, BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği, MTÖ 
(DT): Maslak Tükenmişlik Ölçeği (Duygusal Tükenme 
Alt Boyutu), MTÖ (D): Maslak Tükenmişlik Ölçeği 
(Duyarsızlaşma Alt Boyutu), MTÖ (KB): Maslak 
Tükenmişlik Ölçeği (Kişisel Başarı Alt Boyutu), *P < 
0.05 **P < 0.01 

TARTIŞMA
Türkiye’de bakıma ihtiyaç duyan yaşlı ve 
özürlü birey sayısı günden güne artmaktadır. Bu 
bireylerin bakım ihtiyacının giderilmesinde aile 
kurumu yetersiz kalmakta ve ailenin geleneksel 
bakım rolü giderek resmi bakım personelleri 
tarafından üstlenilmektedir (5). Giderek artan 
resmi bakım talebine karşın bakım veren sağlığı 
ve refahı ihtiyaç duyulan araştırma alanlarıdır. 
Literatürde bakım verenin hem fiziksel hem 
mental sağlığına yönelik sınırlı sayıda çalışmaya 

rastlanmıştır. Bu çalışma huzurevi 
ve/veya yaşlı bakım ve rehabilitasyon 
merkezlerinde çalışan bakım 
personellerinin bel-boyun ağrılarının 
etkilediği fonksiyonel durumu ile 
depresyon, tükenmişlik ve yaşam 
kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemek 
amacıyla yapıldı. Araştırmaya katılan 
personellerin bel fonksiyonelliği ile 
depresyon, tükenmişlik ve yaşam 
kalitesinin bazı alt boyutları ilişkili 
bulunurken boyun fonksiyonelliği ile 
yaşam kalitesinin bazı alt boyutları 
ilişkili olduğu belirlendi. 

Bakım hizmeti sunulan grupların 
fiziki ve psikososyal durumu bakım vereni de 
önemli ölçüde etkilemektedir. Bakım ihtiyacı 
olan yaşlı bireylerin yalnızlığı ve kendini işe 
yaramaz hissetmesi ve bunun gibi birçok sorunun 
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yol açtığı psikososyal problemler bakım vereni de 
daha stresli ve depresif semptomlarla karşı karşıya 
getirebilir (34,35). Bakım verenlerin sağlığının 
ve iyiliğinin, ilgilendikleri kişilerin sağlığı ve 
iyiliği ile ilgili olduğu açıktır (36). Choi, Tirrito 
ve Mills (2008), çalışmalarında bakıcıların daha 
yaşlı bir yetişkine bakım sağlarken kendi fiziksel 
ve zihinsel sağlıklarını sürdürmede başarısız olma 
riski taşıdıklarını belirtmektedir (37). 

Alpteker (2008) bakıcı sağlığı ve refahıyla ilgili 
yaptığı çalışmada bakım vereni tehdit eden 
temel sorunları başta kas iskelet sistemi ağrıları, 
kronik yorgunluk ve baş ağrısı gibi fiziksel 
semptomlar olarak vurgulamıştır. Bunların 
yanında moral bozukluğu, stres, anksiyete, 
depresyon, bıkkınlık, tükenmişlik gibi mental 
sağlığı ilgilendiren problemler de sıkça karşımıza 
çıkmaktadır (7). Çalışan bakıcılar için, iş ve bakım 
sorumluluklarının birbiriyle yarışan talepleri, 
zihinsel, duygusal ve fiziksel stresin doğrudan 
nedenleri olarak bildirilmiştir (38).

Bu çalışmada resmi bakım veren personellerin hem 
fiziki hem psikososyal anlamda karşılaşabileceği 
zorluklardan yola çıkıldı. Literatür bilgileri 
ışığında bu çalışmada yaşlı bakım personellerinin 
karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek, bu konuda 
farkındalık oluşturmak amacıyla en sık karşımıza 
çıkan bel ve boyun bölgesi ağrıları ile fonksiyonel 
durumda meydana gelen kötüleşmenin yine en 
sık karşılaşılan sorunlardan olan depresyon, 
tükenmişlik durumu ve yaşam kalitesi ile ilişkisi 
incelendi. Literatürü incelediğimiz kadarı ile 
ülkemizde özellikle bakım ve rehabilitasyon 
merkezlerinde çalışan bakım personelinin kas 
iskelet sistemi ağrıları ve tükenmişliklerini 
inceleyen daha önce yapılmış bir çalışmaya 
rastlanmadı.

İşten kaynaklı ortaya çıkan sorunların başında 
kas iskelet sistemi ağrıları gelmektedir. Bunlara 
“mesleki kas iskelet sistemi ağrıları” adı verilir 
ve modern toplumların önemli bir sorunu haline 
gelmiştir (8). Daha önceki çalışmalarda işe 
bağlı hastalıkların % 50’sini kas iskelet sistemi 
rahatsızlıklarının oluşturduğu bildirilmiştir (39). 
En çok karşılaşılan kas iskelet sistemi problemleri 
bel ve boyun ağrıları olarak karşımıza çıkmaktadır 

(40). Bazı meslek gruplarında daha yoğun olarak 
uygunsuz çalışma ortamı bu tür rahatsızlıklara 
karşı risk oluşturmaktadır. Bu da çalışanların 
verimliliğini ve sunulan hizmetin kalitesini önemli 
ölçüde etkilemektedir (8). Özellikle fiziksel efor 
gerektiren işlerde çalışan bireylerde kas iskelet 
sistemi yakınmalarına sıkça rastlanmaktadır. Ağır 
kaldırma, sıkça öne eğilme-kalkma, yanlış duruş 
ve pozisyonlar, itme-çekme, kuvvet gerektiren 
durumlar, tekrarlayan hareketler, hareketin hızı 
ve gerektirdiği güç, uzun süre ağır ve yoğun 
çalışma, yardımcı alet ve gereçlerin bulunmaması 
veya doğru kullanılmaması, çalışma ortamında 
ergonomik koşulların uygunsuzluğu ve diğer 
çevresel faktörler fiziksel risk faktörleri arasında 
sayılabilmektedir (8). Bu çalışmaya dahil 
edilen bakım personellerinin çalışma koşulları 
incelendiğinde bakım işinin önemli ölçüde 
fiziksel efor gerektiren aynı zamanda psikolojik 
faktörlerin de ön planda olduğu; kas gücü ve 
dayanıklılığın yanında sabır ve özveri isteyen bir 
meslek grubu olduğu görüldü. Huzurevlerinde 
palyatif bakım alan yaşlı hastalar için verilen 
bakım hizmeti fiziksel açıdan oldukça zorlayıcı 
hale gelmektedir. Literatürde vurgulandığı gibi bu 
çalışmada fiziksel risk faktörlerinin psikososyal 
risk faktörleri ile birbirini tetikleyici olduğu 
söylenebilir.

Literatürde vardiyalı çalışmanın bel ağrısı ile 
ilişkili olduğu; özellikle gece çalışanlarda bel ağrısı 
prevelansının daha yüksek olduğu bildirilmiştir. 
Muecke (2005) tarafından yapılan bir derlemede 
gece çalışanların gündüz çalışanlara göre 3 kat 
daha fazla bel ağrısı yaşadığı gösterilmiştir (41). 
Literatür ışığında, bu çalışmaya katılan bakım 
personellerinin % 97.3’ünün vardiyalı çalıştığı 
göz önüne alındığında vardiyalı çalışmanın bel 
ağrısı oluşumunda risk faktörlerinden biri olması 
olasıdır.

Günümüzde tükenmişlik, insanlarla birebir ve 
yakın ilişki içinde olan sağlık ve hizmet sektörü 
başta olmak üzere yoğun iş stresine maruz 
kalınan mesleklerde sıkça karşımıza çıkmaktadır 
(Piko 2006). Tıp, hemşirelik ve hasta bakıcılığı 
gibi ciddi fiziksel, duygusal ve entelektüel 
problemleri olan insanlarla sürekli ilgilenme 
ve şefkat gösterme durumunda olan sağlık 
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hizmeti çalışanlarının tükenmişlik prevelansı 
% 45-56 olarak bildirilmiştir (42–46). İş yeri 
ortamı ve uygunsuz çalışma koşulları, mağdur 
ve muhtaç kişilerle duygusal ilişkiler ve yardım 
etme isteği, yaşlıların bakıcıları için bazen 
yorgunluğa, duygusal sorunlarla gelen iş stresine 
ve tükenmişliğe yol açmaktadır (47). 

Tükenmişliğin boyutlarından biri olarak, bakım 
verenlerin % 42.1’inde duygusal tükenmişlik 
bildirmiştir. Ayrıca üzüntü, endişe, uykusuzluk, 
sinirlilik ve yorgunluk gibi fiziksel ve duygusal 
semptomları olan bakıcılar, herhangi bir fiziksel 
semptomu olmayan bakıcılardan daha yüksek 
duygusal tükenme skorları bildirmişlerdir 
(48). Tükenmişliğe neden olan risk faktörleri 
düşünüldüğünde çalışmamızda ele alınan 
huzurevlerinin tükenmişliğe zemin hazırlayıcı 
çalışma şartlarına sahip olduğu görüldü. Bu 
çalışmada, aynı zamanda bakım personellerini 
en sık etkilediği düşünülen kas iskelet sistemi 
rahatsızlıklarından bel ve boyun ağrıları ile 
etkilenen fonksiyonel durum ölçüm sonuçlarının, 
çalışanların depresyon ve tükenmişlik düzeyleri ile 
ilişkisi incelendi.  Çalışanların bel ağrısı kaynaklı 
fonksiyonel olarak engellenmişlik durumu ile 
duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma arasında 
ilişki olduğu saptandı. Boyun ağrısı tükenmişlik 
alt boyutlarından hiçbiri ilişkili değildi. Elde 
edilen sonuçlara göre fiziksel sağlıkta kötüleşme 
ile tükenmişlik düzeylerinin arttığı söylenebilir. 

Literatür bilgisine göre yaşlı bakımında bakıcı 
tükenmişliği prevelansı %50’ye kadar çıkmaktadır 
(49). Brezilya’da yapılan bir çalışmada demans 
hastalarına bakım veren personelde yüksek 
düzeyde psikolojik stres, tükenme, stres, 
kaygı, depresyon ve umutsuzluk bulunmuştur 
(50). Alzheimer hastalığı olan kişilere bakım 
verenlerde depresyon ve anksiyete sık görülür, 
depresyon prevalansı % 30 ile % 55 arasında 
olduğu bildirilmiştir (51,52). Ayrıca literatürde 
resmi bakım verenlerin kendi sağlık durumunun 
iyi kalitede bakım sağlama yeteneklerini büyük 
ölçüde etkilediği,  resmi bakıcılar arasında 
sağlık durumunda kötüleşmenin, işte meydana 
gelen hataların sayısını etkileyebileceği 
belirtilmektedir (53,54). Fiziksel veya duygusal 
olarak özellikle zorlu bakım işinin, depresyon 

risklerini artırdığı ve kötü bir bakım kalitesine 
neden olduğu bildirilmiştir (55). Bu çalışmada 
elde edilen sonuçlara göre bakım verenin fiziksel 
problemlerinin meydana getirdiği fonksiyonel 
olarak engellenmişlik hissinin depresyon ve 
tükenmişlik riskini artırdığı söylenebilir. Bu da 
literatür verilerini destekler niteliktedir.

Yaşlı bakımı, sınırsız özveri ve ilgi gerektirir. 
Bu talepler, profesyonelin sağlığını doğrudan 
etkileyebilir ve bu nedenle bakım veren, bakım 
eyleminin zihinsel sağlıkta değişiklikleri ve 
algılanan sağlık üzerindeki olumsuz etkileri 
tetikleyebileceğini gösteren yıpratıcı duygular 
ve duygusal rahatsızlık yaşayabilir. Bazı yazarlar 
bu tükenmeyi yoğun çalışma saatleriyle, zamanla 
artan bakım talebiyle, günlük bir arada yaşamayla, 
sağlık durumuyla,  yaşlıların bağımlılık düzeyiyle 
ve bakım faaliyetleri ile başa çıkmasıyla 
ilişkilendirmiştir (56,57). Bakıcı tükenmişliğini, 
bakıcı sağlığı yordayıcılarından olan fiziksel 
sorunlar ile ilişkilendiren bu araştırmada 
kanıtlanmış olan anlamlı ilişki ile bakıcı sağlığını 
etkileyen faktörleri birbiri ile bağlantılı olduğu, 
fizyolojik ve duygusal rahatsızlıkların birbirini 
tetikleyebileceği sonucuna varılabilir. Buradan 
hareketle bakım veren sağlığına yönelik yapılan 
psikolojik güçlendirmenin bakıcı sağlığını her 
yönde olumlu geliştireceği belirtildiği gibi 
(58), yapılan fiziksel müdahalelerin (bireysel/
grup egzersiz programları, vücut mekaniğini 
koruma stratejilerinin öğretilmesi vb.) ya da 
hizmet içi ergonomik eğitimlerle iyileştirilen 
fiziksel fonksiyonelliğin depresyon, tükenmişlik 
gibi psikolojik semptomları azaltabileceği veya 
önleyebileceği söylenebilir. Tüm bunlar hem 
bakım veren yaşam kalitesini artıracak hem de 
bakım kalitesini iyileştirecek anahtar stratejiler 
olabilir.

Bakım çalışanları genellikle depresyon, anksiyete 
ve yüksek tansiyon gibi yaşam kalitesini olumsuz 
yönde etkileyen zihinsel ve fiziksel sağlık riskleri 
altındadır (45,59). Bu çalışmada resmi bakım 
verenlerin bel ağrısı kaynaklı fonksiyonel olarak 
engellenmişlik hissinde artma ile depresyon 
düzeylerinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu 
bireylerin kendi başa çıkma becerilerini (60), iş 
temelli sosyal destek ağlarını geliştirmeleri (61) 
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ve stres yönetimini etkin bir şekilde başlatmaları 
gerekir (62). Literatürde yaşlı bakımında bakım 
verenler arasında psikolojik güçlendirmenin 
iş tatmini (58,63,64), performans ve işle ilgili 
tutumlar (65) ve stres algıları (66) ile ilişkili 
olduğu gösterilmiştir. Engström ve ark. (2011) 
572 bakım vereni değerlendirdikleri çalışmada 
resmi yeterliliği olmayan bakıcıların daha fazla 
stres belirtileri taşıdığı, uyku problemlerine 
sahip olduğu ve iş yüklerini daha yüksek 
algıladıklarını ve bunu resmi yeterliliğe sahip 
bakıcılara kıyasla daha az yeterlilik olarak 
değerlendirdiklerini ortaya koymuştur. Yaşlı 
bakımında resmi yeterliliği olmayan bakıcılar 
için, resmi yeterliliği olan bakıcılara kıyasla 
stres semptomlarının arttığı, yöneticilerin bunun 
farkında olması gerektiği bildirilmiştir. Resmi 
bakıcılar arasında yeterlilik eksikliği, rahatsız 
bir vicdana ve yeterince iyi bakım sağlayamama 
hissine neden olabilir ve tükenmişliğin olası bir 
nedenidir (53). Bu bağlamda, stres belirtilerini 
önleme veya tedavi etme konusunda resmi 
yeterliliği olmayan bakıcılar için özel hedeflere 
sahip kişiselleştirilmiş gelişim planları yapılması, 
bakım verenler arasında stres belirtilerinin erken 
tespiti için sürekli değerlendirmeler kullanılması 
ve önleyici stratejiler formüle edilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır (58). Çalışmalar, bakım verenlerde 
gerginlik ve stres düzeyini düşürmenin, fiziksel 
ve zihinsel sağlığın iyileştirilmesine katkıda 
bulunarak ve mortalite düzeyini azaltmada 
anahtar bir faktör olduğunu göstermektedir 
(53,55,67). Pilhammar Andersson (2001), resmi 
bakıcılar için çalışma koşullarının eğitimin bir 
sonucu olarak iyileştiğini göstermiştir. Sonuç 
olarak, daha kaliteli bir bakım hizmeti için iş 
tatmini geliştirmek ve yetkinliğin, fırsatların, 
kaynakların ve resmi gücün artırılması gerekir. 
İşyerinde güçlü bir tutarlılık hissine ve sosyal 
desteğe sahip olduklarını bildiren resmi bakıcılar, 
sağlık sorunlarından korunmuşlardır (68).

Conti ve ark. (2020) bakıcıların yaşam kalitesine 
yönelik yaptığı çalışmada, SF-36’nın tüm 
alanlarının farklı yordayıcılara sahip olduğunu 
belirtmiş, fiziksel yaşam kalitesini daha çok bakım 
verenin kişisel özellikleri ile korele olduğunu, 
bakım sonrası uyum ile daha çok zihinsel yaşam 

kalitesinin korele olduğunu öne sürmüştür. 
Literatürde, yaşlılık ve kadın cinsiyetin bakıcı 
yaşam kalitesinin fiziksel boyutlarında azalmış 
puanlarla korelasyonunu göstermiştir  (69,70). Bu 
çalışmada yer alan bakım personellerinin % 54 
ünün kadın olması yaşanan bel ve boyun ağrıları 
ile ortaya çıkan engellenmişlik hissinin yaşam 
kalitesinin fiziksel alt boyutunda da azalma ile 
ilişkisini açıklayabilir. 

Blanes ve ark. (2007), paraplejili bireylerin 
primer bakıcılarında fiziksel yaşam kalitesinin 
zihinsel yaşam kalitesinden daha düşük olduğunu 
göstermiştir (71). Bu da bakım vermenin önemli 
fiziksel doğasını vurgulamaktadır. Bakım vermeye 
adaptasyon sürecinde kademeli olarak gelişen 
psikolojik sıkıntıların zihinsel yaşam kalitesinde 
azalmaya yol açar (72). Bu çalışmada yer alan 
bakım verenlerin yaşadığı fiziksel sorunlarla 
fiziksel yaşam kalitesinde düşüşler meydana 
geldiği gösterilmiştir. Özellikle aileden olmayan 
birine görev olarak uzun yıllar bakım vermenin 
psikolojik yönden yıpratıcı etkisiyle mental sağlık 
sorunları arttıkça zihinsel yaşam kalitesinin de 
azalması kaçınılmazdır.

Bu çalışmada bakım personellerinin fiziksel 
problemleri ile yaşam kalitesi ilişkisi incelendi. 
Çalışanların yaşam kalitesi SF-36 (Kısa Form-
36) anketi kullanılarak değerlendirildi. Bakım 
personellerinin kas iskelet sistemi ağrılarından 
en sık karşılaşılan bel-boyun ağrılarının 
etkilediği fonksiyonel durumun yaşam kalitesi 
ile ilişkisi incelendiğinde; bakım verenlerin bel 
ağrısı skorları SF-36 alt boyutlarından fiziksel 
işlevsellik, enerji/vitalite, sosyal işlevsellik, 
ağrı, ve genel sağlık algısı ile ilişkiliydi. Boyun 
fonksiyonları ile fiziksel rol kısıtlılığı, emosyonel 
rol kısıtlılığı, ağrı ve genel sağlık algısı ilişkili 
bulundu. Bu çalışma ile yaşlı bakımı veren 
personellerin yaşadığı fiziksel sorunların, 
yaşam kalitesini meydana getiren çoğu alan ile 
ilişkili olduğu gösterildi. Yapılan işin günlük 
hayatın üçte birini oluşturduğu düşünüldüğünde, 
işten kaynaklı problemlerden kaynaklı fiziksel 
sorunların artışı ile yaşam kalitesinin düşmesi 
olası sonuçlardandır. 

Yapılan çalışmalar, resmi bakıcıların fiziksel, 
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psikolojik ve sosyal olarak desteklenmeleri 
(eğitim, danışmanlık, sosyal destek) gerektiğini 
göstermektedir. Çalışma hayatında daha iyi 
koşullara sahip olan bakım verenler, yaşlı 
bireylere daha iyi hizmet verebilir, profesyonel 
bakım ekibi üyeleri ile beraber bakım planlarının 
geliştirilmesinde rol alabilir ve bakım alanında 
sağlık giderlerinin azaltılmasına katkıda 
bulunabilir. Gelecekteki çalışmalarda daha büyük 
örneklem grupları ile resmi kurum/kuruluşlarda 
fizyoterapist ya da ergoterapistlerin dahil edildiği 
hizmet içi eğitimlerin bakıcı omurga sağlığına, 
mental iyilik haline ve yaşam kalitesine ek 
olarak bakım hizmetinin kalitesine olan etkileri 
incelenebilir.

Çalışmanın sınırlılıkları 
Araştırma yalnızca Bolu ilinde bulunan üç 
huzurevi ve/veya yaşlı bakım ve rehabilitasyon 
merkezinde yapıldığı için sınırlı sayıda örnekleme 
ulaşılması ve evrene genellenememesi çalışmanın 
sınırlılığıdır.

SONUÇ
Çalışmada resmi bakım sağlayıcılarında bel 
ve boyun ağrıları gibi fonksiyonelliği olumsuz 
etkileyen semptomlar arttıkça depresyon ve 
tükenmişlik düzeyinde artış, yaşam kalitesinde 
azalma meydana gelebileceği gösterilmiştir. 
Sonuçlar doğrultusunda daha verimli ve kaliteli 
bakım hizmeti için bakıcı sağlığı hem fiziksel 
hem psikososyal açıdan ele alınması, çözüm 
önerileri sunulması, bakıcıların önleme ve baş 
etme yöntemleri konusunda eğitilmesi ve bel ve 
boyun sağlığı ile birlikte sağlıkla ilişkili yaşam 
kalitelerinin artırılması, tükenmişlik düzeylerinin 
azalabilmesi için bireysel egzersiz programlarına 
yönlendirilmelerinin faydalı olacağını 
düşünmekteyiz. 
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The Effect of Coffeehouse Culture on Quality of Life

Kahvehane Kültürünün Yaşam Kalitesine Etkisi
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ABSTRACTÖZ
The aim of the study was to investigate the effects of the  “Coffe 
House”culture on  the quality of life.. Survey data were collected 
from 500 volunteers between 15 March 2019 and 30 April 2019. 
As a data collection tool, 24-question questionnaire and 27-questi-
on WHOQOL-Bref TR scale were used.  Of the participants 50.4% 
come to the coffee house three days or more per week and 42.6% 
spend time in the coffee house three hours or more per day. Of the 
respondents 58% think that the coffee houses has a negative impact 
on domestic relations and 53.6% think that they neglect their family. 
In addition, 76.2% thought that slang words were used frequently in 
the coffee houses and 45.8% thought that they wasted time by going 
to the coffee houses. The percentages of the sub-components of the 
quality of life of the research group were moderate. Neglect of the fa-
mily, the use of slang words, spending too much time and the ground 
of discussion are the negative effects of the coffee houses culture. 
Those who are aware of the quality and negativity of the coffee house 
have higher quality of life values. Having books in the coffee houses, 
informing the society about the negative effects of the coffee house, 
and encouraging physical activities can increase the quality of life 
of the people who spend time in such places.

ÖZ: Çalışmanın amacı kahvehane kültürünün yaşam kalitesi düze-
yine etkisini incelemektir. Yöntem: Araştırmanın evreni 615 kişidir; 
anket verileri 15 Mart 2019 ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında 500 
gönüllüden toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacıla-
rın geliştirdikleri 24 soruluk anket ve 27 soruluk WHOQOL-Bref-
TR ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların %50,4’ü haftada üç gün ve 
üzerinde kahvehaneye gelmekte ve %42,6’sı kahvehanede günde üç 
saat ve üzerinde vakit geçirmektedir. Katılımcıların %58’i kahve-
haneye gitmenin aile içi ilişkilere olumsuz yansıdığını ve %53,6’sı 
ailesini ihmal ettiğini düşünmektedir. Ayrıca %76,2 ‘si kahvehanede 
sık argo kelimelerin kullanıldığını ve %45,8’i vakitlerini harcadık-
larını belirtmektedir. Araştırma grubunun yaşam kalitesi alt bileşen-
leri yüzdeleri orta düzeydedir. Sonuç olarak aile ihmali, argo kelime 
kullanımı, fazla vakit geçirilmesi ve tartışma zemini kahvehane kül-
türünün beraberinde getirdiği olumsuzluklardır. Kahvehanenin nite-
liğinin ve olumsuzluğunun farkında olanlarda yaşam kalitesi değer-
leri daha yüksektir. Kahvehane mekanlarında kitap bulundurulması, 
toplumun kahvehanenin olumsuz etkileri hakkında bilgilendirilmesi 
ve fiziksel aktivitelere teşvik edilmesi bu mekanlarda zaman geçiren-
lerin yaşam kalitesini arttırabilir.

Keywords: Culture, Quality of Life, Coffeehouse, Health, Coffe-
ehouse Culture, Social places
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Giriş

Kahvehaneye adını veren kahve, Coffea cinsi bir 
ağacın meyvesinin çekirdeğidir. Çıkış noktasının 
Etiyopya olduğu bilinmektedir (1). Kahvenin 
Mısır seferinden sonra Osmanlı imparatorluğu’na 
geldiği düşünülmektedir (2). On beşinci yüzyılda 
kahve tüketiminin olduğuna dair ipucular olsa da 
Osmanlıda ilk kahvehane 1554 yılında İstanbul 
Tahtakale’de açılmıştır (3,4).  On yedinci yüzyılda 
dünyada Osmanlı İmparatorluğundan esinlenerek 
açılan kahvehaneler de vardır. Londra’daki 

ilk kahvehaneler Osmanlı devletindeki 
kahvehanelerden esinlenerek yapılmıştır (5). 
Kahvehaneler ilk zamanlarda İngiltere’de 
benimsenmese de zamanla halk tarafından 
kabul görmüş ve kültürel tartışmaların yapıldığı 
aydınlanma mekanları haline gelmiştir (6). 

İlk resmi gazete olan Takvim-i Vekayi’nin 1831 
yılında yayınlanması ve kahvehanelerin gazete ile 
tanışmasıyla birlikte kahvehanelerin önemi daha 
da artmıştır. Yirminci yüzyılda ise kahvehaneler 
siyasetin hâkim olduğu yerler haline gelmiş ve bu 
mekanlarda milliyetçilik ekseninde gruplaşmalar 
olmuştur. Toplumsal yapıda yaşanan bu gelişmeler 
doğrultusunda kahvehanelerin ıslah edilmesi 
planlanarak halk evleri ve üniversiteler açılmış; 
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kahvehaneler önemini kaybetmiştir. Bu dönemden 
sonra kahvehaneler ıslah edilmesi gereken 
kurumlar olarak görülmüş; modernleşmesine 
yönelik çalışmalar yapılarak topluma faydalı 
kurumlar olması hedeflenmiştir (3,7). 

Bitlis ili, kahvehane kültürünün yoğun olarak 
yaşandığı illerden biridir. Bitlis kahvehanelerinin 
tarihsel süreci hakkında yeterince kapsamlı çalışma 
yapılmamıştır. Bitlis İl merkezinde yer alan Bitlis 
Kalesi’nde 2018 yılı kazı çalışmalarında kaideli 
süzgeçli çanaklı lülelere ve kahve fincanlarına 
ulaşılmıştır. Lülelerin genellikle kahvehanelerde 
kahve ile birlikte tütün içmek için kullanıldığı 
bilinmektedir. Kalede yapılan kazı çalışmaları 
sırasında ele geçirilen lüle buluntularının fazla 
olması kahvehane benzeri yapıların alanda çokça 
olduğunu göstermektedir (8). 

Günümüzde de Bitlis ilinde hala çok sayıda 
kahvehane vardır. Bu kahvehaneler sadece 
erkeklere hizmet eden toplanma mekanı işlevi 
görmektedir. Sadece erkeklerin dahil olması 
kahvehane mekânına cinsiyete dayalı kültürel 
bir anlam yüklemiştir (9,10). Ayrıca Bitlis ilinde 
kahvehaneler, bilgi edinmenin çok aktif olduğu, 
Türkiye gündemi ve yerel siyaset hakkındaki 
tartışmaların yapıldığı önemli mekanlardır (10).

Artık çoğu işlerin makineler aracılığıyla 
yapılması, nüfusun giderek artması beraberinde 
işsizlik sorununu getirmiştir. Bu nedenle insanlar, 
boş vakitlerini geçirmek ve eğlenmek gibi 
çeşitli sebeplerle kahvehanelere gitmişlerdir. 
Kahvehanelerin sohbet etme eğlenmek gibi 
olumlu yönlerinin yanında zaman öldürme, aile 
ile ilgilenmeme, kumar benzeri oyunlar oynama 
gibi olumsuz yönleri de vardır ve bu durum yaşam 
kalitesini de etkilemektedir (11). 

Yaşam kalitesinin önemli göstergelerinden 
biri bireyin ailesi ile olan ilişkileridir. Bireyin 
kendini gerçekleştirebileceği bir aile kurumuna 
sahip olması yaşam kalitesini artırmaktadır. 
Bu bağlamda kahvehane kültürünün olumsuz 
etkilerinden biri kişinin ailesine yeterince vakit 
ayırmamasıdır. Bu durumunun yaşam kalitesini 
olumsuz etkileyebileceğini söylemek yerinde 
olacaktır. Kişinin yaşantısını geliştirmesi, 

hedefine varmak için çaba göstermesi ile ilgili 
olan yaşam kalitesinin gelişmesinde aile içi 
iletişim ve boş zaman aktivitelerinin önemli yer 
tutması (12,13) kahvehanelerin yaşam kalitesi 
üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Bu çalışma kahvehane kültürünün yaşam 
kalitesine hangi ölçüde yansıdığını incelemek 
amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem
Bitlis İlinde Kahvehaneler
Bitlis kahvehane kültürünün yaygın olduğu 
illerden biridir. Kahvehanelere gelme sebebi 
kahve ya da çay içme arzusu değil, vakit 
geçirme ve sohbet etmektir. Ayrıca Bitlis ili 
sanayi bölgesi olmadığından işsizlik boyutu da 
yüksektir. İlde yer alan kahvehanelerde okey, 
tavla ve satranç oyunlarının sık oynandığı; büyük 
kazançlar getiren ve büyük kumarlar üzerine 
oyun oynanmadığı görülmektedir. Bitlis ilindeki 
kahvehaneler mevsim özelliklerine göre de açık 
ve kapalı oalanlarda hizmet sunabilmektedir.

Çalışmanın Kapsamı
Bitlis il merkezinde kahvehaneye giden tüm 
bireyler çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. 
Kahvehane işletmecileri ve çalışanları ile 
görüşülerek 15 Mart 2019 ile 30 Nisan 2019 
tarihleri arasında kahvehaneye gelen on sekiz 
yaş ve üzeri yaklaşık 615 kişinin olduğu 
belirlenmiştir. Kesitsel tipte planlanan çalışmada 
katılımcıların verileri doldurması gönüllülük 
esasına dayanmaktadır. Araştırmaya katılmayı 
kabul eden 500 kişiden (evrenin %81,3’ü) yüz 
yüze görüşme yöntemiyle veriler toplanmıştır. 

Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından 
hazırlanan “Anket Formu” ve “Dünya Sağlık 
Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formunun 
Türkçe versiyonu (WHOQOL-BREF TR)” ölçeği 
kullanılmıştır. Ölçek 27 madden oluşmakta olup 
geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Eser ve ark. 
(14,15) tarafından yapılmıştır. Fiziksel, ruhsal, 
sosyal ve çevre olmak üzere dört boyuttan 
oluşan ölçeğin toplam puanı yoktur ve her bir 
boyut kendi içerisinde puanlanmaktadır. Alt 
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boyutların puanlaması 100 üzerinden yapılmıştır. 
Alt bileşenlerden alınan puanın yüksekliği ilgili 
alanda yaşam kalitesinin yüksekliğine işaret 
etmektedir. 

Verilerin Değerlendirilmesi: Verilerin normal 
dağılıma uyup uymadığı Kolmogorov-
Smirnov testi ve verilerin dağılım grafiği ile 
değerlendirilmiştir. Veriler normal dağılım 
göstermediğinden Mann- Whitney U testi ve 
Kruskal- Wallis nonparametrik istatiksel testler 
kullanılmıştır. 

Çalışmanın Etiği
Etik İlkeleri ve Etik Kurulunun 2019/02-II-III 
tarih ve sayısı ile etik onay alınmıştır.

Bulgular
Kahvehanede vakit geçirenlerin sosyo-demografik 
özelliklerine bakıldığında %56,6’sının 18-30 
yaş arasında, %54,4’ünün bekar ve %57,2’sinin 
çocuğu olmadığı görülmektedir. Katılımcıların 
%32,4’ünün ilkokul/ortaokul mezunu, %27’sinin 
öğrenci olduğu ve %63,6’sının 2000 TL’nin 
altında aylık gelire sahip olduğu görülmektedir. 
Araştırma grubunun yaş ortalaması ise 33’tür 
(min:18, max 80).  Kahvehaneye gelen kişilerin 
yarısına yakınını (%49’u) aktif olarak çalışma 
hayatında olmayan emekli, öğrenci ve çalışmayan 
kişiler oluşturmaktadır. Ayrıca %22,8’i esnaf, 
%13,8’i işçi ve %12’si kamu çalışanıdır. 

Katılımcıların %65’i kahvede sigara içmenin doğru 
bir davranış olmadığını, %56’sı ise kahvehanede 
sigara içtiğini belirtmiştir. Kahvehaneye gitme 
sıklıkları incelendiğinde %50,4’ü haftada 3 gün 
ve üzeri kahvehaneye gelmekte, %42,6’sı günde 
3 saat ve üzeri kahvehanede vakit geçirmektedir. 
Kahvehaneye gelme nedeni çoğunlukla (%68’i) 
eğlenme amaçlıdır. Araştırma grubunun %75,2’si 
arkadaşlarının etkisiyle kahvehaneye geldiğini 
belirtmektedir.

Katılımcıların %76,2’si kahvehanelerde argo 
kelimelerin sıklıkla kullanıldığını, %53,6’sı 
ailesini ihmal ettiğini, %45,8’i kahvehaneye 
giderek zamanını boşa geçirdiğini ve %58’i aile 
ilişkilerinin koptuğunu düşünmektedir.

Tablo 1. 2019 Yılında Bitlis İl Merkezi 
Kahvehanelerine Gelenlerin Alışkanlıklarına 
İlişkin Bazı Özellikleri
Özellikler n %

Kahvehaneye 
Gitme Sıklığı

Haftada 3 gün ve üzeri 252 50,4
Haftada 2 gün 156 31,2
Haftada 0-1 gün 92 18,4

Kahvehanede 
Geçirilen Süre

Günde 3 saat ve daha 
fazla

213 42,6

Günde 2 saat 157 31,4
Günde 1 saat 130 26,0

Kahvehaneye 
Gelme Sebebi

Eğlenmek 340 68,0
Arkadaşlarla sohbet 
etmek

124 24,8

Sorunlarından dolayı 36 7,2

Kimin etkisiyle 
Kahvehaneye 
Gelmekte

Arkadaş 376 75,2
Akraba 91 18,2
Diğer 33 6,6

Kahvehanede 
Sigaraya 
İçmeye Bakışı

Olumlu 175 35,0
Olumsuz 325 65,0

Toplam 500 100

Tablo 2. 2019 Yılında Bitlis İl Merkezi 
Kahvehanelerine Gelenlerin Bakış Açısından 
Kahvehanelerin Olumsuz Yönleri
Özellikler n %
Zaman Kaybı Evet 229 45,8

Hayır 271 54,2

Kötü Alışkanlık Evet 151 30,2
Hayır 349 69,8

Ailenin İhmal Edilmesi Evet 268 53,6
Hayır 232 46,4

Aile İlişkilerinin Bozulması Evet 290 58,0
Hayır 210 42,0

Kas ve Sırt Ağrısı Evet 74 14,8
Hayır 426 85,2

Argo Kelime Kullanımı Evet 381 76,2
Hayır 119 23,8

Toplam 500 100
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Tablo 3. 2019 Yılında Bitlis İl Merkezi Kahvehanelerine Gelenlerin Sosyo-Demografik Özelliklerine 
Göre Yaşam Kalitesi Alt Bileşenleri Puanları
Özellikler Bedensel Alanı Ruhsal Alanı Sosyal Alanı Çevre Alanı

**Ort±SS P Ort±SS P Ort±SS P Ort±SS P
Medeni Durum
 Evli 53,6±14,3 0,173 58,3±16,0 0,004 41,6±23,1 0,807 50,0±16,1 0,106
 Bekar 53,6±16,8 58,3±19,8 45,8±24,1 50,0±17,7
 Boşanmış 46,4±11,9 50,0±17,3 50,0±23,9 43,8±18,4
Çocuk Sayısı 

0 53,6±16,5 0,553 58,3±19,4 0,017 41,6±24,0 0,846 50,0±17,7 0,239
1-2 53,6±15,4 62,5±19,0 41,6±26,2 53,1±17,8
≥3 53,6±13,7 58,3±15,7 41,6±21,9 46,9±15,9

Eğitim
   İlkokul 50,0±14,4 0,000 50,0±18,0 0,000 41,6±22,9 0,006 43,8±17,3 0,000

Lise 50,0±15,6 58,3±17,1 41,6±24,7 53,1±14,8
 Üniversite 60,7±16,1 62,5±19,9 50,0±23,4 53,1±18,7

Diğer 46,4±9,8 54,1±12,0 50,0±19,9 45,3±13,5
Gelir***
  Gelirsiz 50,0±18,1 0,000 54,1±21,2 0,056 50,0±25,0 0,459 45,3±20,2 0,150
 1-1000 TL 60,7±15,0 62,5±20,1 50,0±23,5 53,1±16,6
1001-2000 53,6±13,4 54,1±16,2 41,6±21,2 46,9±15,3
>2000TL 50,0±15,3 58,3±17,8 41,6±25,1 50,0±17,5
 Yaş

18-30 53,6±16,4 0,076 58,3±19,4 0,232 41,6±23,7 0,945 50,0±17,1 0,105
31-50 53,6±14,7 58,3±17,1 50,0±25,1 50,0±17,3
51-64 51,8±12,2 54,1±16,5 50,0±20,6 42,2±17,8
≥65 57,1±13,2 54,1±16,0 50,0±19,7 46,9±13,9

Çalışma
Çalışıyor 53,6±16,4 0,004 54,2±19,9 0,296 50,0±24,0 0,342 46,9±18,4 0,316

Çalışmıyor 50,0±14,5 58,3±16,8 41,6±23,4 50,0±15,9
*İstatistiksel Anlamlılık, p<0,05; **Ort, Ortanca; ***TL, Türk Lirası

Kahvehaneye gelenlerin eğitim durumu ile 
yaşam kalitesinin bedensel (p=0,000), ruhsal 
(p=0,000), sosyal (p=0,006) ve çevre (p=0,000) 
bileşeni arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
bulunmuştur. Ayrıca medeni durum ile ruhsal 
bileşen (p=0,004), çocuk sayısı ile ruhsal bileşen 
(p=0,017), gelir durumu ile bedensel bileşen 
(p=0,000) arasında istatiksel olarak anlamlı bir 
ilişki vardır.

Tablo 4’de katılımcıların gün / saat bazında 
kahvehane alışkanlığı, kahvehanedeki durumlara 
yönelik bakışları ile yaşam kalitesinin alt 
bileşenleri karşılaştırılmıştır. Kahvehanede 
geçirilen gün sayısı ile sosyal alan (p=0,000) 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark vardır. 
Ayrıca kahvehaneyi vakit geçirme yeri olarak 
görme durumu ile yaşam kalitesin alt bileşenleri 
fiziksel alan (p=0,026), ruhsal alan (p=0,042), 
çevre alanı (p=0,002) arasında; kahvehaneyi 
sohbet etme yeri olarak görme durumu ile çevre 
alanı (p=0,046); eğlenmek için kahvehaneyi 
tercih etme durumu ile çevre alanı (p=0,021); 
kahvehanede sigara içmeyi doğru bulma ile çevre 
alanı (p=0,010) arasında; kahvehanede kitap 
bulundurmaya bakış ile fiziksel alan (p=0,001), 
ruhsal alan ((p=0,000) ve çevre alanı (p=0,019) 
arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
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Tablo 4. 2019 Yılında Bitlis İl Merkezi Kahvehanelerine Gelenlerin Kahvehaneye Gitme Özelliklerine 
Göre Yaşam Kalitesi Alt Bileşenleri Puanları

Özellikler Bedensel Alanı Ruhsal Alanı Sosyal Alanı Çevre Alanı
**Ort±SS P Ort±SS P Ort±SS P Ort±SS P*

Haftada Kahvede Geçirilen Gün Sayısı
     0-1 53,6±15,8 0,221 58,3±18,5 0,836 50,0±24,5 0,000 50,0±17,4 0.191
     2 53,6±14,2 58,3±17,2 50,0±21,6 50,0±16,5
     3 53,6±16,2 58,3±19,1 41,6±24,0 46,9±17,4
Günde Kahvehanede Geçirilen Saat
     0-1 53,6±18,6 0,651 56,3±20,2 0,737 45,8±25,8 0,099 48,4±18,7 0,621
     2 53,6±14,1 58,3±18,8 50,0±23,2 50,0±18,9
     ≥3 53,6±14,6 58,3±16,9 41,7±22,6 50,0±14,8
Kahvehane Vakit Geçirme Yeri Olarak Görme
    Evet 53,6±14,8 0,026 56,3±18,6 0,042 41,7±23,5 0,230 46,9±17,3 0,002
    Hayır 53,6±16,3 58,3±17,9 50,0±23,9 50,0±16,6
Kahvehane Sohbet Etme Yeri Olarak Görme
    Evet 53,6±15,4 0,295 58,3±16,9 0,237 50,0±21,9 0.477 50,0±15,8 0,046
    Hayır 53,6±15,6 58,3±18,9 41,7±24,3 50,0±17,6
Eğlenmek için Kahvehaneye Gelme
    Evet 57,1±14,2 0,085 58,3±18,5 0,181 50,0±22,4 0.232 50,0±15,4 0,021
    Hayır 53,6±15,8 58,3±18,4 41,7±23,9 50,0±17,4
Kahvehanede Sigara İçmeyi Doğru Bulmakta
    Evet 53,6±17,6 0,174 58,3±19,6 0,144 50,0±27,3 0.595 46,9±19,6 0,010
    Hayır 53,6±14,4 58,3±17,7 41,7±21,5 50,0±15,5
Kahvehanede Kitap Bulundurma
   Olumlu 53,6±15,2 0,001 58,3±18,1 0,000 50,0±23,7 0.356 50,0±17,1 0,019

Olumsuz 50,0±16,1 50,0±17,9 41,7±23,7 43,8±17,3
*İstatistiksel Anlamlılık, p<0,05; **Ort, Ortanca

Tablo 5’de katılımcıların kahvehaneye dair bazı 
tutumları ve yaşam kalitesi alt bileşenleri ile 
karşılaştırılması verilmiştir. Kahvehaneyi vakit 
kaybı olarak görme durumu ile yaşam kalitesinin 
bütün alt bileşenleri arasında istatiksel olarak 
anlamlı bir fark vardır (p<0,05). Kahvehaneyi 
kötü alışkanlık olarak görme durumu ile çevre 

alanı (p=0,001); aile ilişkilerine yansıma durumu 
ile sosyal alan (p=0,000) ve çevre alanı (0,016) 
arasında; kahvehaneyi tartışma yeri olarak görme 
durumu ile fiziksel (p=0,009), ruhsal (p=0,000) 
ve çevre alanı (p=0,000) arasında; kahvehanede 
argo kullanımı ile ruhsal alan (p=0,005) arasında 
istatiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
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Tablo 5. 2019 Yılında Bitlis İl Merkezi Kahvehanelerine Gelenlerin Kahvehaneye Bakış Açılarına Göre 
Yaşam Kalitesi Alt Bileşenleri Puanları

Olumsuz
Özellikler

Bedensel Alanı Ruhsal Alanı Sosyal Alanı Çevre Alanı
**Ort±SS P Ort±SS P Ort±SS P Ort±SS P*

Vakit Kaybı
   Evet 53,6±15,6 0,009 54,2±18,7 0,002 50,0±25,5 0,001 46,9±18,2 0,003
   Hayır 53,6±14,8 62,5±17,2 41,7±21,3 50,0±15,6
   Kısmen 53,6±15,9 58,3±18,7 50,0±21,2 50,0±15,9
Kötü Alışkanlık
   Evet 53,6±14,2 0,841 58,3±16,4 0,064 50,0±21,7 0,299 53,1±15,6 0,001
   Hayır 53,6±16,2 58,3±19,1 41,7±24,5 46,9±17,6
Aile İlişkilerine Yansıması
   Olumlu 53,6±15,8 0,925 60,4±19,1 0,216 41,7±23,4 0,000 46,9±18,2 0,016
   Olumsuz 53,6±15,4 54,2±17,9 50,0±23,3 50,0±16,1
Kas-Sırt Ağrısı
   Evet 55,4±18,7 0,133 56,3±20,6 0,874 50,0±27,3 0,161 46,9±18,5 0,721
   Hayır 53,6±14,9 58,3±18,0 41,7±22,9 50,0±16,9
Hareketsizlik
   Evet 53,6±16,6 0,868 58,3±19,9 0,813 50,0±25,6 0,145 48,4±18,5 0,236

Hayır 53,6±13,8 58,3±15,8 41,7±20,3 50,0±14,8
Bağımlılık

Evet 53,6±15,9 0,981 58,3±18,9 0,420 41,7±24,2 0,962 50,0±17,3 0,725
Hayır 53,6±14,8 58,3±17,3 41,7±22,5 50,0±16,9

Tartışma
Evet 50,0±16,5 0,009 54,2±19,4 0,000 50,0±25,2 0,188 43,8±17,8 0,000
Hayır 53,6±14,5 58,3±16,9 41,7±22,2 50,0±16,2

Argo Kullanımı
Evet 53,6±15,8 0,607 58,3±18,3 0,005 41,7±23,9 0,580 50,0±16,5 0,114
Hayır 53,6±15,1 50,0±18,4 50,0±23,1 43,8±19,3

*İstatistiksel Anlamlılık, p<0,05; **Ort, Ortanca

Tartışma

Kahvehaneler, sadece erkeklere hizmet eden ve 
ev dışı etkinliklerde erkeklerin rağbet gösterdiği 
toplumsal mekanlardır. Olumlu yönlerinin 
yanında birçok olumsuz özelliği de bulunan 
kahvehanelere dair bu çalışmada, bu yapıların 
toplum üzerindeki işlevleri ve toplumun 
yaşam kalitesine yansımaları araştırılmıştır. 
Çalışmaya katılanların tamamı erkek bireylerden 
oluşturmaktadır. Araştırma grubunun %56,6’sı 
18-30 yaş aralığındadır. Bu yaş aralığında 
kahvehaneye gelenlerin fazla olması bekar, işsiz 
ve öğrencilerin bu yaş grubunda fazla olmasından 

Tablo 6. 2019 Yılında Bitlis İl Merkezi 
Kahvehanelerine Gelenlerin Yaşam Kalitesi 
Bileşenleri Ortalama Skorları
Yaşam Kalitesi Alt Bileşenleri Ortalama Standart 

Sapma
Ruhsal Alan 55,38 18,40
Bedensel Alan 53,92 15,58
Çevresel Alan 47,55 17,19
Sosyal Alan 47,51 23,70

Tablo 6’da katılımcıların yaşam kalitesi alt 
bileşenleri ortalamaları ve standart sapması 
sunulmuştur.
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kaynaklanmış olabilir. Benzer araştırmalara 
bakıldığında Şahbaz’ın 2007 (17) yılında Aydın il 
merkezinde 25 kahvehanede 100 kişi ile yaptığı 
araştırmada da bireylerin çoğunluğun (%27) 
18-30 yaş aralığında olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların eğitim durumuna bakıldığında 
%32,4’ünün ilkokul/ortaokul mezunu oldukları 
görülmektedir. Şahbaz’ın 2007 (17) yılında 
yaptığı çalışmada da kahvehaneye gelen bireylerin 
çoğunluğunu ilkokul mezunları oluşturmaktadır. 
Kahvehaneye giden bireyleri mesleki özelliklerine 
göre değerlendirildiğinde %49’unun genellikle 
istihdama katılmayan işsiz, öğrenci ve emekliler 
olduğu görülmektedir. Nitekim TUİK 2018 TRB2 
(Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) verilerinde 15 yaş 
üzeri erkeklerin %73’ünün ve 15-24 yaş arası 
erkeklerin ise %61,6’sının iş gücüne katıldığı 
bildirilmiştir (18). Kahvehanedeki yoğunluğun 
fazla olması henüz istihdama katılmamış gençlerin 
fazla olmasından kaynaklanmış olabilir. Ustakara 
ve Yağbasan’ın 2008 (19) yılında Elazığ ilinde 
yaptıkları çalışmada da kahvehaneye gidenlerin 
%24’ünün emekli, %8,5’inin işsiz ve %5,5’inin 
öğrenci olduğu, büyük oranı çalışmayan kesimin 
oluşturduğu görülmektedir. Bitlis ilinde yapılan 
bu çalışmada öğrenci yoğunluğu (%27) daha 
fazladır.

Araştırma gurubunun %68’i eğlenmek ve 
%24,8’i sohbet etmek amacıyla kahvehaneye 
gitmektedir. Benzer çalışmalara bakıldığında; 
Ustakara ve Yağbasan’ın 2008 (19) yılında 
yaptığı çalışmada katılımcıların %37,5’i 
eğlenmek/stresten kurtulmak için kahvehaneye 
gelmektedir. Süzer’in 1997 yılında yaptığı 
çalışmada öğrencilerin %59,8’i boş zamanlarında 
kahvehaneyi tercih etmektedir. Endonezya’nın 
bir bölgesinde insanların da kahve mekanlarını 
boş zamanlarını geçirmek (%76’sı) ve eğlenmek 
(%77) maksadıyla kullandığı görülmektedir 
(16). Bu verilere göre kahvehanelerin daha çok 
eğlenmek ve vakit geçirmek amacıyla kullanıldığı 
söylenebilir. Fakat kahvehaneler birçok 
olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. 
Kişiler gerekenden fazla zamanını bu mekanlarda 
tüketmekte, sigara dumanına maruz kalmakta, 
aile ihmali söz konusu olmakta, argo kelime 
kullanımı artmakta ve tartışmalar yaşanmaktadır. 

Kahvehanelerin bu olumsuz özellikleri yaşam 
kalitesine de yansıyabilmektedir.

Kahvehaneler aile ilişkilerini de 
etkileyebilmektedir. Ulusoy’un 2011 yılında 
yaptığı çalışmasında da kahvehaneye gelen 
bireylerin büyük bir kısmının eşi, eşinin 
kahvehaneye gitmesini istemediği görülmektedir 
(20). Bitlis ilindeki çalışmada kahvehanelere 
gelenlerin çoğunluğu ailelerini ihmal ettiklerini 
ve aile ilişkilerinin kahvehaneden dolayı 
bozulduğunu ifade etmiştir.

Çalışmada ruhsal, fiziksel, çevre ve sosyal 
yaşam kalitesi alt bileşenleri puan ortalaması 
orta düzeydedir. Kahvehanede sedanter olarak 
çok fazla zaman harcanması, dumanlı çevre, 
aile ilişkilerinde bozulma, argo ve tartışma 
ortamı, gerekenden fazla zaman harcanarak 
üretime katılmama gibi yaşam kalitesini 
olumsuz etkileyebilecek örnekleri bu mekanlarda 
görebilmekteyiz. Bütün bu olumsuz durumlar 
katılımcıların yaşam kalitesi alt bileşenlerine 
yansıyabilmektedir.   Katılımcıların %50,4’ünün 
haftada 3 gün üzerinde kahvehaneye gitmesi ve 
%42,6’sının günde 3 saat üzerinde kahvehanede 
zaman geçirmesi katılımcıların yarısına yakınının 
kahvehaneye bağlılık gösterdiği şeklinde ifade 
edilebilir.

Bu çalışmada katılımcıların %35’i kahvehanede 
sigara içilmesine olumsuz bakmamaktadır. 
Ergün’ün 2017 yılında (11) yaptığı çalışmada da 
%30,6’sı kahvehanede sigara içilmesine olumsuz 
bakmaktadır.

Kahvehane alışkanlığının aile ilişkilerine olumsuz 
yansıdığını belirtenlerin sosyal alan ve çevre 
alan yaşam kalitesi puanı anlamlı bir şekilde 
daha yüksektir. Kahvehanelerin aile ilişkilerine 
olumsuz yansıdığını belirtenlerin aile ilişkilerine 
olumsuz yansıdığının farkında olması ayrıca 
bu grubun sosyoekenomik ve eğitim düzeyinin 
daha yüksek olması sosyal ve çevre yaşam 
kalitesini artırmış olabilir. Yaşam kalitesinin 
ayrıntılarının belirlenmesinde ailenin önemli bir 
rolü vardır. Aile yaşamında bireyler arasındaki 
olumlu etkileşim yaşam kalitesinin de olumlu 
algılanmasını sağlamaktadır (21). 
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Kahvehaneye gelen kişilerin yarısına 
yakını çalışma hayatında olmayan kişiler 
oluşturmaktadır. Kahvehanelere gelen bireylerden 
çalışmayanların bedensel yaşam kalitesi puanının 
daha düşük olduğu görülmektedir. Çalışmayan 
kişilerin iş hayatında olmayıp kahvehanede gün 
ve saat olarak daha fazla sedanter vakit geçirmesi 
bedensel yaşam kalitesini azaltmış olabilir.

Kahvehanede kitap bulundurmayı olumlu 
bulanlarda fiziksel, ruhsal ve çevre yaşam 
kalitesi anlamlı bir şekilde daha yüksektir 
(p<05). Kahvehaneye gelen 18-30 yaş gurubu 
kişiler kitap bulundurmayı diğer yaş gruplarına 
göre daha olumlu bulmaktadır. Aynı zamanda 
bu yaş gurubu kişilerin eğitim düzeyi diğer yaş 
gruplarına göre daha yüksektir. Bu çalışmada 
eğitim düzeyi yüksek olanların yaşam kalitesinin 
bütün alt bileşenler skorunun daha yüksek olduğu 
görülmüştür.

Kahvehaneyi vakit kaybı olarak görenlerde 
sosyal yaşam kalitesi daha yüksektir. Bireylerin 
bu durumun farkında olması aile içi ilişkileri 
etkileyip sosyal yaşam kalitesini artırmış olabilir. 
Çünkü aile bireyleri arasındaki olumlu etkileşim 
yaşam kalitesini olumlu etkilemektedir (21).

Kahvehanelerin kötü alışkanlıklara sebep 
olduğunu düşünenlerin çevre yaşam kalitesi daha 
yüksektir. Bu durum kahvehanelerin dumanlı 
hava sahasına sahip olmasından oradaki bireylere 
sigara alışkanlığı kazandırmasına sebebiyet 
vermesinden kaynaklanmış olabilir. Literatürde 
de sigara ile yaşam kalitesi arasında negatif bir 
ilişkinin olduğu ifade edilmektedir (22).

Kahvehanelerde vakit geçirmenin kas ve sırt 
ağrılarına sebep olduğunu ifade edenlerin 
bedensel yaşam kalitesi puanı daha yüksektir. 
Bu grubun bedensel yaşam kalitesinin yüksek 
olmasının nedeni kahvehanelerin hareketsiz 
yaşama neden olduğunun farkında olması olabilir. 
Yapılan bir çalışmada da fiziksel aktivelere 
katılmanın bedensel yaşam kalitesi ile ilişkili 
olduğu bildirilmiştir (23).

Kahvehane ortamında sık tartışmaların 
yaşandığını ifade edenlerin bedensel, ruhsal ve 
çevre yaşam kalitesi daha düşüktür. Yaşanan 

tartışmalardan kaynaklı psikolojik iyi olmayış 
durumu yaşam kalitesini olumsuz etkilemiş 
olabilir. Literatürde de arkadaşlarla nasıl vakit 
geçirildiğinin yaşam kalitesi üzerinde etkili olan 
unsurlardan biri olduğu ifade edilmiştir (23). 

Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak kahvehane ortamı her ne kadar 
eğlenmek ve hoşça vakit geçirmek için tercih 
edilse de kuruluş amacından saptığını ve ilk 
kurulduğu zamanlardan farklı özellik gösterdiği 
görülmektedir. Kahvehaneler, vaktin gereğinden 
fazla boşa harcanması, ailenin ihmal edilerek 
ailesel etkileşiminde olumsuz değişmeler, argo 
ve sigara kullanımı, sedanter yaşam, masa ve 
sandalyenin doğru kullanılmaması gibi olumsuz 
zemin oluşturabilmektedir. Böylece kişilerin 
bedensel, ruhsal, sosyal ve çevresel yaşam kalitesi 
düşebilmektedir. 

Kahvehanelerin doğru kullanılmadığında kötü bir 
alışkanlık olduğunu, vakit kaybı olduğunu, aile 
ihmal edildiğini, kitap bulundurulması gerektiğini 
düşünenler ve eğitim düzeyi yüksek olan kişiler 
bu mekanların niteliğinin farkındalar. Bu kişilerin 
yaşam kalitesi değerleri daha yüksektir. 

Yaşam kalitesini yükseltecek kahvehanelere 
alternatif mekanların sayısı arttırılarak kişiler bu 
yerlere teşvik edilebilir. Bu yapılar ilde yaşayan 
erkeklerin sosyodemografik yapısına uygun 
olacak şekilde planlanmalıdır.

Çalışma kahvehanelerin yoğun olduğu bir bölgede 
yapıldığı için tüm topluma genellenemez. Bununla 
birlikte kahvehaneler ve yaşam kalitesi bağlamında 
literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca 
amacı dışında kullanılması muhtemel olan bu 
mekanların halk sağlığı açısından olumsuz 
etkileri olduğundan bu konuda daha fazla çalışma 
yapılması gerekmektedir
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Cultural Sensitivity and Health Perceptions of Individuals Living in 
Rural Areas: Albanian Village Example

Kırsal Kesimde Yaşayan Bireylerin Kültürel Duyarlılıkları ve 
Sağlık Algıları: Arnavutluk Köyü Örneği 
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Tuba YILMAZ BULUT1, Birsen ALTAY2, Esra SARAÇOĞLU3

ABSTRACTÖZ
The aim of this study is to determine the cultural sensitivity and he-
alth perceptions of Albanian people living in rural areas. Method: 
This cross-sectional study was completed with 290 individuals living 
in rural areas in Samsun. The data were collected with a personal 
information form, Intercultural Sensitivity Scale and Perception of 
Health Scale. In the study, in which field research was used as a 
method, 290 individuals were administered a face-to-face questi-
onnaire. Descriptive statistics and non-parametric tests were used 
to evaluate the data. Results: The mean score for the Intercultural 
Sensitivity Scale was 82.36 ± 9.36 and the mean score for the Per-
ception of Health Scale was 46.76 ± 9.54. The Health Perception of 
the married participants was found to be higher than the single ones. 
A significant relationship was found between the age, marital status, 
educational status, the length of life of the participant’s family, and 
the status of having a say in the family and perceptions of health of 
the individuals participating in the study. Conclusion: Intercultural 
Sensitivity and Perception of Health scores of the individuals inclu-
ded in the study were found high.

Kırsal kesimde yaşayan Arnavut kökenli bireylerin kültürel duyar-
lılıkları ve sağlık algılarını belirlemek bu araştırmanın amacıdır.  
Yöntem:  Kesitsel araştırma tipinde yapılan bu çalışma Samsun’da 
kırsal kesimde yaşayan toplam 290 bireyle tamamlanmıştır. Veriler 
kişisel bilgi formu, Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği ve Sağlık Algısı 
Ölçeği ile toplanmıştır. Yöntem olarak saha araştırmasının kullanıl-
dığı çalışmada 290 bireye yüz yüze anket uygulanmıştır. Verilerin 
değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve non-parametrik 
testler kullanılmıştır. Bulgular: Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği 
puan ortalaması 82,36±9,36 ve Sağlık Algısı Ölçeği ortalama pu-
anı 46,76±9,54 olarak bulunmuştur. Evli olan katılımcıların Sağlık 
Algısı bekar olanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Araştırmaya 
katılan bireylerin yaş, medeni durum, eğitim durumu, katılımcının 
ailesinin Samsun’da yaşama süresi ve ailede sözü geçme durumu 
ile sağlık algıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05).   
Sonuç: Araştırma kapsamına alınan bireylerin Kültürlerarası Du-
yarlılık ve Sağlık Algısı puanları yüksek bulunmuştur. 

Keywords: Cultural Sensitivity, Health Perception, CountrysideAnahtar Kelimeler: Kültürel Duyarlılık,  Sağlık Algısı, Kırsal Kesim
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GİRİŞ

Kırsal kavramının yabancı dillerdeki 
karşılıklarına bakıldığında kavramın ilk bakışta 
köy olgusu ile özdeşleştirildiği düşünülse de 
aslında, “kent” kelimesinin zıt anlamlısı olarak 
belirtilmektedir. İngilizce ve Fransızca’da “rural” 
şeklinde belirtilen kırsal kavramı genellikle 
köye ait bir anlam yaratmaktadır: Türkçe’de 
“kent” kelimesine karşılık, İngilizce’de “urban”, 
Fransızca’da ise “urbain” kelimesinin zıt anlamlısı 

olarak kullanılmaktadır (1).

Türk Dil Kurumu kültürü  ‘tarihsel, toplumsal 
gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve 
manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki 
nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve 
toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü 
gösteren araçların bütünü’ olarak tanımlamaktadır 
(2).  Diğer taraftan kültür üretimi ve paylaşımı 
insan topluluklarını diğer canlılardan ayıran en 
önemli insana özgü özelliklerden bir tanesidir 
(3). Kültürü asıl öznesi insan olduğu için; İnsan 
bir nesne olarak iyileştirilemez; kendinden, 
çevresinden, doğadan ve evrenden ayrı 
düşünülemez (4). Odağı insan olan hemşireler, 
birey ya da toplumda ki kültürel farklılıkları 
dikkate almazlarsa, verilecek bakımında etkin 
olamayacağını savunan Leininger; insanların 
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yaşam felsefeleri, dünya görüşleri, bilgileri ve 
gelenekleri, örf ve adetleri, çevreleri, dilleri, 
ifade biçimleri ve sosyal yapılarının üzerinde 
durulması gerektiğini söyler. Bu düşüncesi onun 
hemşireliğe holistik bir bakış acısı ile baktığını 
göstermektedir (5). Hemşirelik ise insanı, sağlıkta 
ve hastalıkta doğumundan ölümüne kadar geçen 
sürede anlamaya odaklanmıştır. Bilim ve sanattan 
oluşan hemşirelik mesleğinin toplumda varoluş 
nedeni, insan varlığını bütüncül bakış açısı ile ele 
alabilmek ve onu tüm yönleri ile tanımlayabilmektir 
(6). Hemşirelik bakımı; sosyal yapı, dünya 
görüşü, kültürel değerler, dil ve çevresel durumu 
içeren transkültürel bilgiye dayanmalıdır (7). 
Kültürlerarası hemşireliğin amacı; birey aile ve 
grupların kültürel gereksinimlerini karşılamada 
duyarlı ve etkili bir hemşirelik bakımı sunmaktır 
(8). Hemşirelerin kültürel yeterli bakımı ile 
ilgili yapılan bir çalışmada araştırmaya katılan 
hemşireler arasında kültürlerarası hemşirelik 
bilgisi %73,2 kültürlerarası iletişim %71,8 
kültürlerarası liderlik %52,8 olarak belirlenmiştir 
(9).

Bir toplumda hastalık sayılan bir durum diğer 
toplumda hastalık olarak sayılmayabilir. Değişik 
kültürlerde bireyin hasta olarak kabul edilmesi, 
bazı ölçütlere göre değerlendirilebilir (10). Bu 
bağlamda bireylerin sağlık algıları da kültürden 
kültüre değişiklik göstermektedir. 

Sağlık algısı “bireyin kendi sağlığına ilişkin 
kişisel duygu, düşünce, önyargı ve beklentilerinin 
bir bileşimi” olarak tanımlanabilir. Bireyin kendi 
sağlığına ilişkin olumlu inançlar taşıması “iyi 
sağlık”; olumsuz inançlar taşıması durumu ise 
“kötü sağlık algısı” olarak adlandırılmaktadır. 
Sağlık inanç modeline göre; sağlık durumunun 
algılanması, sağlık davranışlarını ve sağlık 
sorumluluğunu etkilemektedir. Bu anlamda 
sağlık algısı, bireye sağlığı geliştirici yaşam 
davranışlarının kazandırılması ve sürdürülmesini 
hedefleyen sağlığın geliştirilmesi süreci ile 
doğrudan ilişkilidir (11).

Kültürlerarası duyarlılık ile ilgili çeşitli yaklaşımlar 
ve perspektifler olmasına rağmen yine de çok 
kültürlü gerçeklik, kurulan kültürel farklılıkların 
ve kültürlerarası ilişkilerin algılanması gibi 

konuların araştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Arnavut toplumunun çok kültürlü oluşu sebebi 
ile kültürlerarası duyarlılık hakkındaki algıları ve 
sağlık algıları bu araştırma amacıdır.  

MATERYAL METOT
Araştırmanın Şekli
Bu çalışma kesitsel tipte araştırma olarak 
yapılmıştır.

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman
Araştırma 15 Mayıs 2018- 15 Ağustos 2018 
tarihlerinde Orta Karadeniz Bölgesinde bulunan 
bir İlçede ki tüm Arnavut kökenli bireylerin 
yaşadığı köylerde yapılmıştır.

Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Orta Karadeniz Bölgesinde 
bir ilçede ki toplam 10 tane farklı köyde 18 yaş üstü 
toplam 380 Arnavut kökenli birey oluşturmuştur.  
Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş olup 
araştırmanın yapıldığı tarihlerde araştırmaya 
katılmayı kabul eden 290 Arnavut kökenli birey 
araştırmaya dahil edilmiştir. 

Veri Toplama Araçları
Araştırmada veriler tanıtıcı anket formu, 
‘Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği’ ve ‘Sağlık 
Algısı Ölçeği’ ile elde edilmiştir. 

Kişisel Bilgi Formu 
Araştırmacılar tarafından literatür ışığında 
geliştirilmiş olan 15 sorudan oluşan kişisel bilgi 
formu; kadınların sosyo-demografik özelliklerini 
(yaş, eğitim durumu, vb.), kaç yıldır Türkiye’de 
yaşadıklarını, konuştukları dil gibi soruları 
sorgulamaktadır.

Sağlık Algısı Ölçeği 
2007 yılında Diamond ve arkadaşları tarafından 
geliştirilmiştir (12). Kadıoğlu ve Yıldız (2012) 
tarafından Türkiye için geçerlilik güvenilirliği 
yapılmıştır (13). Sağlık Algısı Ölçeği 15 madde 
ve dört alt faktörden oluşan beşli likert tipi 
bir ölçektir..1., 5., 9., 10., 11. ve 14. maddeler 
olumlu tutum, 2., 3., 4., 6., 7., 8., 12., 13. ve 
15. maddeler olumsuz ifadelerdir. Olumlu 
ifadeler “çok katılıyorum=5”, “Katılıyorum= 
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4”, “Kararsızım=3”, “katılmıyorum=2”, “Hiç 
katılmıyorum=1” şeklinde puanlanmıştır. 
Olumsuz ifadeler ise ters puanlanmıştır. Ölçekten 
alınabilecek en az puan 15, en çok puan 75’dir. 
Ölçeğin alt gruplarına göre Cronbach Alpha 
Değerleri: Kontrol merkezi 0,90; Öz farkındalık 
0,91; Kesinlik 0,91; Sağlığın önemi 0,82’dir (13).

Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği 
Kültürel Duyarlılık Ölçeği Chen ve Starosta 
(Chen, 2000) tarafından geliştirilen (14) ve 
Bulduk ve arkadaşları (15) tarafından Türkçeye 
uyarlanan ve kültürlerarası duyarlı olmak için 
gerekli beş duygusal boyutu içermektedir. Ölçeğin 
iletişimde sorumluluk boyutu 1, 11, 13, 21, 22, 
23 ve 24. maddelerden, kültürel farklılıklara 
saygı boyutu 2, 7, 8, 16, 18 ve 20. maddelerden, 
iletişimde kendine güvenme boyutu 3, 4, 5, 6 ve 
10. maddelerden, iletişimden hoşlanma boyutu 9, 
12 ve 15. maddelerden ve iletişimde dikkatli olma 
boyutu 14, 17 ve 19. maddelerden oluşmaktadır. 
Ölçeğin 2, 4, 7, 9, 12, 15, 18, 20 ve 22. 
maddeleri ters olarak kodlanmaktadır. Kültürel 
Duyarlılık Ölçeği (1) kesinlikle katılmıyorum (2) 
katılmıyorum (3) kararsızım (4) katılıyorum ve 
(5) kesinlikle katılıyorum şeklinde 5’li likert tipi 
bir derecelendirmeye sahiptir. Orijinal ölçeğin 
güvenirlik çalışması kapsamında gerçekleştirilen 
iki ayrı uygulamada hesaplanan Cronbach Alpha 
katsayıları 0.86 ve 0.88’dir (15).

Verilerin Toplanması
Veri toplama araçlarının uygulanmasında yüz 
yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Verilerin 
toplanmasında, bireylerin evlerine gidilmiş, 
gerekli izinleri alınmış, araştırma ve ölçekle ilgili 
gerekli açıklamalar yapılmış ve bir veri formunun 
doldurulması yaklaşık olarak 20-30 dakika 
sürmüştür. 

Verilerin Değerlendirilmesi
Analizler SPSS 20.0 paket programı ile 
değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde 
yüzdelik, ortalama, standart sapma, testleri 
kullanılmıştır. Testte verilen yanıtların normal 
dağılıma uygun olup olmadıkları Kolmogorov-
Smirnov ile test edilmiştir. Veriler normal 
dağılım göstermediği için non-parametrik testler 

kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel testlerinde 
One-Way ANOVA, Kruskal Wallis Test, Mann-
Whitney U ve Spearman Korelasyon analiz 
testleri kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık 
düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.

Araştırmanın Etik Yönü
Araştırma Helsinki Bildirgesi İnsan Gönüllüleri 
Üzerindeki Tıbbi Araştırmalarda Etik 
İlkelere uygun olarak yapılmıştır. Çalışmanın 
yapılabilmesi için yerel bir klinik araştırmalar 
etik kurulundan etik kurul raporu alınmıştır. 
Araştırmaya katılan bireylere araştırmaya ilişkin 
bilgi verilerek sözlü onamları alınmış ve gönüllü 
katılımları sağlanmıştır.

BULGULAR
Kırsal kesimde yaşayan Arnavut kökenli bireylerin 
yaş ortalaması 52,94±10,26’dır Araştırmaya 
katılanların sosyo-demografik özellikleri 
incelendiğinde; %81,4’ünün 36-65 arası yaş 
grubunda olduğu bulunmuştur. Bireylerin bazı 
demografik özelliklerine göre dağılımı Tablo 1’de 
verilmiştir. Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği puan 
ortalaması 82,36±9,36 ve Sağlık Algısı Ölçeği 
ortalama puanı 46,76±9,54 olarak bulunmuştur.

Katılımcıların kültürlerarası duyarlılık algıları ile 
evlenme şekilleri arasındaki ilişki incelendiğinde 
anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını 
test etmek amacıyla istatistik testlerden Non-
parametrik bir test olan Kruskal-Wallis test 
analizi kullanılmıştır. Farklılığın kaynağını 
test etmek için Post Hoc testleri kullanılmıştır. 
Arnavut kökenli bireylerin kültürlerarası 
duyarlılık algıları ile evlenme şekilleri arasındaki 
ilişki incelendiğinde birbirlerini tanıyarak görücü 
usulü evlenen katılımcılar birbirlerini tanımadan 
görücü usulü evlenenler ve severek evlenenlere 
göre kültürlerarası duyarlılık algılarının anlamlı 
düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur 
(P=0,002), (χ2=12,44), (Tablo 2).
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Tablo 1: Bireylerin sosyo-demografik ve kültürel farklılıkları özelliklerine göre dağılımları (n=290) 
(Samsun, 2018)
Tanıtıcı Özellikler Sayı Yüzde(%)
Yaş 18-35 Yaş 27 9,3

36-65 Yaş 236 81,4
66-85 Yaş 27 9,3

Cinsiyet Erkek 156 53,8
Kadın 134 46,2

Medeni Durum Evli 281 96,9
Bekar 9 3,1

Eğitim Durum Okuma Yazma Yok 50 17,2
İlkokul 181 62,4
Ortaokul 34 11,7
Lise 17 5,9
Ön lisans 8 2,8

Evlenme Şekli Görücü Usulü 142 49,0
Birbirlerini Tanıyarak 101 34,8
Severek 38 13,1

Katılımcının ailesinin Samsun’da yaşama 
süresi

1-20 yıl 29 10,0
21-40 yıl 84 29,0
41-60 yıl 132 45,5
61-90 yıl 45 15,5

Aile Tipi Geniş Aile 152 52,4
Çekirdek Aile 138 47,6

Yaşanılan Mahalledeki Bireylerin 
Özellikleri

Sadece Arnavut Kökenli Bireyler 258 89,0
Başka kültürden Bireylerle 30 10,3
Her ikisi de 2 ,7

Eşlerin Ev İslerinde Destek Olma Evet 217 74,8
Hayır 67 23,1

En Uzun Süre Yaşanılan Yer Köy 263 90,7
İlçe 22 7,6
İl 5 1,7

Ailede Kadın ve Erkek Ayrımcılığı Var 56 19,3
Yok 234 80,7

Ailede Sözü Geçen Kadın 11 3,8
Erkek 141 48,6
Her İkisinin de 138 47,6

Arnavut kökenli bireylerin kültürlerarası duyarlılık 
algıları ile ikamet ettikleri mahalledeki bireylerin 
özellikleri arasındaki ilişki incelendiğinde, başka 
kültürden bireylerle aynı mahallede ikamet eden 
katılımcıların kültürlerarası duyarlılık algıları 
sadece Arnavut kökenli bireyler veya hem 
Arnavut kökenli hem de başka kültürden bireyler 
ile ikamet edenlere göre anlamlı düzeyde daha 

yüksek olduğu bulunmuştur (P=0,03), (χ2=6,96), 
(Tablo 2). 

Araştırmaya katılan bireylerden eşine ev işlerinde 
destek olanların kültürlerarası duyarlılık algısı 
olmayanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek 
olduğu bulunmuştur (P=0,00), (U=4,055),(Tablo 2). 
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Tablo 2: Araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri ile kültürlerarası duyarlılık puan ortalaması 
karşılaştırılması (n=290) (Samsun, 2018)

Tanıtıcı özellikler Kültürlerarası 
Duyarlılık

Medyan(Min-Max)

İstatistik

Yaş 18-35 Yaş 82 (66 - 99) χ2=0,80
36-65 Yaş 83 (58 - 100) P=0,66
66-85 Yaş 82 (69 - 100)

Medeni Durum Evli 82 (58 - 100) U=-0,56
Bekar 84 (76 - 93) P= 0,57

Eğitim Durum Okuma Yazma Yok 81,5 (59 - 100)
İlkokul 84 (58 - 100) χ2=8,40
Ortaokul 77,5 (65 - 97) P= 0,07
Lise 85 (67 - 99)
Ön lisans 83 (69 - 93)

Evlenme Şekli Birbirlerini Tanımadan Görücü Usulü 79,5 (58 - 100)a χ2=12,44
Birbirlerini Tanıyarak Görücü Usulü 86 (61 - 98)b *P=0,002
Severek 82,5 (65 - 99)a

Katılımcının ailesinin 
Samsun’da yaşama süresi

1-20 yıl önce 82 (66 - 99)
21-40 yıl önce 82 (58 - 94) χ2=5,18
41-60 yıl önce 85 (59 - 100) P=0,15
61-90 yıl önce 82 (65 - 100)

Aile Tipi Geniş aile 84,5 (58 - 100) U=-1,03
Çekirdek aile 82 (63 - 98) P=0,30

Evde Konuşulan Dil Türkçe 84 (66 - 99) U=6,039
Arnavutça 82 (58 - 102) P=0,28
Sadece Arnavut Kökenli Bireyler 82 (58 - 100)a

Yaşanılan Mahalledeki 
Bireylerin Özellikleri

Başka kültürden Bireylerle 88,5 (74 - 98)b χ2=6,96
Her ikisi de 83,5 (76 - 91)a *P=0,03

Eşlerin Ev İslerinde 
Destek Olma

Evet 85 (59 - 100) U=4,055
Hayır 74 (58 - 96) **P=0,00

En Uzun Süre Yaşanılan Yer Köy 82 (58 - 100) χ2=2,07
İlçe 85 (70 - 95) P=0,35
İl 84 (82 - 98)

Ailede Kadın ve Erkek 
Ayrımcılığı

Var 81 (66 - 98) U=7,265
Yok 83 (58 - 100) P=0,20

Ailede Sözü Geçen Kadın 80 (69 - 95)ab χ2=46,31
Erkek 77 (61 - 100)a **P=0,000
Her İkisinin de 88 (58 - 102)b

*=P<0.05,  **=P<0.01    U:Mann Whitney U testi,   χ2: KruskalWallis    
-Harfler (a, b) aynı harfe sahip gruplar arasında fark olmadığını belirtir
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Tablo 3: Araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri ile Sağlık Algısı puan ortalaması karşılaştırılması 
(n=290) (Samsun, 2018)

Tanıtıcı özellikler Sağlık algısı
Medyan(Min-Max)

İstatistik

Yaş 18-35 Yaş 43 (19 - 66)ab χ2=12,57
36-65 Yaş 46 (27 - 70)a *P=0,002
66-85 Yaş 40 (26 - 57)b

Medeni Durum Evli 46 (26 - 70) U=733
Bekar 42 (19 - 58) *P= 0,03

Eğitim Durum Okuma Yazma Yok 44,5 (31 - 67)ab
İlkokul 46 (26 - 70)a
Ortaokul 44 (26 - 68)ab χ2=15,52
Lise 43 (33 - 51)ab *P=0,004
Ön lisans 39 (19 - 50)b

Evlenme Şekli Birbirlerini Tanımadan Görücü Usulü 45 (26 - 69) χ2=2,24
Birbirlerini Tanıyarak Görücü Usulü 46 (31 - 70) P=0,32
Severek 45 (27 - 61)

Katılımcının ailesinin Samsun’da 
yaşama süresi

1-20 yıl önce 46 (27 - 59)ab
21-40 yıl önce 44 (19 - 67)a χ2=30,95
41-60 yıl önce 48,5 (27 - 70)b **P=0,000
61-90 yıl önce 41 (26 - 52)a

Aile Tipi Geniş aile 47 (26 - 70) U=2,24
Çekirdek aile 44 (19 - 63) P=0,32

Evde Konuşulan Dil Türkçe 44 (19 - 66) U=7582
Arnavutça 46 (26 - 70) P=0,09

Yaşanılan Mahalledeki 
Bireylerin Özellikleri

Arnavut Kökenli Bireyler 46 (26 - 70) χ2=0,92
Başka kültürden Bireylerle 44,5 (19 - 66) P=0,63
Her ikisi de 48 (46 - 50)

Eşlerin Ev İslerinde Destek
Olma

Evet 46 (26 - 70) U=6668
Hayır 45 (26 - 68) P=0,30

En Uzun Süre Yaşanılan Yer Köy 46 (19 - 70) F=0,01
İlçe 44,5 (37 - 63) P=0,99
İl 48 (27 - 64)

Ailede Kadın Ve Erkek 
Ayrımcılığı

Var 45 (31 - 67) U=7228
Yok 46 (19 - 70) P=0,23

Ailede Sözü Geçen Kadın 41 (19 - 55)a χ2=15,35
Erkek 45 (31 - 67)a **P=0,000
Her İkisinin de 47 (26 - 70)b

*=P<0.05,  **=P<0.01    U:Mann Whitney U testi,   χ2: KruskalWallis    
-Harfler (a, b) aynı harfe sahip gruplar arasında fark olmadığını belirtir.



198

Sağlık ve Toplum 2022;32 (2) 192-202

Arnavut kökenli bireylerin kültürlerarası 
duyarlılık algıları ile ailede kimin sözünün 
geçtiği durum arasındaki ilişki incelendiğinde, 
ailede kadının veya hem kadın hem de erkeğin 
beraber sözünün geçtiği ailelerin kültürlerarası 
duyarlılık algıları sadece erkeğin sözünün geçtiği 
ailelere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 
bulunmuştur (P=0,000), (χ2=46,31), (Tablo 2).

Araştırmaya katılan Arnavut kökenli bireylerin 
yaş, medeni durum, eğitim durumu, ailesinin 
Samsun’da yaşama süresi, aile tipi, evde 
konuşulan dil, en uzun süre yaşanılan yer ve 
ailede kadın erkek ayrımcılığının olup olmaması 
ile kültürlerarası duyarlılık algıları arasında 
anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2).

Arnavut kökenli bireylerin sağlık algıları ile 
yaşları arasındaki ilişki incelendiğinde 36-65 
yaş arasında olan katılımcılar 66-85 yaş arasında 
olanlara göre sağlık algılarının anlamlı düzeyde 
daha yüksek olduğu bulunmuştur (P=0,002), 
(χ2=12,57), (Tablo 3).

Araştırmaya katılan bireylerin medeni durum 
ile sağlık algıları karşılaştırıldığında evli olan 
katılımcıların sağlık algıları bekar olanlara göre 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur 
(P=0,03), (U=733), (Tablo 3). 

Arnavut kökenli bireylerin sağlık algıları ile 
eğitim durumları arasındaki ilişki incelendiğinde 
ilkokul mezunu olan katılımcılar ön lisans mezunu 
olanlara göre sağlık algılarının anlamlı düzeyde 
daha yüksek olduğu bulunmuştur (P=0,004), 
(χ2=15,52), (Tablo 3).

Arnavut kökenli bireylerin ailesinin Samsun’da 
yaşama süresi ile sağlık algıları arasındaki ilişki 
incelendiğinde 41-60 yıl önce ailesi Samsuna göç 
etmiş olan katılımcılar 21-40 yıl önce veya 61-
90 yıl önce göç edenlere göre sağlık algılarının 
daha yüksek olduğu bulunmuştur (P=0,000), 
(χ2=30,95), (Tablo 3).

Arnavut kökenli bireylerin sağlık algıları ile 
ailede kimin sözünün geçtiği durum arasındaki 
ilişki incelendiğinde, ailede hem kadın hem de 
erkeğin beraber sözünün geçtiği ailelerin sağlık 
algıları sadece erkeğin veya sadece kadının 

sözünün geçtiği ailelere göre anlamlı düzeyde 
daha yüksek olduğu bulunmuştur (P=0,000), 
(χ2=15,35), (Tablo 3).

Araştırmaya katılan Arnavut kökenli bireylerin 
evlenme şekli, aile tipi, evde konuşulan dil, 
yaşanılan mahalledeki bireylerin özellikleri, 
eşlerin ev islerinde destek olma durumu, en 
uzun süre yaşanılan yer ve ailede kadın-erkek 
ayrımcılığı ile sağlık algıları arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 3).

Kültürlerarası Duyarlılık ile Sağlık algısı arasında 
korelasyon analizi sonucunda pozitif yönlü bir 
ilişkisi bulunmuştur (Tablo 4).

Tablo 4: Katılımcıların sağlık algısı ile kültürlerarası 
duyarlılık ortalama puanları arasındaki korelasyon 
ilişkisi (n=290) (Samsun, 2018)

Kültürlerarası 
Duyarlılık

Sağlık algısı

Kültürlerarası 
Duyarlılık  

1 0,22*

Sağlık Algısı 1

*Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

TARTIŞMA
Kültürel duyarlılıkla ilgili ulusal ve uluslararası 
alanda yapılmış çalışmalara bakıldığında,  ulusal 
alanda kültürlerarası duyarlılık ile ilgili yayınların 
yetersiz olduğu görülmektedir. Kültürel duyarlı 
bakım hem bilişsel hem de duyuşsal hazırlanmayı 
gerektiren ve bir son ürün olmaktan ziyade bir 
süreçtir (16). Bu araştırmada ki katılımcılar, her 
bireyin benzersiz olduğunu ve kültürel olarak 
farklılıklarının olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bu çalışma ile kırsal kesimdeki Arnavut kökenli 
bireylerin kültürel duyarlılıkları ve sağlık 
algıları araştırılmış olup bu bölümde bulgular 
tartışılacaktır. 

 Farklı kültürlerdeki insanları algıladığımızı 
davranışlarımızla göstermemiz kültürel 
duyarlılığın fiziksel unsurudur. Çalışan, farklı 
kültürlerden kişilerle karşılaştığında beden dilini, 
konuşma dilini, ifadelerini ve davranışlarını 
değiştirebiliyorsa, iletişim becerilerini iyi 
kullanıyor demektir. Bu bağlamda gelecekte 
çalışanların çok kültürlü ortamlarda başarısında 
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çalışanlarının sahip olduğu iletişim becerileri çok 
önemli rol oynayacaktır. Kültürlerarası duyarlılık, 
farklı kültürleri olduğu gibi kabul etmek ve 
olumlu duygularla yaklaşılması gerekliliğidir 
(17). Yapılan bir araştırmada katılımcıların 
Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeğinden aldıkları 
toplam puan 88,94±14,12 olarak bulunmuştur 
(18). Bu araştırmada da Kültürlerarası Duyarlılık 
Ölçeği puan ortalaması 82,36±9,36 olarak 
bulunmuştur. Bu durum Arnavut kökenli 
bireylerin Kültürel Duyarlılıklarının yüksek 
olduğu anlamına gelmektedir. 

Balkan göçmeni yaşlılar ve ülkemizin Batı 
Anadolu bölgesinde doğan yaşlılar ile yapılan 
bir çalışmada sağlıklı olmada psikolojik sağlığa 
Anadolu’nun diğer bölgelerinde yaşayanlara göre 
daha fazla yer vermiştir. “Tam iyilik” olarak kabul 
edilen fiziksel–sosyal–psikolojik sağlığa ilişkin 
değerlendirmeler Türkiye’nin tüm bölgelerinde 
düşük oranlarda bulmuştur (19). Sağlık erkek 
veya kadın tarafından birey olarak, kendi değer ve 
inanışlarına göre farklı şekilde belirtilmektedir. 
Sağlığın algılanması, aile, toplum ve içinde 
yaşanılan sosyal konumdan etkilenmektedir 
(20). Bir toplumun yaşama biçimi olarak da 
tanımlanabilen kültür, insanın sağlık algısını 
etkiler. Bu araştırmada ise Sağlık Algısı Ölçeği 
ortalama puanı 46,76±9,54 olarak bulunmuş 
olup bireylerin sağlık algılarının yüksek olduğu 
anlamına gelmektedir. Bu durumun araştırmaya 
katılan bireylerin sağlıklı bireyler olmasından 
dolayı kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Gaziantep’in kırsal kesiminde yapılan bir 
araştırmada evlilik konusundaki tutumlara 
bakıldığında, görücü usulü ile evlenmeyi kadın 
katılımcılar erkek katılımcılara göre daha 
çok sağlıklı bulduklarını belirtmişlerdir (21). 
Yapılan başka bir araştırmada ise araştırmaya 
katılan bireylerin çoğunluğu (%80’i) aşk evliliği 
yaptıkları bulunmuştur (22). Bu araştırmada 
ise Arnavut kökenli bireylerin kültürlerarası 
duyarlılık algıları ile evlenme şekilleri arasındaki 
ilişki incelendiğinde birbirlerini tanıyarak görücü 
usulü evlenen katılımcılar birbirlerini tanımadan 
görücü usulü evlenenler ve severek evlenenlere 
göre kültürlerarası duyarlılık algılarının anlamlı 
düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu 

durumun literatür ile farklı kültürel özelliklere 
sahip katılımcılar ile araştırmanın yapılmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir.

Kişinin öğrendiği kültürel özellikleri 
içselleştirerek iletişimi sırasında işlerlik 
kazandırması ve ardından söz konusu farklılıklara 
adapte olması, farklılıkların yaşamına anlam 
kattığını fark etmesidir (23). Bu araştırmada da 
başka kültürden bireylerle aynı mahallede ikamet 
eden katılımcıların kültürlerarası duyarlılık 
algıları sadece Arnavut kökenli bireyler veya 
hem Arnavut kökenli hem de başka kültürden 
bireyler ile ikamet edenlere göre anlamlı düzeyde 
daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu durumun 
farklı kültürden bireyler ile aynı ortamları 
paylaşıp kültürel akış sağlandığı ve böylece 
birbirlerinin kültürlerinden etkilenmelerinden 
dolayı kültürlerarası duyarlılık algılarının yüksek 
olmasına sebep olduğu düşünülmektedir. 

Yapılan bir araştırmada kadınların %87,2’si, 
erkeklerin ise %74,5’i erkeklerin ev işlerinde 
yardımcı olması gerektiği düşüncesine katılmakta 
iken, kadınların %10,4’ü, erkeklerin ise %20
,7’si bu düşünceye katılmadıkları bulunmuştur 
(24). Bu araştırmada ise bireylerden eşine ev 
işlerinde destek olanların kültürlerarası duyarlılık 
algısı olmayanlara göre anlamlı düzeyde daha 
yüksek olduğu bulunmuştur. Gün geçtikçe 
kadınlar ve erkekler, ev işlerinin sadece kadınlara 
özgü olmadığını, erkeklerin de sorumluluk 
alması ve kadınlara yardımcı olması gerektiğini 
düşünmektedirler. Bu durumun geleneksel 
toplum içerisindeki kadının ve erkeğin rolleri 
arasındaki mesafenin azalmış olması ve böylece 
eşitlikçi rollerin artarken buna bağlı kültürlerarası 
uyumunda artmasını sağlamış olduğundan 
kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Yapılan bir araştırmada kadınların %71’inin 
‘ailenin reisi erkek olmalı’ görüşüne sahip 
olduğunu, ‘kadın her zaman kocasına itaat etmeli, 
onun sözünden çıkmamalı” inancına sahip olma 
oranının İzmir’de %40, Doğu Anadolu’da %71 
olduğu belirlenmiştir (25). Aile içindeki roller, 
biyolojik durumun bir sonucu olarak değil, kültürel 
ve ekonomik bağlar içinde iş bölümü şeklinde 
oluşmaktadır (26). Yapılan bir araştırmada 
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araştırmaya katılan kadın katılımcıların %79,2’si 
erkek katılımcıların ise %59,9’u evde erkeğin 
sözünün geçtiği düşüncesine sahip olduklarını 
bulmuşlardır (27). Bu araştırmada ise Arnavut 
kökenli bireylerden ailede kadının veya hem 
kadın hem de erkeğin beraber sözünün geçtiği 
ailelerin kültürlerarası duyarlılık algıları sadece 
erkeğin sözünün geçtiği ailelere göre anlamlı 
düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu 
durumun eşlerin evde birbirlerine karşı saygı 
ve eşitlik anlayışından kaynaklandığı ve bu 
bilincinde bireylerin sosyokültürel hayatlarına 
yansımasından dolayı olduğu düşünülmektedir. 

Sağlık algısı bir bireyin kendi sağlık durumunun 
kişisel olarak değerlendirmesi olarak 
tanımlanmaktadır (28). Yapılan bir araştırmada 
sağlık algısının başarılı yaşlanma algısı, 
sağlığın teşviki ve geliştirilmesi davranışını 
etkileyen önemli faktörlerin %38’den sorumlu 
olduğu bulunmuştur (29). Yapılan bir başka 
bir araştırmada sağlık algısının, yaş, cinsiyet 
ve yaşam tarzından önemli ölçüde etkilendiği 
bulunmuştur (30). Başka bir araştırmada ise 
yaşlı bireylerin genç bireylere göre sağlıklarını 
sık sık kötü ve çok kötü olarak bildirdikleri 
bulunmuştur (31). İzmir Bornova’da yapılan bir 
araştırmaya göre katılımcıların yaşlarının sağlık 
algılarını etkilemediğini bulmuşlardır (32). Bu 
araştırmada ise Arnavut kökenli bireylerin sağlık 
algıları ile yaşları arasındaki ilişki incelendiğinde 
36-65 yaş arasında olan katılımcılar 66-85 yaş 
arasında olanlara göre sağlık algılarının anlamlı 
düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu 
durumun yaşamın en verimli yıllarında iyilik 
haline bağlı olarak sağlık algılarının yükseldiği, 
yaş arttıkça da fiziksel güç kaybı, sosyal geri 
çekilme, kronik hastalıkların ortaya çıkması 
ve çevresel faktörlerden dolayı kaynaklandığı 
düşünülmektedir.  

Katılımcıların medeni durum ile sağlık algılarının 
karşılaştırıldığı bir araştırmada bekar olanların 
sağlık algıları evli olan bireylere göre daha 
yüksek olduğu bulunmuştur (33). Yapılan 
başka bir araştırmada da katılımcıların sağlık 
algısı ile yaşam tarzları arasında bir ilişki 
olduğu bulunmuştur (34). Bu araştırmada ise 
katılımcıların medeni durum ile sağlık algıları 

karşılaştırıldığında evli olanların sağlık algıları 
bekar olanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek 
olduğu bulunmuştur. Bu durumun kültürel 
farklılıklardan ve araştırma örneklem gruplarının 
farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Yapılan bir araştırmada sağlık algısının 
katılımcıların eğitim düzeyinden etkilendiği 
bulunmuştur (35). Yapılan başka bir çalışmada 
da lise mezunu ve üzeri eğitim düzeyinde olan 
katılımcıların sağlık algıları, ilköğretim mezunu 
olanlardan daha yüksek bulunmuştur (36). Bu 
araştırmada ise sağlık algıları ile eğitim durumları 
arasındaki ilişki incelendiğinde ilkokul mezunu 
olan katılımcılar ön lisans mezunu olanlara göre 
sağlık algılarının anlamlı düzeyde daha yüksek 
olduğu bulunmuştur. Literatürden farklı bir 
sonuç bulunmasının sebebi örneklem grubundaki 
bireylerin eğitim düzeylerinin düşük olmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Yapılan bir araştırmada sağlıklı olma ile yaşlıların 
doğdukları bölgeler arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (32). Bu 
araştırmada ise 41-60 yıl önce Samsuna göç 
etmiş ailesi bulunan katılımcılar 21-40 yıl önce 
veya 61-90 yıl önce göç edenlere göre sağlık 
algılarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
Bu durumun bulundukları ortama dil, ekonomik 
durum, sosyo-kültürel değişiklikler, sağlık 
hizmetlerinin kullanımını öğrenme gibi faktörler 
yönünden alışma ve uyum göstermeden dolayı 
olduğu düşünülmektedir. 

Bu araştırmada ailede hem kadın hem de erkeğin 
beraber sözünün geçtiği ailelerin sağlık algıları 
sadece erkeğin veya sadece kadının sözünün 
geçtiği ailelere göre anlamlı düzeyde daha yüksek 
olduğu bulunmuştur. Bu durumun erkeklerin 
kadınlar üzerinde ki baskısının azalması, 
sorunları anlaşarak çözülmeleri ve böylece 
psikolojik iyi oluşu etkileyip bireylerin sağlık 
algısını yükseltmesine katkı sağlamış olabileceği 
sebebiyle olduğu düşünülmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Katılımcılarda kültürlerarası duyarlılığın evlenme 
şekli, yaşanılan mahalledeki bireylerin özellikleri, 
eşlerin ev islerinde destek olma durumu ve ailede 
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sözü geçen durumuna göre farklılık gösterdiği 
belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların sağlık 
algılarının yaş, medeni durum, eğitim durum, 
ailesinin Samsun’da yaşama süresi ve ailede 
sözü geçen durumuna göre farklılık gösterdiği 
belirlenmiştir. Araştırma kapsamına alınan 
bireylerin kültürlerarası duyarlılık ve sağlık algısı 
puanları yüksek bulunmuştur. Kültürlerarası 
duyarlılık ile sağlık algısı arasında da pozitif 
yönlü bir ilişkisi bulunmuştur. 
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Evaluation of School Health Nursing Practice from Teachers’ Perspective

Öğretmenlerin Bakış Açısıyla  Okul Sağlığı Hemşireliği 
Uygulamasının Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Ebru DIĞRAK1, Hümeyra ZENGİN2, Aslıhan ÖZTÜRK EYİMAYA3, Ayfer TEZEL4

ABSTRACTÖZ
Objective: This study was conducted to evaluate teachers’ knowle-
dge and opinions about school health nursing practices in primary 
schools.
Method: The descriptive study was conducted with 63 teachers who 
agreed to participate in the study in three primary schools in Ankara. 
School health nursing practices were applied to students between 
March-April-May 2017 at the schools where the study was conduc-
ted, and a questionnaire was applied to the teachers after the imp-
lementation of the practices were completed. The data of the study 
were collected by a questionnaire form consisting of 35 questions.
Findings: While most teachers know the duties of school health nur-
se such as conducting health screenings (100%), organizing health 
education, (90,5%),  to identify children at risk (85,7%), planning 
health protection and development in cooperation with families 
(84,1%) and few know such tasks as shool staff  health care (28,6%) 
and school environment arrangements (20,6%). 
Conclusion: It was determined that the knowledge of the teachers 
about their school health nursing duties was insufficient and they 
stated that there was a need for a school health nurse at school. For 
this reason, it is recommended to make the necessary arrangements 
for the employment of nurses in order to form a school health team.

Amaç: İlköğretim okullarında uygulanan okul sağlığı hemşireliği 
uygulamaları hakkında öğretmenlerin bilgilerini ve görüşlerini de-
ğerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte yapılan çalışma Ankara ilinde olan üç 
ilköğretim okulunda araştırmaya katılmayı kabul eden 63 öğretmen-
le yürütülmüştür.  Araştırmanın yapıldığı okullarda Mart-Nisan-Ma-
yıs 2017 tarihleri arasında öğrencilere okul sağlığı hemşireliği 
kapsamında uygulamalar yapılmış ve uygulamalar bittikten sonra 
öğretmenlere anket yapılmıştır. Araştırmanın verileri 35 sorudan 
oluşan anket formu ile toplanmıştır. 
Bulgular: Öğretmenlerin çoğu okul sağlığı hemşiresinin sağlık tara-
maları yapması (%100), sağlık eğitimleri düzenlemesi (%90,5), risk 
altındaki çocukları belirlemesi (%85,7), aileler ile işbirliği içinde 
sağlığı koruma ve geliştirme planlamaları (%84,1) gibi görevlerini 
bilirken, okul personelinin sağlık durumu ile ilgilenmesi (%28,6), 
okul çevresi düzenlemesi yapması (%20,6) gibi görevleri çok azı 
bilmektedir. 
Sonuç: Öğretmenlerin okul sağlığı hemşireliği görevleri ile ilgili 
bilgi durumlarının yetersiz olduğu belirlenmiş ve okulda okul sağ-
lığı hemşiresine gereksinim olduğunu ifade etmişlerdir. Bu nedenle 
okul sağlığı ekibinin oluşturulması için hemşire istihdam edilmesi ile 
ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması önerilmektedir. 
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sing, Teacher
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GİRİŞ

Okul sağlığı hizmetleri öğrencilerin sağlık 
ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlık davranışlarını 
geliştirmek için en uygun stratejiden biridir (1). 
Okul sağlığı hizmetlerinin amacı, toplumda okul 
çağındaki bütün çocukların mümkün olan en iyi 
bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığa kavuşmalarını 
sağlamak, sürdürmek ve çocukların dolayısıyla 
toplumun sağlık düzeyini yükseltmektir (2). 

Okul sağlığı hizmetleri çok disiplinli ekip 
yaklaşımı ile yürütülmektedir. Okul sağlığı 
hemşireliği ekip içinde önemli bir role sahiptir 
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ve son 20 yılda önemli ölçüde ilerleyerek 
değişime uğramıştır. Okul sağlığı hemşireliği, 
sağlık ve eğitim arasında köprü kuran, bakım 
koordinasyonu sağlayan, öğrenci merkezli kaliteli 
bakımı savunan, bireylerin ve toplulukların tam 
potansiyellerini geliştirmelerine olanak tanıyan 
ve işbirliği yapan liderlerdir (3). Okul sağlığı 
hemşireliği bulaşıcı hastalıkların taranmasından, 
çok çeşitli akut ve kronik durumların yönetimi 
ve önlenmesi ile çocukların akademik olarak 
öğrenmeye ve gelişmeye hazır olmasını sağlamak 
için bakım koordinasyonuna sağlanmasına kadar 
bir kapsam içermektedir (4). 

Amerika, Kanada, İsveç, Norveç gibi sağlık 
hizmetlerinin gelişmiş olduğu ülkelerde okul 
sağlığı hemşiresinin alacağı eğitim, görev 
ve sorumluluklar yasalarla düzenlenmiş ve 
okul sağlığı hemşireliği ayrı bir uzmanlık 
alanı olmuştur (6). Ülkemizde ise okul sağlığı 
hemşireliği 2011 yılında yayınlanan hemşirelik 
yönetmeliğinde halk sağlığı hemşireliğinin bir 
alt alanı olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğe göre 
okul sağlığı hemşiresi, okullarda okul sağlığı 
hizmetleri ile ilgili gereksinimleri ve sorunları 
saptamak, sağlık risklerini erken tanılamak, uygun 
girişimleri planlanmak,  gereken önlemleri almak, 
okulda çevre sağlığını ilgilendiren durumları 
değerlendirmek, sağlık eğitimi faaliyetlerini 
planlamak, öğrenci, öğretmen ve ailesi arasında 
işbirliğini sağlayarak ilgili durumda sağlık 
danışmanlığını yürütmek gibi görev yetki ve 
sorumlulukları vardır (7). Ülkemizde okul sağlığı 
hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları 
hemşirelik yönetmeliği ile belirlenmiş olsa da, 
okullarda hemşirelerin istihdam edilmesi yaygın 
değildir. 

Okul sağlığı hizmetleri ekibi içinde yer alan 
öğretmenlerin okul sağlığı ve sağlık eğitimi 
programlarının yürütülmesinde önemli rolleri 
vardır. Sağlığı geliştirmek için sağlık eğitiminin, 
sağlık personeli danışmanlığında, öğretmenin 
yapması en etkili yollardan biridir (5,9). Literatür 
öğretmenlerin öğrencilere rol model olarak 
hareket edebileceği için, sağlığın korunması 
ve geliştirilmesi programlarına dâhil olması 
gerektiğini önermektedir (10). Aynı zamanda, 
Hümanistik Hemşirelik Kuramı ile yapılan 

bir çalışmada, hemşireler ve öğretmenler 
arasındaki iletişim hayati önem taşıdığı 
belirtilmektedir.  Öğretmenler ve okul sağlığı 
hemşiresi arasındaki iletişim, hemşirenin astım 
ve epilepsi gibi kronik hastalığı olan ya da 
görme, işitmenin bozulması ve diğer eksiklikler 
gibi özel ihtiyaçları olan çocukların bakımında 
rehberlik yapmasına yardımcı olmaktadır (11,12). 
Ayrıca yapılan çalışmalarda öğretmenlerin okul 
sağlığı hemşiresine ihtiyaç duyduklarını ve 
öğretmenler ile hemşirelerin arasında iletişimin 
geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır 
(11,13-16). Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise 
okul sağlığı hemşiresine ihtiyaç duyduklarını, 
öğretmenlerin okul sağlığı hemşireliği görevleri 
ve rolleri ile bilgilerinin yetersiz oldukları ve 
bilgilendirilmeleri önerilmektedir (15,16). 
Bu çalışmanın amacı belirli okullarda okul 
sağlığı hemşireliği uygulamaları yürütülerek 
öğretmenlerin okul sağlığı hemşireliği hakkında 
bilgi ve görüşleri değerlendirilmektir.  

GEREÇ ve YÖNTEM

Bu çalışma, öğretmenlerin okul sağlığı hemşireliği 
ile ilgili bilgilerini ve görüşlerini değerlendirmek 
amacıyla tanımlayıcı bir araştırma olarak 
yapılmıştır. Araştırma Ankara Üniversitesi 
Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği 
Dersi uygulama alanı ve okul sağlığı hemşiresi 
uygulaması için uygun olan üç ilköğretim 
okulunda yapılmıştır. Araştırmanın yapıldığı 
okullarda okul sağlığı hemşiresi ya da bir sağlık 
birimi bulunmamaktadır ve daha önce okul 
sağlığı uygulamaları yapılmamıştır. Araştırmanın 
evrenini üç ilköğretim okulunda çalışan 90 
öğretmenden oluşmaktadır. Çalışmada örneklem 
seçimine gidilmemiş araştırmaya katılmayı kabul 
eden 63 öğretmenle yürütülmüştür. Araştırma 
Mart-Nisan-Mayıs 2017 tarihleri arasında 
yapılmıştır.

Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından 
literatür doğrultusunda (yapılan çalışmalar 
ve yönetmelik) hazırlanan anket formu ile 
toplanmıştır (7,8,15). Anket formu dört bölüm 
ve 35 sorudan oluşmaktadır. Birinci bölüm, yaş, 
cinsiyet, eğitim alanı gibi sosyo-demografik 
özellikleri içermektedir. İkinci bölüm, 
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öğretmenlerin okul sağlığı hemşiresinin görevleri 
ile ilgili bilgi durumlarına ilişkin sorular, üçüncü 
bölüm öğretmenlerin okul sağlığı hemşireliği 
uygulaması ile ilgili görüşlerine ilişkin sorular 
ve dördüncü bölümde öğretmenlerin okul sağlığı 
hemşireliği uygulaması kapsamında öğrencilere 
verilen sağlık eğitimleri ile ilgili görüşlerine 
ilişkin sorulardan oluşmaktadır.

Araştırmaya başlanmadan önce, okul yönetimi 
ve öğretmenler ile görüşme yapılmış, öğrencilere 
uygulanacak sağlık taramaları ve eğitimler ile 
ilgili bilgi verilmiş ve öğrencilerin ana ders 
saatlerini içermeyen saatlere planlama yapılmıştır. 
Sağlık taramalarının yapılabilmesi için boş bir 
sınıf ya da salonda uygun ortam oluşturulmuştur. 
Sağlık taramaları halk sağlığı hemşireliği dersi ve 
sağlık taramaları hakkında eğitim alan hemşirelik 
dördüncü sınıf öğrencileri ve araştırmacılar 
tarafından yapılmıştır. Sağlık taramasında sınıf, 
cinsiyet, yaş, boy, kilo, beden kitle indeksi, 
görme, renk körlüğü, skolyoz ve ağız-diş sağlığı 
problemlerini belirlenmiştir. Bir öğrencinin sağlık 
taraması ortalama 15-20 dakika sürmüştür. Sağlık 
tarama sonuçları sınıf öğretmeni ve okul yönetimi 
ile paylaşılmıştır. Sağlık tarama sonuçları normal 
olmayan öğrencilerin ailelerine bilgi verilmiştir. 
Öğrencilere planlanan sağlık eğitimi her hafta 
her sınıf için bir ders saatinde interaktif olarak 
gerçekleştirilmiştir.  Sağlık eğitimleri öğrencilerin 
yaş grubuna sağlıklı beslenme, ağız-diş sağlığı, 
el hijyeni, vücut hijyeni, fiziksel aktivite ve 
ekran bağımlılığı konularını içermektedir. 
Sağlık eğitimleri kapsamında eğitimler ile 
ilgili hatırlatıcı posterler hazırlanarak gerekli 
yerlere yerleştirilmiştir. Öğretmenler sağlık 
taramaları ve sağlık eğitimleri gibi  okul sağlığı 
uygulamalarında gözlemci olarak dahil edilmiştir 
ve işbirliği yapılmıştır. 

Öğrencilere uygulanan sağlık taraması, 
sağlık eğitimleri gibi okul sağlığı hemşireliği 
uygulamaları yaklaşık üç ay sürmüştür ve 
öğretmenlere anketler üç ayın sonunda okul 
sağlığı uygulamaları tamamlandıktan sonra 
yapılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacılar 
tarafından, katılmayı kabul eden öğretmenlerden 
onamları alınarak, mesai saatleri içinde dinlenme 
molalarında uygulanmıştır. Anket formunun 

doldurulması ortalama 15-20 dakika sürmüştür. 
Araştırmada elde edilen veriler SPSS 20.0 
(Statistical Package of Social Sciences) paket 
programı ile değerlendirilmiştir. İstatiksel yöntem 
olarak sayı ve yüzde hesaplanmıştır.

 Araştırmanın yürütülebilmesi için 
öğretmenlerden bilgilendirilmiş onamları yazılı 
olarak alınmıştır. Araştırma başlanmadan önce 
Ankara Üniversitesi Etik Kurulundan 318 
sayılı etik kurul izni ve Ankara İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünden kurum izni alınmıştır.

BULGULAR

Öğretmenlerin %55,5’i erkek, %74,6’sı evli ve 
yaş ortalamaları 37,54±8,99’dur. Öğretmenlerin 
%65,1’i sınıf, %34,8’i branş öğretmenidir.

Öğretmenlerin okul sağlığı hemşiresinin görevleri 
ile ilgili bilgi durumu değerlendirildiğinde; 
öğretmenlerin tamamı okul sağlığı hemşirelerinin 
sağlık taramaları yapmasını, %90,5’i sağlık 
eğitimleri düzenlemesini, %85,7’si risk altındaki 
çocukları belirlemesini, %84,1’i sağlığı koruma ve 
geliştirmeye yönelik planlama yapması, %74,6’sı 
öğrencilerin sağlık durumu ile ilgilenmesini, 
%73’ü sağlık danışmanlığı yapmasını, %65,1’i ilk 
yardım yapmasını, %52,4’ü kronik hastalıkların 
izlemini yapmasını, %28,6’sı okul personelinin 
sağlık durumu ile ilgilenmesini ve %20,6’sı okul 
çevresi düzenlemesi yapmasını görevi olduğunu 
belirtmişlerdir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Öğretmenlerin Okul Sağlığı Hemşiresinin Görevleri ile İlgili Bilgileri, Ankara 2017

İfadeler EVET HAYIR
N % N %

Sağlık taramaları yapması 63 100,0 - -
Sağlık eğitimleri düzenlemesi 57   90,5   6  9,5
Risk altındaki çocukları belirlemesi 54   85,7   9 14,3
Sağlığı koruma ve geliştirme yönelik planlama yapması 53   84,1 10 15,9
Öğrencilerin sağlık durumu ile ilgilenmesi 47   74,6 16 25,4
Sağlık danışmanlığı yapması 46   73,0 17 27,0
İlk yardım yapması 41   65,1 22 34,9
Kronik hastalıkları olan öğrencilerin izlemini yapması 33   52,4 30 47,6
Okul personelinin sağlık durumu ile ilgilenmesi 18   28,6 45 71,4
Okul çevresinde düzenleme yapması 13   20,6 50 79,4

Tablo 2. Öğretmenlerin Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulaması ile İlgili Görüşleri, Ankara 2017

İfadeler EVET HAYIR
n % n %

Okulda okul sağlığı hemşiresine gereksinim vardır. 63 100,0 - -
Her okulda okul sağlığı hemşiresi kadrosu olmalıdır. 63 100,0 - -
Okul sağlığı hemşiresinin yapmış olduğu uygulamaları öğrencinin sağlık 
durumuna katkı sağlar.

63 100,0 - -

Okulda yapılan sağlık eğitimleri ve taramalar öğrenciler için faydalıdır. 63 100,0 - -
Okul sağlığı hemşireliği uygulamasının düzenli olarak okulda yapılması 
gereklidir.

61  96,8  2   3,2

Sağlık eğitim ve taramaları sırasında öğretmenler ile iş birliğine gerek vardır.    60  95,2  3 4,8
Okul sağlığı hemşireliği bir uzmanlık alanıdır. 46 73,0 17 27,0

Verilen sağlık eğitimlerinin ve taramaların ders saati içinde yapılması zaman 
kaybıdır.

33  52,4 30 47,6

Sağlık eğitim ve taramalar sadece anlıktır, devamlılık arz etmeyeceğini 
düşünüyorum.

33  52,4 30 47,6

yapılmasının zaman kaybı olduğuna, sağlık, 
eğitim ve taramaların sadece anlık olduğuna, 
devamlılık arz etmeyeceğini düşündüklerini ifade 
etmişlerdir (Tablo 2). 

Öğretmenlerin okul sağlığı hemşireliği 
uygulamaları kapsamında okulda verilen sağlık 
eğitimleri ile ilgili görüşleri değerlendirildiğinde; 
%96,8’i belirlenen sağlık eğitim konularının 
ihtiyaca yönelik olduğuna,  %92’si verilen sağlık 
eğitimlerinin öğrencilerin ihtiyacını karşıladığına, 
%82,5’i sağlık eğitimleri sırasında kullanılmak 
üzere hazırlanan materyallerin yeterli olduğuna, 
%73’ü verilen sağlık eğitimlerinin içerik, konu 
ve kapsam olarak yeterli olduğuna katıldıklarını 
bildirmişlerdir (Tablo 3). 

Öğretmenlerin okul sağlığı hemşireliği 
uygulamaları ile ilgili görüşleri 
değerlendirildiğinde; öğretmenlerin tamamı 
okulda okul sağlığı hemşiresine gereksinim 
olduğunu, okul sağlığı hemşiresi kadrosunun 
olması gerektiğini, okul sağlığı hemşiresi 
uygulamalarının öğrencilerin sağlık durumuna 
katkı sağladığını, sağlık eğitimlerinin ve sağlık 
taramalarının faydalı olduğunu belirtmiştir. 
Öğretmenlerin %96,8’i okul sağlığı hemşireliği 
uygulamasının düzenli olarak okulda yapılmasının 
gerekli olduğuna, %95,2’si sağlık eğitim ve 
taramalar sırasında öğretmenler ile işbirliğine 
gerek olduğuna, %73’ü okul sağlığı hemşireliğinin 
uzmanlık alanı olduğuna, %52,4’ü verilen sağlık 
eğitimlerinin ve taramalarının ders saati içinde 
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Tablo 3. Öğretmenlerin Öğrencilere Verilen Sağlık Eğitimleri ile İlgili Görüşleri, Ankara 2017

İfadeler EVET HAYIR
n % n %

Belirlenen sağlık eğitim konuları öğrencilerin ihtiyaçlarına yöneliktir. 61 96,8  2  3,2
Verilen sağlık eğitimleri öğrencilerin gereksinimini karşılayacak düzeydedir. 58 92,0  5  8,0
Sağlık eğitimleri sırasında kullanılmak üzere hazırlanan materyaller yeterlidir. 52 82,5 11 17,5
Verilen sağlık eğitimleri içerik, konu ve kapsam olarak yeterlidir. 46 73,0 17 27,0
Okulda uygulanan sağlık eğitimleri sadece öğrencilere yöneliktir. 43 68,3 20 31,7

çalışmada öğretmenlerin çoğunluğu okul sağlığı 
hemşiresinin sağlık taramaları yapması, sağlık 
eğitimleri düzenlemesi, risk altındaki çocukları 
belirlemesi gibi görevlerini bilmesine karşın, 
çok azı okul personelinin sağlık durumu ile 
ilgilenmesi, okul çevresi düzenlemesi yapmasını 
içeren görevlerini bilmektedir ve bu sonuçlar 
diğer çalışmalarla benzerlik göstermektedir. 
Öğretmenlerin okul sağlığı hemşiresinin 
görevlerinin farkında olması olumlu bir bulgu 
olarak görülmektedir. 

Okullarda sağlık ve eğitim arasında köprü görevi 
gören ve öğrencileri, aileleri ve okul personelini 
güvenli ve sağlıklı tutmaya yardımcı olan en az 
bir tam zamanlı hemşire görev yapmalıdır (17,18). 
Bu çalışmada öğretmenlerin tamamı okulda okul 
sağlığı hemşiresine gereksinim olduğunu, okul 
sağlığı hemşiresinin yapmış olduğu uygulamaların 
öğrencinin sağlık durumuna katkı sağladığını, 
öğretmenlerin çoğunluğu sağlık eğitimleri ve 
taramalar sırasında öğretmenler ile işbirliğine 
gerek olduğunu tespit edilmiştir. Yunanistan da 
yapılan bir çalışmada öğretmenlerin çoğunluğu, 
okullarında bir okul sağlığı hemşiresi varsa, 
okul ortamının güvende olduğunu ve kendilerini 
güvende hissettiklerini belirtmişlerdir (13). 
Ülkemizde yapılan çalışmalarda öğretmelerin 
okulda okul sağlığı hemşiresine ihtiyaç 
duyduklarını ifade etmişlerdir (15,16). Bu 
çalışma ve literatüre göre öğretmenler tarafından 
okul sağlığı hemşiresine gereksinim duyduğu 
sonucuna ulaşılmıştır ve bu sonucun okul sağlığı 
hizmetlerinin ekip olarak yürütülmesine katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Hemşirelik yönetmeliğinde okul sağlığı 
hemşiresinin düzenli olarak gerçekleşen sağlık 
taramalarında yer alması gerektiğini belirten bir 

TARTIŞMA

Okul sağlığı hemşiresi okul sağlığı hizmetlerinin 
lideri konumunda yer aldığı için, okul 
içerisindeki öğrenci ve çalışanların öncelikli 
sağlık ihtiyaçlarının belirlenmesinde önemli 
yere sahiptir (17-19). Okul sağlığı hemşiresinin 
rolü ve görevi ülkelere göre farklılaşabilir, 
fakat genellikle klinik bakım ve halk sağlığı 
uygulamalarının bir birleşimidir. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde öğretmenler, aileler 
ve okul sağlığı hemşireleri üzerinde yapılan 
nitel bir çalışmada, hem aileler hem de 
öğretmenler, okul sağlığı hemşiresinin öncelikli 
görevinin ilaç yönetimi ve ilk yardım olduğunu 
belirtmişlerdir (20). Yunanistan’da yapılan bir 
çalışmada öğretmenlerin çoğunluğu okul sağlığı 
hemşiresinin rolünün ilk yardım yapmak olduğu 
ifade etmişlerdir (13). Ülkemizde Ardahan ve 
Özüm yaptıkları çalışmada öğretmenlerin ilk 
yardım, sağlık eğitimi, sağlık taraması, anne baba 
ve öğretmenlere sağlık konularında danışmanlık, 
bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve bağışıklama 
için okul hemşirelerine ihtiyaç duyduğu 
saptamışlardır (16). Ayaz yaptığı çalışmada 
öğretmenlerin çoğu ilkyardım uygulamaları, 
tansiyon, ateş ölçme gibi sağlık uygulamaları 
ve sağlık eğitimlerinin düzenlenmesi gibi okul 
sağlığı hemşiresinin görevlerine katılırken, 
her üç öğretmenden biri okul personelinin 
sağlığı ile ilgilenmesine ve yaklaşık yarısı ise 
okul çevresinin düzenlenmesinde görevine 
katıldıklarını ifade etmiştir (15). Altuntaş ve 
Baykal çalışmasında okul sağlığı hemşirelerinin 
en fazla iletişim ve acil durumlara yönelik 
işlevleri yerine getirdikleri, okul-çevre sağlığı 
ve sağlık eğitimi işlevlerini ise yeterli düzeyde 
yerine getirmedikleri belirlemişlerdir (21). Bu 
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madde vardır (7). Koçoğlu ve Emiroğlu’nun 2011 
yılında, ilköğretim öğrencilerinde yaptıkları yarı 
deneysel çalışmada, okul sağlığı hemşiresinin 
görevlerinden olan sağlık taramalarının düzenli 
yapılmasının öğrencilerin sağlık sorunlarının 
saptanmasında önemli olduğu sonucuna 
varılmıştır (22). Bu çalışmada öğretmenlerin 
çoğunluğu okulda yapılan taramaların 
öğrenciler için faydalı olduğunu ve okul sağlığı 
hemşireliği uygulamasının düzenli olarak okulda 
yapılmasının gerekli olduğunu belirtirken, 
öğretmenlerin yarısı verilen sağlık eğitimlerinin 
ve taramalarının ders saati içinde yapılmasının 
zaman kaybı olduğuna, sağlık eğitimi ve 
taramaların sadece anlık olduğuna, devamlılık arz 
etmeyeceğini düşündüklerini ifade etmişlerdir. 
Bu sonuç okullarda okul sağlığı hemşiresinin 
istihdam edilmemesine bağlı olarak sağlık 
taramalarının düzenli olarak yapılamayacağından 
kaynaklandığını düşünülmektedir.

Okul sağlığı hemşiresinin görevlerinden biri 
öğrencilere doğru sağlık bilgilerinin aktarılması 
ve sağlık konusunda olumlu davranışların 
kazandırılması amacıyla sağlık eğitimi 
faaliyetlerini yürütmektir (7). Literatürde 
okullarda farklı konularda verilen sağlık 
eğitimlerinin öğrencilerin davranışlarını olumlu 
etkileri olduğu belirtilmiştir (23-30). Bu çalışmada 
öğretmenlerin çoğunluğu okul sağlığı hemşireliği 
uygulamaları kapsamında okulda verilen sağlık 
eğitim konularının ihtiyaca yönelik olduğuna 
ve öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak 
düzeyde olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmanın 
sonucuna göre verilen sağlık eğitimlerinin 
ihtiyaca yönelik olması öğrencilerin davranışları 
üzerinde olumlu etkileri oluşturabileceğini 
düşündürmektedir.  

Çalışmanın Kısıtlılıkları
Bu araştırma, Ankara’nın bulunan üç ilköğretim 
okulunda yapıldığından araştırmanın bulguları 
Ankara iline ya da  Türkiye’ye genellemez. 
Araştırmaya katılmak istemeyen öğretmenler 
araştırmaya alınmadığından örneklem sayısını 
etkilemiştir.

SONUÇ

Araştırma bulgularına göre okul sağlığı 
hizmetlerinde ekipte iletişimin ve işbirliğinin 
sağlanması için öğretmenlerin okul sağlığı 
hemşiresinin görevleri konusunda bilgilendirilmesi 
gerektiği düşünülmektedir.  Ayrıca öğretmenler 
okullarda okul sağlığı hemşiresine ihtiyaç olduğu 
ifade etmişlerdir. Yasal olarak sınırları belirlenen 
okul sağlığı hemşiresinin, öğrencilerin sağlığının 
geliştirilmesi için okullarda hemşire istihdam 
edilmesi ve okul sağlığı ekibinin oluşturulması 
ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması 
önerilmektedir.  

KAYNAKLAR
1. Baltag V, Pachyna A, Hall J. Global overview of school 
health services: data from 102 countries. Health Behavior 
and Policy Review 2015; 2(4): 268-283.
2. Pekcan H. Okul sağlığı. Kitap: Halk sağlığı temel 
bilgiler. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 2015; 440-
471.
3.  National Association of School Nurses. Education, 
licensure, and certification of school nurses. 2016. Erişim 
Tarihi: 29.07.2018, Erişim Adresi: https://www.nasn.
org/advocacy/professional-practice-documents/position-
statements/ps-education
4. Leroy Z, C Wallin R, Lee S. The role of school health 
services in addressing the needs of students with chronic 
healthconditions. Journal of School Nursing 2017; 33: 64-
72.
5. Özcebe H, Ulukol B, Mollahaliloğlu S, Yardım N, 
Karaman F. Sağlık hizmetlerinde okul sağlığı kitabı. 
Ankara: Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi 
Başkanlığı Yayınları; 2008. Erişim Tarihi: 29.07.2018 
Erişim Adresi: http://sbu.saglik.gov.tr/ekutuphane/kitaplar/
okulsagligi.pdf 
6. Özcan C, Kılınç S, Gülmez H. Türkiye’de okul sağlığı ve 
yasal durum. Ankara Medical Journal 2013; 13(2): 71-81. 
7. Hemşirelik Yönetmeliği. 2011. Erişim Tarihi 12 Mart 
2018. Erişim Adresi:  http://www. resmigazete.gov.tr/
eskiler/2011/04/20110419-5.htm. 
8. Ulutaşdemir N, Balsak H, Öztürk Çopur E, Demiroğlu N. 
Halk sağlığı hemşireliğinin bir dalı: okul sağlığı hemşireliği. 
Türkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics 
2016; 2(1): 121-124.
9. Gün İ. Okul Sağlığı. Kitap: Öztürk Y, Günay O, Halk 
Sağlığı Genel Bilgiler. Erciyes Üniversitesi Yayınları, 
Kayseri 2011; 669-704.



209

Sağlık ve Toplum 2022;32 (2) 203-209

10. Ryan KM. Health promotion of faculty and staff: the 
school nurse’s role. J Sch Nurs 2008; 24(4): 183-189.
11. Biag M, Srivastava A, Landau M, Rodrigue E. Teachers’ 
perceptions of full-and part-time nurses at school. J School 
Nurs 2015; 31: 183-195.
12. Engelke MK, Swanson M, Guttu M. Process and 
outcomes of school nurse case management for students with 
asthma. J School Nurs 2014; 30: 196-205.
13. Mastrogiannis D, Deltsidou A, Poulaka MA, et al. 
Exploring educationalists’ views on the need for school 
nurses in secondary schools in Greece. British J School Nurs 
2013; 8: 303-307.
14. Helminen K, Johnson M, Isoaho H, Tutunen H, 
Tossavainen K. Fınal assessment of nursıng students ın 
clınıcal practıce: Perspectives of nursing teachers, students 
and mentors. J clin nursing 2017; 26(23-24): 4795-4803.
15. Ayaz S. İlköğretim öğretmenlerinin okul sağlığı 
hemşireliğine ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2014; 1: 42-52.
16. Ardahan M, Erkin Ö. The opinions of private and public 
school teachers regarding school nurses. J Pak Med Assoc 
2018; 68(5): 753-758.
17. National Association of School Nurses the Role of the 
21st Century School Nurse (NASN) 2016. Erişim Tarihi 
12 Ağustos 2018. Erişim adresi: https://www.nasn. org/
advocacy/professional-practice-documents/position-
statements/ps-role
18. Holmes BW, Allison M, Ancona R, et al. Role of the 
school nurse in providing school health services. Pediatrics 
2016; 137(6). 
19. Healthy People 2020 2017, Educational And Community-
Based Programs. Erişim Tarihi: 12.08.2018. Erişim Tarihi: 
https://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/ 
educational-and-community-based-programs
20. Maughan E, Adams R. Educators’ and parents’ 
perception of what school nurses do: the influence of school 
nurse/student ratios. J Sch Nurs 2011; 27(5): 355-363.

21. Altuntaş S, Baykal Ü. Okul hemşirelerinin iş, iş ortamı, 
rol ve sorumluluklarına yönelik görüşleri. Hemşirelikte 
Eğitim ve Araştırma Dergisi 2012; 9(1): 43-50.
22. Koçoğlu D, Emiroğlu ON. Okul hemşiresinin okul 
sağlık tarama programlarındaki rolünün değerlendirilmesi. 
Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2011; 3: 5-19.
23. Perrin JM, Bloom SR, Gortmaker SL. The increase of 
childhood chronic conditions in the United States. JAMA 
2007; 297 (24): 2755‐9.
24. Uysal A, Bayık A. Şiddet karşıtı eğitim programının 
öğrencilerin çatışma çözüm, şiddet eğilimleri ve şiddet 
davranışlarına yansıması, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik 
Yüksekokulu Dergisi 2009; 12(1): 20-30.
25. Ergül S, Temel AB. The Effects of a nursing smoking 
cessation ıntervention on military students in Turkey. Int 
Nurs Rev 2009; 56: 102-108.
26. Güler S, Yöndem ZD. Ergenlik ve cinsel sağlık eğitimi 
ile ilgili grup rehberliğinin 6.sınıf öğrencilerinin bilgi ve 
tutumlarına etkisi.  Elementary Education Online 2007; 
6(1): 2-10.
27. Kitiş Y, Bilgili N. İlköğretim öğrencilerinde el hijyeni ve 
el hijyeni eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi. Maltepe 
Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2011; 4(1): 
93-102. 
28. Binkley CJ, Johnson KW. Application of the PRECEDE-
PROCEED Planning Model in Designing an Oral Health 
Strategy, J Theory Pract Dent Public Health 2014; 16.
29. Cole Renee E, Horacek T. Applying PRECEDE-
PROCEED To Develop An Intuitive Eating Nondieting 
Approach To Weight Management Pilot Program, Journal 
Of Nutrition Education And Behavior 2009; 41(2): 120-126.
30. Williams SL, Mummery KW.  We can do that! 
collaborative assessment of school environments to promote 
healthy adolescent nutrition and physical activity behaviors, 
Health Educatıon Research 2015; 30(2): 272-284.



210

Sağlık ve Toplum 2022;32 (2) 210-219

Investigation of Internet Search Engine Queries of the Symptoms Related 
to Covid-19 in Turkey

Türkiye’de Covid-19 Salgınıyla İlişkili Semptomların İnternet 
Arama Motoru Sorgularının İncelenmesi

ARAŞTIRMA / Research Articles

M. Fevzi ESEN1, E.Serap ESEN2

ABSTRACTÖZ
Objective: We aimed a retrospective analysis of search engine que-
ries related to the symptoms of Covid-19 from Turkey.
Materials and Methods: The data were acquired using Google Tren-
ds. The keywords were “fever, weakness-fatigue, cough, sore throat, 
muscle pain, diarrhea, headache, back pain, conjunctivitis, low back 
pain, shortness of breath, loss of taste and smell”.
Results: The queries reached the highest level following the official 
announcement of the first case in Turkey. It is increased by 230% 
compared to the day before the announcement. The queries incre-
ased by 66% compared to the previous day. A significant difference 
was found between the frequency of the queries between pre-Co-
vid-19 and Covid-19 periods (p <0,01).
Discussion: In order to predict outbreaks and their effects, the 
analysis of search engine queries can enable people to be informed 
about the situations that may occur.  

Amaç: Çalışmada, Covid-19 semptomlarının Türkiye’den gerçek-
leştirilen arama motoru sorgulamalarının retrospektif olarak analiz 
edilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Veriler Google Trends uygulaması kullanılarak 
elde edilmiştir. Anahtar kelimeler olarak Covid-19 klinik bulgula-
rından “ateş, halsizlik-yorgunluk, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrısı, 
ishal, baş ağrısı, sırt ağrısı, konjonktivit, bel ağrısı, nefes darlığı, 
koku ve tat kaybı” kullanılmıştır.
Bulgular: Türkiye’de resmi olarak ilk vakanın duyurulmasını iz-
leyen günlerde en yüksek Covid-19 sorgu seviyelerine ulaşılmıştır. 
Resmî açıklamanın yapıldığı gün sorgular, bir önceki güne göre 
%230 oranında artmış olup, takip eden günde sorgular %66 oranın-
da artmıştır. Covid-19 öncesi ve sonrasında; ateş, ishal, baş ağrısı, 
konjonktivit, öksürük, nefes darlığı, koku ve tat kaybı, boğaz, sırt 
ve kas ağrısı sorgu hacimleri arasında anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir (p<0,01).
Tartışma: Salgınların ve etkilerinin önceden tahminlenmesi amacıy-
la arama motoru sorgularının analizi, gerekli tedbirlerin alınması 
ve karar vericilerin sağlık hizmetlerini etkin olarak planlamalarına 
imkân sağlayabilir.

Keywords: Covid-19, Internet, Symptoms, Public health informa-
tics
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GİRİŞ

Günümüzde, herhangi bir hastalık belirtisine 
sahip olanların önemli bir kısmı, tıbbi 
semptomları hakkında bilgi edinmek için arama 
motorları, sosyal medya, forum ve internet 
sitelerine başvurmaktadır. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde(ABD) internet kullanıcılarının 
yaklaşık üçte biri, yaşadıkları hastalık 
semptomları hakkında internet arama motorlarını 
kullanarak kendi kendine teşhis koymaktadır (1).

Geniş örneklemle gerçekleştirilen bir çalışmada 
ise, ABD’de yetişkinlerin yaklaşık %70’inin 
karşılaştıkları tıbbi problemlerin çözümünde 
internet ve mobil teknolojilerinden yararlanarak, 
elde ettikleri bilgiyi kullandıkları belirtilmektedir 
(2). Sadece Birleşik Krallık ulusal çevrimiçi 
hasta portalına aylık 15 milyonun üzerinde 
ziyaret gerçekleşmekte olup, belirli hastalık 
semptomları taşıyanlar kendi kendilerine teşhis 
koymakta ve olası hastalıkları konusunda çözüm 
yolları aramak amacıyla Google, Bing veya 
Yahoo gibi arama motorlarıyla milyonlarca sorgu 
gerçekleştirmektedir (3).

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde, 
kişiler kendilerinde gözlemledikleri fonksiyonel 



211

Türkiye’de Covid-19 Salgınıyla İlişkili Semptomların İnternet Arama Motoru Sorgularının İncelenmesi

ve duygusal durumu, yaşam kalitesini etkileyen 
hastalık semptomlarını veya hastalıklarına ilişkin 
tecrübelerini internet aracılığıyla paylaşmakta, 
içinde bulundukları durumun sebep – sonuçları 
ve alternatif tedavi yöntemleri üzerinde çok 
yönlü araştırmalar gerçekleştirmektedir. Bu 
durum ayrıca, tıbbi bilgilerin erişilebilirliğini 
de arttırmakta ve kişinin hastalıklar konusunda 
öz bilinç geliştirmesine ve ihtiyaç duyduğu 
sosyal desteği elde ederek sağlık sonuçlarının 
iyileştirilmesine de yardımcı olmaktadır (4). 
Ayrıca, hastalar tarafından gerçekleştirilen internet 
sorguları ve sosyal medya paylaşımları, sağlık 
kuruluşunun pazar konumunu güçlendirmek, 
marka yönetimi ve iyileştirilmiş hizmet sunumu 
için fırsat yaratmakta ve sağlık sistemine geniş bir 
yelpazede etki etmektedir (5). Öte yandan, kişinin 
sağlık okur-yazarlığının düşük olması durumunda 
ise, kişinin kendi durumunu doğru bir biçimde 
tanımlayamaması, gösterdiği semptomlara ilişkin 
ulaştığı bilginin güvenilir olmaması veya kişi 
tarafından ulaşılan sağlık bilgisinin eleştirel bir 
şekilde değerlendirilememesi ve ulaştığı çözümün 
kendi bulunduğu duruma uygulanabilirliğinin 
olmaması, çevrimiçi yaygınlığı giderek artan 
sağlık bilgilerinin dikkatli değerlendirilmesini de 
gerektirmektedir (6).

Global internet ve sosyal medya kullanıcı 
sayısının 4,5 milyarı aştığı da düşünüldüğünde, 
hastaların internet siteleri ve sosyal medya 
platformları aracılığıyla güncel tıbbi öykülerinin 
başta olmak üzere; hasta hikayesi, sosyal ve 
ailesel öykülerin paylaşımı ve bunlarla ilgili 
çözüm arayışları, sağlıkta iletişim teknolojilerinin 
önemine dikkat çekmektedir (7). Nitekim, 
hastaların semptomlarını sorgulamak suretiyle 
ve tıbbi desteğe ihtiyaç gerekip gerekmediğini 
öğrenebilmeleri amacıyla yaygın olarak internet 
arama motoru sorgularından yararlandıkları 
belirtilmektedir (8). Özellikle mevsimsel grip 
gibi birçok epidemik hastalık semptomlarının 
izlenmesi amacıyla internet arama motoru 
sorguları değerlendirilmekte; riskin erken tespiti 
ve sağlık hizmetlerinin planlanması, söz konusu 
bilgilere dayalı olarak gerçekleştirilmektedir (9).

Gerçekleştirilen kesitsel çalışmalarda, hastalar 
tarafından yapılan çevrimiçi paylaşımların 

ve arama motoru sorgularının kişilerin kendi 
sağlığını ve bakımını yönetme bilgi ve becerisini 
teşvik ettiği; hasta anlayışını geliştirdiği ve 
karşılıklı iletişimle doktor - hasta iş birliğini 
etkinleştirebileceği belirtilmektedir (10). Bu 
durum, arama verilerinin toplum sağlığı açısından 
önemli olan hastalıkların erken tanınması ve 
gelişebilecek hastalık ve ölümlerin azaltılması 
amacıyla yapılan sağlık taramasının bir aracı 
olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Sonuç 
olarak, kullanıcıların internet sorguları ve sosyal 
medya paylaşımlarıyla toplanan tıbbi bilgiler 
analiz edilerek, bulaşıcı hastalıkların takibi, 
morbidite ve mortalite başta olmak üzere; kanser, 
diyabet, hipertansiyon, kadın hastalıkları, doğum, 
ruh sağlığı ve psikiyatri gibi salgın olmayan 
hastalıklarla ilişkili medikal kondisyonların 
değerlendirilmesi gibi halk sağlığıyla yakından 
ilişkili konuların etkin bir şekilde planlanması 
sağlanmaktadır (11, 12). 

Son yıllarda, internet bilgi kaynaklarından elde 
edilen veriler epidemiyolojik araştırmalar için 
değerli bir araç olarak kabul edilmektedir. Örneğin, 
belirtilen anahtar kelimelere göre coğrafi ve 
zamansal modeller hakkında veri üreten Google 
Trends platformu, hem farklı klinik ortamlarda ve 
sosyal çevrelerde daha az yer alan fakat yaygın 
olarak tespit edilen hastalıkların, hem de söz 
konusu ortamlarda sıkça yer alan fakat yaygın 
olmayan hastalıkların araştırılması amacıyla 
kullanılmaktadır (13). Google, Facebook ve 
Twitter gibi çevrimiçi kaynaklar aracılığıyla 
seçilen anahtar kelimelerle veya konulara göre 
gerçek zamanlı olarak elde edilen veriler veya 
trendler, salgın döneminde nüfusun davranışı, 
sağlık analizi ve tahmini üzerine değerli bilgiler 
sunmaktadır (14).

Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 
dünya genelinde insanlar, evde kalmaya ve 
internet aracılığıyla iş ve iletişimlerini devam 
ettirme zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadır. 
Salgın döneminin etkisiyle, hastalığın önlenmesi 
ve izlenmesi konusunda bilgi ihtiyacı arttığı 
gibi, sağlık hizmetlerinin planlanmasındaki 
öncelikler Covid-19’un teşhis ve tedavisine 
odaklanmaktadır. Bu durum, çeşitli sağlık 
problemleri dolayısıyla hastaneye başvuramayan 
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bireylerin internet üzerinden kendi sağlık 
durumlarına ilişkin değerlendirme arayışlarında 
artışı da beraberinde getirmektedir (15). Örneğin, 
Covid-19 salgınının halk sağlığı politikaları 
üzerindeki etkisi ve yardımcı epidemiyolojik veri 
sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir çalışmada, 
Covid-19 pandemisi bir dijital epidemiyoloji 
olgusu olarak ele alınarak, pandeminin 
gelecekteki etkisinin öngörülebilmesi açısından 
bir metodoloji önerilmiştir. Buna göre, Covid-19 
konusunda çevrimiçi arama eğilimleri, hastalığın 
klinik belirtilerini tam anlamıyla yansıtmakta 
olup, sahada gözlenen vakalarla söz konusu 
durum arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır 
(16). Gerçekleştirilen bir diğer çalışmada ise, 
Google Trends arama verileri ile İtalya’da yaşanan 
Covid-19 vakaları değerlendirilmiş olup, Covid-
19’un gelecekteki durumunu tahminlemede 
infodemiyoloji olarak da adlandırılan internet 
arama motoru sorgularının önemli bir araç 
olduğu belirtilmiştir (17). Başka bir çalışmada 
ise, Covid-19 salgını ile ilgili olarak İtalya’da 
çevrimiçi olarak gerçekleştirilen arama motoru 
sorguları ele alınmış olup, bölgesel olarak 
dezenfektan, yüz maskeleri ve sağlık bültenleri 
gibi koruyucu tedbirlerin yanı sıra; Covid 
semptomlarına olan ilgi düzeyinde ciddi bir artış 
yaşandığı tespit edilmiştir (15). Covid-19 ile 
ilişkili Google arama motoru sorgularıyla ülkeler 
tarafından raporlanan Covid-19 vaka sayılarının 
anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu ve Covid-19 
konusundaki sorguların vaka sayılarının pik 
yaptığı tarihten yaklaşık 11,5 gün önce en yüksek 
seviyede olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Google 
Trends uygulamasının Covid-19 salgınının 
ilerleyişini takip için kullanılabilecek en etkin 
analitik araçlardan biri olduğu belirtilmiştir (18). 

Bu çalışmada, Covid-19 ile ilişkilendirilen 
semptomların Google arama motoru aracılığıyla 
01.12.2018 – 01.12.2020 tarihleri arasında 
Türkiye’den gerçekleştirilen sorgularının 
analiz edilerek, kullanıcıların ilişkili arama 
davranışlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metot
Çalışmada kullanılan veri Google Arama 
Trendlerinden elde edilmiştir. Arama için anahtar 

kelimeler olarak, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
tarafından hazırlanan Covid-19 kılavuzunda 
belirtilen klinik bulgulardan“ateş, halsizlik-
yorgunluk, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrısı, ishal, 
baş ağrısı, sırt ağrısı, konjonktivit, bel ağrısı, nefes 
darlığı, koku ve tat kaybı” kullanılarak arama 
gerçekleştirilmiştir (19). Anahtar kelimelere 
göre 01.12.2018 – 01.12.2020 tarihleri arasında 
Türkiye’den gerçekleştirilen Covid-19 bulguları 
ve ilişkili sorgular ele alınarak, R (versiyon 4.0.2) 
açık kaynak kodlu programla istatistiksel olarak 
değerlendirilmiştir. Arama sonuçlarının daha iyi 
anlaşılabilmesi amacıyla veri seti, Türkiye’den 
gerçekleştirilen Covid-19 sorgularının ani 
artış gösterdiği20 Ocak 2020 tarihi ve sonrası 
“Covid-19 dönemi”, 20 Ocak 2020 öncesi dönem 
ise “Covid-19 öncesi” olarak adlandırılarak, her 
iki dönem arasındaki farklılıklar istatistik testler 
ve tablolarla belirlenmiştir.  

Etik onay 
Çalışma topluma açık olan Google arama motoru 
verileri ile yapıldığı için etik onaya ihtiyaç 
duyulmamaktadır. 

İstatistiksel yöntem
Çalışmada, yukarıda belirtilen anahtar 
kelimelerle gerçekleştirilen sorguların söz konusu 
zaman içerisindeki değişimini inceleyebilmek 
amacıyla, aramanın gerçekleştirildiği terime 
ilişkin Türkiye’den gerçekleştirilen tüm sorgular 
içerisindeki nispi ölçütü ifade eden arama 
hacmi (zaman içerisinde gösterilen ilgi) verisi 
kullanılmıştır. Bu veri, gerçekleştirilen aramaya 
zaman içerisinde gösterilen ilgiyi belirtmekte 
olup, Google arama motoru üzerinden tüm 
konularda söz konusu zaman aralıkları ve 
konumlardan yapılan tüm aramaların bir oranı 
olarak değerlendirilmektedir. Zaman içerisinde 
arama sorgularında artış ve azalış yaşandığı 
için, Google Trends tarafından sağlanan veriler 
normalize edilmekte olup, belirtilen zaman ve 
mekân içerisinde gerçekleştirilen sorguların en 
yüksek olduğu seviye için maksimum “100”değeri 
atanmaktadır. 

Çalışmada, sağlık kategorisinde yapılan tüm 
sorgular içerisinde Covid-19 ile ilişkili sorguların 
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oranını ifade etmek amacıyla alan grafiği, 
semptomlara yönelik anahtar kelimelerin sorgu 
popülaritelerinin 01.12.2018 – 01.12.2020 
tarihleri arasındaki değişimini göstermek için ise 
tablo kullanılmıştır. Covid-19 öncesi ve Covid-19 
döneminde gerçekleştirilen sorgu hacimlerinin 
ortalamaları arasındaki anlamlılık, verinin 
normal dağılmadığı durumlarda kullanılan 
parametrik olmayan Mann Whitney U testi ile 
gerçekleştirilmiştir. Arama sorguları arasındaki 
ilişkinin tespit edilebilmesi amacıyla,  Spearman 
Sıra korelasyonu analizi gerçekleştirilmiş 
olup, korelasyon katsayılarının anlamlılığı için 
olasılık (p) değerleri hesaplanmıştır. İstatistiksel 
anlamlılık düzeyi p<0,01olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular
Covid-19 ile ilişkili arama motoru sorgularının 
değerlendirilmesi amacıyla, Covid-19 salgını 
öncesi dönemle, salgın dönemindeki trend 
Grafik-1’de verilmiştir. Grafikte, 01.12.2018 
- 01.12.2020 tarihleri arasında “Covid-19, 
korona, covid, korona virüsü, corona” anahtar 
kelimeleriyle Türkiye’den gerçekleştirilen Covid-
19’la ilişkili sorgu kayıtları ele alınmıştır. Buna 
göre, Ocak 2020 döneminin ikinci haftasından 
sonra Covid-19 ilişkili sorgularda ciddi artış 
göze çarpmaktadır. Örneğin, 20 Ocak 2020 
tarihindeCovid-19 ile ilişkili yukarıda belirtilen 
anahtar kelimelerle gerçekleştirilen sorgular, bir 
önceki güne oranla 

yaklaşık 3,5 kat artış göstermiş olup, Mart 
ayının ilk haftasına kadar söz konusu artış sağlık 
kategorisi sorguları içerisinde de sınırlı kalmıştır. 
Türkiye’de resmi olarak 10.03.2020 tarihinde 
ilk vakanın duyurulmasını izleyen günlerde en 
yüksek sorgu seviyelerine ulaşılmıştır. Resmî 
açıklamanın yapıldığı gün korona ilişkili sorgu 
sayısı bir önceki güne %230 oranında artmış olup, 
resmî açıklamayı takip eden 11.03.2020 tarihinde 
bir önceki güne göre söz konusu sorgular yaklaşık 
%66 oranında artmıştır. 22 Mart 2020 tarihinden 
sonra azalışa geçen sorgular, Temmuz ayının 
üçüncü haftasına kadar inişli ve çıkışlı bir seyir 
izlemiştir. Ağustos ayının ilk haftası ve Kasım 
ayının ortası itibariyle aramalarda tepe noktaları 
tekrar izlenirken, Kasım ayının ikinci haftasından 
itibaren hızlı bir düşüş gözlemlenmektedir. 

Tablo 1’de en sık raporlanan Covid-19 
semptomlarına ilişkin Türkiye’den gerçekleştirilen 
aramaların, Covid-19 aramalarının ilk olarak 
artış gösterdiği 20 Ocak 2020 öncesi ve sonrası 
dönemdeki dağılımları incelendi. Arama 
trendinin incelenebilmesi amacıyla, Covid-19 
öncesi döneme ilişkin tarih aralığı Aralık 
2018’den itibaren ele alındı. Ateş, ishal, baş 
ağrısı, konjonktivit, öksürük, nefes darlığı, koku 
ve tat kaybı, boğaz ağrısı, sırt ağrısı ve kas 
ağrısı şikayetlerini sorgulama sıklıkları arasında 
iki dönem arasında anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir (p<0,01). Covid-19 öncesi ve Covid-19 

Grafik 1. Covid-19 hakkında Google Arama Motorunda Yapılan Aramaların Dağılımları
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dönemleri arasında, halsizlik- yorgunluk, bel 
ağrısı semptomları sorgusu açısından anlamlı bir 
fark bulunamadı (p>0,01).

Şikayetlerin arama motorunda sorgulanma 
popülaritelerinin zamana göre dağılımları 
incelendiğinde, en sık aramanın ishal ve ateş 
semptomu için yapıldığı görüldü (Tablo 2). 
Mart ve Nisan aylarında ateş sorgulaması ishal 
sorgulaması sıklığının önüne geçtiği gözlendi. 
Ateş aramasının Nisan ayında en yüksek değere 
ulaştığı tespit edildi. Koku ve tat kaybı ve 
konjonktivit sorgusunun Ocak 2020’den önce 
çok düşük düzeyde yapıldığı veya yapılmadığı 
tespit edildi (Tablo 2). Aynı şekilde, boğaz 
ağrısına ilişkin sorgulamanın Mart ayının ikinci 
haftasından itibaren yükselişe geçerek en yüksek 
değerine Nisan ayı başında ulaştığı sonucuna 
ulaşıldı.

Anahtar sözcüklerin birlikte sorgulanma durumuna 
bakıldığında; ateş ve nefes darlığının birlikte 
sorgulanma korelasyonu, korona öncesi dönemde 

anlamsızken, korona döneminde yaklaşık %75 
korelasyon tespit edildi. Korona öncesi dönemde 
baş ağrısı semptomu sorgusunun yalnızca öksürük 
sorgusuyla ilişkisi anlamlı olarak bulunurken, 
korona döneminde öksürükle söz konusu 
sorgulama arasında anlamlı ilişki bulunamamış 
olup (p>0,01), nefes darlığı, tat kaybı, halsizlik-
yorgunluk, sırt, bel ve kas ağrısı sorgularıyla 
korelasyonu anlamlı bulundu. Korona döneminde 
öksürük şikâyeti ateş, tat ve koku kaybı, boğaz ve 
bel ağrısı sorgulamaları ile birlikte artmış olup, 
sorgular arasındaki ilişkiler anlamlı bulundu (bkz. 
Tablo 3).Ateş sorgusu, korona öncesi dönemde 
öksürük sorgularıyla yüksek ilişkiliyken, korona 
döneminde boğaz ağrısıyla en yüksek ilişkili 
sorgu (%63,7) olarak gözlendi. Konjonktivit ile 
gerçekleştirilen sorguların ilişkisi korona öncesi 
dönemde anlamsız bulunurken, korona dönemi 
için konjonktivit sorgularıyla ishal, tat ve koku 
kaybı, halsizlik ve yorgunluk sorguları arasında 
anlamlı ilişki tespit edildi. 

Tablo 1. İnternet Arama Motoru Sorgularının Covid-19 öncesi ve Covid-19 döneminde Arama 
Sıklıkları ve Fark Testi

Semptomlar

Covid-19 öncesi dönemde 
ortalama sorgu hacmi skoru 

(N: 59 hafta)

Covid-19 döneminde 
ortalama sorgu hacmi skoru 

(N: 48 hafta) p

Ortalama Std, Sapma Ortalama Std, Sapma
Ateş 33,513 7,252 46,297 15,845 <0,01
İshal 52,847 13,311 60,708 13,955 <0,01

Başağrısı 24,675 2,238 29,178 5,189 <0,01
Konjonktivit 1,291 0,536 2,146 1,190 <0,01

Öksürük 20,787 9,180 16,990 9,006 <0,01
Nefes Darlığı 3,569 0,872 7,167 3,026 <0,01

Koku alamama 0,220 0,279 1,944 1,640 <0,01
Tat alamama 0,071 0,317 1,439 1,039 <0,01

Halsizlik-yorgunluk 7,602 1,784 8,793 2,188 >0,01
Boğaz ağrısı 5,614 1,875 9,844 3,825 <0,01

Sırt ağrısı 6,415 1,309 9,658 3,152 <0,01
Kas ağrısı 2,928 0,774 3,353 0,968 <0,01
Bel ağrısı 10,223 1,478 10,577 1,952 >0,01
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Tablo 2. İnternet Arama Motorunda Sorgulanan Semptomların Zamana göre Dağılımı

Semptomlar Aralık 2018 - 
Haziran 2019

Temmuz 2019 - 
Aralık 2019

Ocak 2020 - 
Haziran 2020

Temmuz 2020 - 
Aralık 2020

Ateş 33.88 31.36 51.62 41.31
Baş ağrısı 24.55 24.72 27.96 30.24

Konjonktivite 1.42 1.16 1.45 2.82
Öksürük 21.55 17.91 22.29 13.39

Nefes darlığı 3.53 3.40 7.34 6.62
Koku kaybı 0.33 0.11 0.68 3.15
Tat kaybı 0.10 0.05 0.67 2.15

Halsizlik-yorgunluk 7.54 7.70 8.50 9.04
Boğaz ağrısı 6.08 4.90 10.27 9.27

Sırt ağrısı 6.30 6.43 8.41 10.82
Kas ağrısı 2.85 3.01 3.31 3.36
Bel ağrısı 10.18 10.41 9.68 11.38

Tablo 3. Semptomların Eş Zamanlı Sorgulanmaları Arasındaki İlişki

İlişkili semptomlar

Korona dönemi öncesi 
korelasyon katsayısı 

(p değeri)

Korona dönemi 
korelasyon katsayısı (p 

değeri)

Ateş
Öksürük 0.704(<0.01) 0.609(<0.01)
Nefes darlığı 0.046(>0.01) 0.746(<0.01)
Boğaz ağrısı 0.339(<0.01) 0.886(<0.01)

İshal

Ateş -0.233(>0.01) 0.375(<0.01)
Konjonktivit 0.053(>0.01) 0.637(<0.01)
Öksürük -0.620(<0.01) -0.169(>0.01)
Halsizlik-yorgunluk 0.560(<0.01) 0.703(<0.01)
Boğaz ağrısı -0.353(<0.01) 0.401(<0.01)

Baş ağrısı

Öksürük 0.324(<0.01) -0.194(>0.01)
Nefes darlığı 0.202(>0.01) 0.494(<0.01)
Tat kaybı 0.194(>0.01) 0.418(<0.01)
Halsizlik-yorgunluk -0.177(>0.01) 0.415(<0.01)
Sırt ağrısı 0.186(>0.01) 0.481(<0.01)
Bel ağrısı 0.110(>0.01) 0.418(<0.01)
Kas ağrısı -0.146(>0.01) 0.507(<0.01)

Konjonktivit
Tat kaybı 0.069(>0.01) 0.573(<0.01)
Koku kaybı 0.084(>0.01) 0.560(<0.01)
Halsizlik-yorgunluk 0.144(>0.01) 0.442(<0.01)

Öksürük
Tat kaybı 0.146(>0.01) 0.470(<0.01)
Boğaz ağrısı 0.461(<0.01) 0.565(<0.01)
Bel ağrısı -0.181(>0.01) 0.371(<0.01)

Nefes darlığı Boğaz ağrısı -0.041(>0.01) 0.753(<0.01)

Koku kaybı
Tat kaybı 0.101(>0.01) 0.883(<0.01)
Sırt ağrısı -0.070(>0.01) 0.609(<0.01)
Bel ağrısı -0.012(>0.01) 0.401(<0.01)

Tat kaybı Sırt ağrısı 0.280(<0.01) 0.602(<0.01)
Bel ağrısı 0.334(<0.01) 0.399(<0.01)

Halsizlik-yorgunluk Kas ağrısı 0.226(>0.01) 0.375(<0.01)
Sırt ağrısı Bel ağrısı 0.025(>0.01) 0.407(<0.01)



216

Sağlık ve Toplum 2022;32 (2) 210-219

Tablo 4. Covid-19 öncesi ve Covid-19 dönemde Arama Motorunda Sorgulanan Semptomlarla ilişkili 
Sorgular
Semptom Korona öncesi dönemde semptomla ilişkili 

olarak en sık gerçekleştirilen sorgular(n= 48 
hafta)

Korona sonrası dönemde semptomla 
ilişkili olarak en sık gerçekleştirilen 
sorgular(n= 48 hafta)

Ateş bebeklerde ateş, ateş nasıl düşürülür, yüksek 
ateş, ateş basması, çocuklarda ateş

covid ateş, corona belirtileri ateş, koronada 
ateş, corona ateş kaç derece, korona ateş 
sınırı

Baş ağrısı baş ağrısı nasıl geçer, baş ağrısı neden, mide 
bulantısı ve baş ağrısı, baş ağrısı nedenleri, 
şiddetli baş ağrısı, sürekli baş ağrısı

baş ağrısı corona, korona baş ağrısı, covid 
baş ağrısı, korona virüs baş ağrısı, covid 19 
baş ağrısı, baş ağrısı korona belirtisi mi

İshal ishali kesen yiyecekler, sürekli ishal olma, 
ishalin sebepleri nelerdir, ishal geçirme, ishal 
evde nasıl geçer çözüm, yeşil dışkılama ishal

corona ishal, corona ishal belirtisi, corona 
belirtileri ishal, ishal corona belirtisi mi, 
corona virüs ishal, ishal covid belirtisi mi

Konjonktivit konjonktivit nedir, alerjik konjontivit, 
viralkonjonktivit, akut konjonktivit, 
konjonktivit reçete

konjonktivit nedir,corona belirtileri, covid 
belirtileri, covid 19 belirtileri, korona 
belirtileri

Öksürük öksürük şurubu, kuru öksürük, öksürüğe ne 
iyi gelir, öksürük nasıl geçer, öksürük balgam, 
bebeklerdeöksürük

öksürük korona, kuru öksürük korona, 
koronada öksürük, kuru öksürük nasıl olur, 
öksürük korona belirtisi mi, sadece öksürük 
korona belirtisi mi?

Nefes Darlığı nefes darlığı nedenleri, nefes darlığı belirtileri, 
nefes darlığı nedir, nefes darlığı nasıl geçer, 
akciğer kanseri, nefes darlığında hangi bölüme 
gidilir?

corona nefes darlığı, nefes darlığı korona, 
covid 19 nefes darlığı, farenjit nefes darlığı, 
koronada nefes darlığı

Koku kaybı
-

korona koku alamama, koku alamama 
korona belirtisi mi, gripte tat ve koku 
alamama, koku alamama sebepleri

Tat kaybı
-

koronada tat kaybı, covid tat kaybı, covid 
tat koku kaybı, tat ve koku kaybı ne zaman 
geçer

Halsizlik halsizlik yorgunluk, halsizlik mide bulantısı, 
halsizlik baş ağrısı, halsizlik nedenleri, sürekli 
halsizlik, bacaklarda halsizlik

corona halsizlik, halsizlik corona belirtisi 
mi, halsizlik uyku hali, korona halsizlik, 
halsizlik ve baş ağrısı

Boğaz ağrısı boğaz ağrısına ne iyi gelir, boğaz kulak ağrısı, 
boğaz ağrısı öksürük, kulak ağrısı, geçmeyen 
boğaz ağrısı

corona boğaz ağrısı, boğaz ağrısı korona, 
boğaz ağrısı covid, corona belirtileri boğaz 
ağrısı, koronada boğaz ağrısı nasıl olur

Sırt ağrısı sırt ağrısı nedenleri, sırt ağrısı nasıl geçer, sol 
sırt ağrısı, hamilelikte sırt ağrısı, boyun ve sırt 
ağrısı, bel ve sırt ağrısı

corona sırt ağrısı, sırt ağrısı covid, sırt ağrısı 
nasıl geçer, sırt ağrısı kalp, hamilelikte sırt 
ağrısı, mide ve sırt ağrısı

Kas ağrısı kas ağrısı nasıl geçer, kas ağrısı belirtileri, kas 
ağrısı nedenleri, spordan sonra kas ağrısı

covid kas ağrısı, eklem ağrısı, spor sonrası 
kas ağrısı

Bel ağrısı bel ağrısı için ne iyi gelir, bel fıtığı ağrısı, bel 
fıtığı, hamilelikte bel ağrısı, bel ağrısı neden 
olur, bel ağrısı hamilelik belirtisi mi

bel ağrısı corona, covid bel ağrısı, corona 
bel ağrısı, corona bel ağrısı yapar mı, bel 
ağrısı için egzersizler, bel ağrısı hamilelik 
belirtisi mi

 Covid-19 öncesi ve Covid-19 döneminde anahtar 
kelimelerle yapılan arama şablonlarının en sık 
olanları Tablo 4’de verildi. Örneğin, korona öncesi 
dönemde “ishal” anahtar kelimesiyle yapılan 
sorgularla ilişkili olarak en fazla sorgulananlar“ 
ishali kesen yiyecekler, sürekli ishal, evde 
ishal nasıl geçer” iken, korona döneminde söz 

konusu anahtar kelimeyle ilişkili sorguların 
korona ekseninde yapıldığı göze çarpmaktadır. 
Koku ve tat kaybına ilişkin korona öncesinde 
ilişkili sorgu verisine rastlanmamış olup, korona 
döneminde koku ve tat kaybı sorguları korona ile 
bağdaştırılmıştır. 
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Tartışma
Halk sağlığı için yapılan internet araştırmalarının 
son 10 yılda hızla arttığı görülmüştür. Son birkaç 
yıl içinde yaşanan hızlı gelişmelerde, internet 
aramaları üzerine yapılan araştırmalarda bu 
aramaların halk sağlığı üzerine etkisi olduğu 
gözlenmiştir (20). İnsanların doktora gitmeden 
önce semptomlarını internetten arattıkları da 
bilinmektedir (21). Bir çalışmada, Google arama 
verileri ile Covid-19 hakkında altı haftalık bir 
zaman çizelgesinde anahtar kelimeleri kullanarak 
ortaya çıkacak önemli noktaların tahminlerini 
belirleyebildiklerini tespit edilmiştir (22). 
Bu kapsamda Covid-19 pandemi döneminde 
Türkiye’de insanların internet arama motorunda 
arama yaptıkları başlıklar tartışılacaktır. 

Çalışmamızda, ilk vakanın resmi olarak 
duyurulmasından sonraki gün, Covid-19 ilişkili 
sorguların bir önceki güne göre yaklaşık %66 
oranında arttığı tespit edildi. ABD örnekleminde 
gerçekleştirilen bir çalışmada ise, ilk Covid-19 
vakasının duyurulduğu günden bir gün sonra 
“coronavirus” anahtar kelimesiyle gerçekleştirilen 
aramaların %36 oranında artış gösterdiği ve 
kişilerin bulundukları eyaletlerde ilan edilen ilk 
Covid-19 vakalarının hemen sonrasında Covid-19 
semptomları, maske, karantina, eğitime ara verme, 
koruyucu ilaçlar ve dezenfektanlar gibi halk 
sağlığı planlamasını ilgilendiren konularda yoğun 
olarak arama gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir 
(23). Bu durum Türkiye’den gerçekleştirilen 
Covid-19 aramalarına daha yüksek oranda ilgi 
gösterildiğine işaret etmektedir.

Çalışmamız Covid-19 ile ilişkili anahtar kelimeler 
için internet aramalarının Mart ayının ilk haftasına 
kadar söz konusu artış sağlık kategorisi sorguları 
içerisinde de sınırlı kaldığını, Mart ayının ilk 
haftasında Covid-19 ile ilgili arama sıklığının 
artmaya başladığını, Mart ayının üçüncü 
haftasından itibaren en yüksek seviyeye ulaştığını 
gösterdi. Çin’de gerçekleştirilen bir çalışmada 
Covid-19’un, arama motorlarını kullanarak 
salgının 1-2 hafta önce tahmin edilebileceği 
gösterilmiş olup, Covid-19’un yayılmasını 
önlemek için salgının gelişimini olabildiğince 
erken tahmin etmenin önemi vurgulanmıştır (14). 

Başka bir çalışmada ise, salgının dijital alanda 
dünya çapında semptom aramalarının gerçek 
dünyadaki vakalar ve ölümlerle ilişkilendirildiği, 
internet armalarının gerçek dünyadaki vakalardan 
ve ölümlerden birkaç gün ile birkaç hafta 
öncesinden geldiği bulunmuştur (16).

Çalışmamızda ateş sorgulamasının Aralık 2019’da 
Aralık 2018’e göre daha fazla sorgulandığı, ikinci 
dalga olarak Mart ayının başında tekrar yüksek 
yoğunlukta aratılmaya başlandığı tespit edilmiştir. 
Ateş semptomuyla ilişkili sorguların 2020 yılı 
Mart ayının ilk haftasından itibaren artışa geçtiği 
ve Nisan ayında en yüksek değere ulaştığı 
bulunmuştur. Bu tarih, Türkiye’de ilk Covid-19 
vakasının tespit tarihi olan 10.03.2020 tarihinden 
yaklaşık on gün önceye denk gelmektedir. 
İtalya’da gerçekleştirilen bir çalışmada ise bir 
önceki mevsimsel grip sezonu(Aralık2018-Nisan 
2019) ile 2019-2020’nin aynı aylarında “öksürük” 
ve “ateş” Google aramaları analiz edilmiş olup, 
2019-2020 sezonunda bir önceki yıla göre 
oldukça fazla arama yapıldığını tespit edilmiştir 
(17). Arama motorlarında yapılan sorgulamaların 
takip edilerek yaşanılacak salgınların öncesinde 
sağlık sistemini uyarmak için kullanılabilir.

Çalışmamızda ateş, ishal, öksürük ve baş ağrısı 
arama motorunda en sık aratılan semptomlar 
olarak tespit edildi. Covid-19’un en sık bulguları 
ateş, kuru öksürük, iştahsızlık, kas ağrısı, nefes 
darlığı bulunmuş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun 
akıntısı, ishal daha az olarak saptanmıştır (24). 
Aratılan semptomların bulgularla ishal dışında 
uyumlu olduğu görülmektedir.

Türkiye’den gerçekleştirilen sorgular içerisinde, 
koku kaybı, tat kaybı ve konjonktivit sorgusunun 
Ocak 2020’den önce çok düşük seviyede 
gerçekleştirildiği, Mart ayının ilk haftasından 
itibaren koku ve tat kaybı sorgusunun artış 
gösterdiği tespit edildi. Çalışmamızın bulgularıyla 
paralel olarak, 17 farklı ülke verisiyle yapılan bir 
çalışmada ise, Covid-19 semptomlarından olan 
koku ve tat kaybına ilişkin Google sorgularında 
anlamlı derecede artışlar meydana geldiği tespit 
edilmiştir (25).
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Covid-19 öncesi ve Covid-19 döneminde 
semptomlara ilişkin anahtar kelimelerle yapılan 
sorgular incelendiğinde; Covid-19 öncesi dönemde 
kişiler, semptomlarını nasıl iyileştirebileceklerini 
sorgulatan arama kelimelerini sıklıkla 
kullanılırken; Covid-19 döneminde söz konusu 
semptomların Covid-19 ile birleştirilerek 
sorgulanmaya başladığı tespit edildi. Ayrıca, 
Covid-19 döneminde anahtar kelimelerle yapılan 
sorgularla ilişkili sorgular arasında,“semptomların 
nasıl tedavi edileceğine ilişkin” aramalara 
rastlanmadı. Örneğin, Covid-19 öncesi dönemde 
ateş hakkında yapılan en sık sorgulama “Ateş 
nasıl düşürülür” iken; Covid-19 döneminde 
“Ateş corona” sorgusunun en fazla oranda 
aratıldığı görüldü. Kişilerin, Covid-19pandemisi 
döneminde kendilerinde bulunan ve Covid-19 ile 
eşleştirdikleri semptomları sıklıkla sorgulattıkları 
ve kendilerinin hasta olup olmadıklarını 
belirlemeye çalıştıkları düşünülmektedir. Bulaşıcı 
hastalıklar hakkında internet arama motorları ve 
sosyal medya aracılığıyla elde edilen bilgilerin, bu 
hastalıkların kontrolü ve önlenmesinde yardımcı 
olacağı bildirilmiştir (14, 16, 26). Bunun gibi 
salgın hastalıklar zamanında ilgili algoritmalar 
geliştirilip kullanımı sağlanırsa insanların doğru 
bilgiye ulaşması sağlanabilir, gerçekten hasta 
olma ihtimali olmayanların sağlık kaynaklarını 
gereksiz kullanmalarının önüne geçilebilir. 

Dünya genelinde Covid-19 semptomlarına ilişkin 
internet sorguları konusunda gerçekleştirilen 
çalışmanın bulgularını doğrular nitelikte 
çalışmamızda, baş ağrısı, sırt ağrısı ve tat kaybı 
arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur 
(r>0,40; p<0,01) (16). Buna ek olarak, Covid-19 
semptomlarından olan ateş, öksürük ve nefes 
darlığı sorguları arasında da güçlü bir ilişki tespit 
edilmiştir (r>0,60; p<0,01) (16). 

Covid-19 pandemisi dalgalarının devam edeceği 
ya da mevsimsel salgınların olacağı bilinmektedir. 
Bu gibi salgınların gidişatlarını tahmin etmek 
için arama motorlarındaki sorgulamaların takip 
edilerek olabilecek koşullar hakkında önceden 
bilgi sahibi olmamızı ve gerekli önlemleri 
almamızı sağlayabilir. Bu tahminler aracılığıyla 
karar vericilerin sağlık hizmetini buna göre 
planlamasına olanak verebilir.

Medyada sıklıkla ve geniş bir şekilde yer alan 
hastalıkların bulunduğu veya nezle, grip gibi 
sezona bağlı hastalıkların arttığı dönemlere 
bağlı olarak internet üzerinden gerçekleştirilen 
sorgulama hacimlerinde de artış yaşanmaktadır. 
Bu durum, sağlık bilişimi açısından güçlü bir 
çevrimiçi teknolojik araç olarak kabul edilen 
Google Trends uygulamasıyla epidemiyoloji 
alanında geçekleştirilen sürveyans çalışmalarına 
da ivme kazandırmaktadır (27). Öte yandan, web 
madenciliği sağlık ve bilgi teknoloji alanında 
giderek yaygınlaşan bir alan olsa da, bu bilgi 
kaynağı halk sağlığı kurumlarının ve klinisyenlerin 
sahadan topladıkları epidemiyolojik verilerin 
değerlendirilmesinde ikame bir araç olarak değil, 
yardımcı bir araç olarak ele alınmasının doğru bir 
yaklaşım olacağı düşünülmektedir. 

Kısıtlılıklar 
Çalışmamız geriye dönük bir çalışmadır. 
Kullanıcıların Covid-19 semptomlarını 
sorgulamak amacıyla yukarıda belirtilen anahtar 
kelimeler dışında veya başka dillerde, başka 
kelimelerle veya jargonla sorgulama yapmış 
olması da mümkündür. İkincisi, Google trend 
verileri saatlik, eş anlı veya daha kısa zaman 
birimleri içerisinde yapılan sorgulara ilişkin 
veri sağlamamaktadır. Bu durum, Google sorgu 
hacimlerinin zaman içerisindeki varyasyonunu 
daha spesifik olarak incelemeye ve ana kütlenin 
internetteki sorgu davranışlarını yakından 
incelemeye imkân tanımamaktadır. 
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Primiparous’s Opinions and Experiences on Pregnancy: 
A Qualitative Study

Primiparların Gebeliklerine İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri: 
Nitel Bir Araştırma
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ABSTRACTÖZ
Objective: In this study, it is aimed to understand well, the pregnan-
cy views and experiences of primiparous pregnant.. 
Methods: The research was conducted in a basic qualitative resear-
ch design. Ten pregnant women participated in the study. The data 
obtained with the structured interview technique were analyzed with 
content analysis. 
Results: As a result of the analysis of the data obtained from the 
interviews, three main themes were reached, namely, views on preg-
nancy, changes and expectations representing the pregnancy expe-
riences and views of the participants. Within the scope of the views 
on pregnancy perception theme; it has been revealed that they att-
ribute different meanings such as motherhood, reproduction, matu-
ration process, sacrifice, and the responsibility attributed to women. 
Under the theme of changes, the physical, psychological, social and 
lifestyle changes of the participants during pregnancy were discus-
sed. Under the theme of expectations, participants’ expectations for 
social support and working life were included. 
Conclusion: It has been determined that women have different views 
on pregnancy, experience some changes during pregnancy and have 
expectations.

Amaç: Bu araştırmada, primiparların gebeliklerine ilişkin görüş ve 
deneyimlerini derinlemesine anlamak amaçlanmıştır. 
Yöntem: Araştırma temel nitel araştırma deseninde yürütülmüştür. 
Çalışmaya on gebe kadın katılmıştır. Yapılandırılmış görüşme tekni-
ği ile elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. 
Bulgular: Görüşmelerden elde edilen verilerin analizi sonucunda 
katılımcıların gebelik görüş ve deneyimlerini temsil eden gebeliğe 
ilişkin görüş, değişimler ve beklentiler olmak üzere üç ana temaya 
ulaşılmıştır. Gebeliğe ilişkin görüş teması kapsamında katılımcıların 
gebeliğe; annelik, çoğalmak, olgunlaşma süreci, fedakarlık, kadına 
yüklenen sorumluluk gibi farklı anlamlar yükledikleri ortaya çıkmış-
tır. Değişimler teması altında katılımcıların gebelik sürecinde ge-
çirdikleri fiziksel, psikolojik, sosyal ve yaşam tarzı değişiklikleri ele 
alınmıştır. Beklentiler teması altında katılımcıların sosyal destek ve 
çalışma yaşamına yönelik beklentilerine yer verilmiştir. 
Sonuç: Kadınların gebeliğe ilişkin farklı görüşlere sahip oldukları, 
gebelik sürecinde bazı değişimler yaşadıkları ve beklentileri olduğu 
belirlenmiştir. 

Keywords: Pregnancy, views on pregnancy, pregnancy experien-
ces, qualitative research, primiparious pregnancy
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GİRİŞ

Gebelik, bir kadının hayatındaki önemli dönüm 
noktalarından biridir (1,2). Gebelik süreci 1. 
trimester (1-13. hafta), 2. trimester (14-26. 
hafta) ve 3. trimester (27-41. hafta) olmak üzere 
üç evreden oluşmakta olup (3); kadınlar her 

üç trimesterde farklı fizyolojik, psikolojik ve 
sosyal yaşantılar deneyimlemekte, beklentileri ve 
gebeliğe ilişkin endişeleri farklılaşmaktadır (4-
6). Yaşanan bu değişimleri bazı kadınlar normal 
olarak görürken; bazılarına göre ciddi patolojik 
bir durum olabilmektedir (7-9).

Gebelik fizyolojik bir olay olmasına rağmen 
kadının hayatında kaygı ve stres yaratan ve 
değişik karışık duygulara neden olabilen bir geçiş 
dönemidir (4,10). 21-39 yaş arası ve ilk trimesterde 
olan 20 kadın (15 primipar, 5 multipar)  ile yapılan 
nitel bir çalışmada kadınların çoğu, gebeliğin hem 
mutluluk hem de endişe duygularını barındırdığını 
ifade etmiş ve çalışmada gebeliğin yeni olanaklar 
ve sorumluluklar, sevinçler ve kaygılar ortaya 
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çıkaran büyük ve potansiyel olarak yaşamı 
değiştiren bir olay olarak algılandığı belirtilmiştir 
(11). Ayrıca gebelik, kadınların sağlıklı yaşam 
biçimi davranışlarını kazanmada önemli bir 
motivasyon kaynağı olabilmektedir. Yarı-
yapılandırılmış görüşme ile 82 kadın ile yapılan 
bir çalışmada kadınların çoğu, gebelik sırasında 
hem kendilerini hem de bebeği düşünerek 
daha sağlıklı yaşam tarzlarını benimsemiştir. 
Çalışmaya katılan gebeler, yaşam tarzlarında en 
büyük değişikliklerin beslenme alışkanlıklarında 
olduğunu, günlük yaşam aktiviteleri sırasında 
daha yavaş hareket ettiklerini ifade etmişlerdir. 
Yine bu dönemde gebeler tütün, alkol ve kirli 
ortamlardan kaçındıklarını belirtmişlerdir (12). 

Gebelikte yaşanan özellikle fiziksel değişimler, 
kadınların beden imajını etkilemekte; 
kadınlar bu değişimlere farklı şekillerde tepki 
gösterebilmektedir (13,14). 30 hafta ve üzerinde 
olan gebelerin vücut değişikliği deneyimlerinin 
incelendiği bir araştırmada çoğunluğu değişen 
bedenlerine karşı olumlu tutum içinde olduklarını; 
gelişen ve büyüyen bebeğin sağlık ve iyilik 
halinin kendi beden imgelerinden daha önemli 
olduğunu ifade etmişlerdir (15). Bununla birlikte, 
yapılan bir çalışmada, gebelik sırasında vücut 
imgesi ile ilgili olumsuz algıların bir sonucu 
olarak, kadınların gebelik sırasında kilo vermek 
ve gebelik öncesi dış görünümlerine geri dönmek 
için yetersiz beslendikleri saptanmıştır (16).

Gebelik fizyolojik ve psikolojik süreçleri 
kapsamasının yanı sıra kültürel ve toplumsal 
olarak da yaşanan bir deneyimdir (8). Kadının 
gebelik yaşantısı ve algısı, gebeliğin kabulü ve 
istenme durumu, gebelikten beklentiler, eş ve 
yakın çevrenin desteği, ruhsal, sosyo-kültürel 
ve ekonomik durum, toplumsal yapı ve kadının 
statüsü, gebelikte yaşanan sorunlar gibi birçok 
faktörden etkilenmektedir (1,4,17). Gebeliğin 
her kadına özgü bireysel ve özel bir deneyim 
olduğunu dikkate alarak, kadınların gebeliğe 
ilişkin görüş ve gebelik deneyimlerini onların 
bakış açılarından derinlemesine anlamak önem 
arz etmektedir.   

Araştırmanın Amacı ve Önemi
Literatürde yapılan çalışmalarda gebelik 
döneminde kadınların daha çok fiziksel sağlığı 
üzerinde durulduğu ve gebelik deneyimlerini 
araştıran çalışma sayısının yeterli olmadığı 
görülmektedir (8). Gebelik deneyimleri ile 
ilgili yapılan çalışmaların ise; beden imajı ile 
ilgili olduğu (15,18); çoğunluğunun lohusalarla 
yapıldığı ve daha çok gebelik algısı üzerinde 
durulduğu görülmektedir (8,9,15). Araştırmalar 
kadınların gebelik ve doğum deneyimlerini 
inceleme amacıyla yapılmış olsa da; kadınların 
gebeliğe ilişkin görüş ve deneyimleri ve etkileyen 
faktörlerin yanı sıra toplumun gebelere yönelik 
bakış açısı ve bunun gebe üzerindeki yansımaları 
konusu yetersiz kalmaktadır. İncinebilir bir grup 
olan gebeler, anne, çocuk ve toplum sağlığı 
bakımından önemli bir grubu oluşturmaktadır. 
Bu araştırma primiparların gebeliklerine ilişkin 
görüşlerini ve deneyimlerini anlamak amacı 
ile yapılmıştır. Araştırmada şu sorulara yanıt 
aranmıştır:

1.Araştırmaya katılan gebelerin, gebeliğe yönelik 
görüşleri nelerdir?
2.Araştırmaya katılan gebeler, gebelik sürecini 
fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutlarıyla nasıl 
deneyimlemektedirler?
3.Araştırmaya katılan gebelere göre toplumun 
gebelere yönelik görüşleri nelerdir?

GEREÇ ve YÖNTEM
Araştırmanın Tipi
Araştırma temel nitel araştırma deseninde 
tasarlanmıştır. Merriam’a (2018) göre temel 
nitel araştırmada araştırmacılar insanların 
yaşamlarını nasıl yorumladığıyla, dünyalarını 
nasıl oluşturduklarıyla ve deneyimlerine ne anlam 
kattıklarıyla ilgilenirler. Bütün amaç insanların 
hayatlarını ve deneyimlerini nasıl kavradıklarını 
ve algıladıklarını anlamaktır (19). Bu noktadan 
hareketle gebelerin gebelik yaşantıları ve bu 
yaşantıları nasıl anlamlandırdıklarını anlamak 
amacıyla temel nitel araştırma deseninin 
kullanılması uygun görülmüştür. 
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Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme 
tekniği ile belirlenmiştir. Amaçlı örnekleme 
araştırmanın daha derinlemesine yapılabilmesi 
için bilgi açısından zengin durumlar seçilmesinin 
sağlanması olarak tanımlanmaktadır (20). 
Araştırmada amaçlı örnekleme tekniklerinden 
ölçüt, maksimum çeşitlilik ve kolay ulaşılabilir 
örnekleme teknikleri birlikte kullanılmıştır. 
Katılımcıların belirlenmesinde gebeliğin doğal 
yolla gerçekleşmiş olması ve primipar gebelik 
(kadınların ilk gebelikleri) olması şeklinde iki 
ölçüt esas alınmıştır. İkinci ya da daha sonraki 
gebeliklerde olan, yardımcı üreme teknikleri ile 
gebe kalan ya da riskli gebeliği olan kadınlar 
araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Bu 
ölçütler çerçevesinde kadınların gebeliğin farklı 
trimesterlerinde olmalarına, farklı eğitim ve gelir 
düzeyinde olmalarına dikkat edilerek çalışma 
grubunda maksimum çeşitlilik sağlanmıştır. Bu 
ölçüt ve özellikleri sağlayan ve araştırmacıların 
kolay ulaşabildikleri gebeler arasından 
araştırmaya katılmaya gönüllü on kadın çalışma 
grubunu oluşturmuştur. Katılımcı sayısının 
belirlenmesinde veri doygunluğu esas alınmıştır. 
Katılımcıların gizliliğini sağlamak amacı ile 
gerçek isimleri yerine K1,.. K10 şeklinde 
kodlar verilmiştir. Tablo 1’de katılımcıların bazı 
özelliklerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Çalışma grubunda yer alan gebelerin yaşları 
24-32 arasında değişmekte olup, evlilik yılları 
1 ve 10 yıl arasında değişmektedir. Gebelerin 
üçü üniversite ve üzeri, ikisi ön lisans, üçü lise, 
ikisi ilkokul/ortaokul mezunudur. Gebelerin 
dördü gelir getiren bir işte çalışmamaktadır. 
Sosyoekonomik durumlarını algılama biçimlerine 
göre; gebelerin üçü gelirinin giderinden az, dördü 
gelirinin giderine eşit ve üçü gelirinin giderinden 
fazla olduğunu belirtmiştir. Gebelerin gebelik 
haftaları 10 ve 39 hafta arasında değişmektedir. 
Araştırmaya katılan gebelerin hepsi gebeliğini 
istediğini; ancak ikisi gebeliğinin planlı 
olmadığını ifade etmiştir. 

Veri Toplama Süreci
Araştırmanın verileri ilk üç yazar tarafından Mayıs-
Aralık 2019 tarihleri arasında yapılandırılmış 

görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. 
Araştırma kapsamında görüşmeler çalışan gebeler 
ile çalıştıkları kurumda; çalışmayan gebeler 
ile evlerinde toplanmıştır. Görüşme mekânının 
katılımcıların kendilerini rahat hissedebilecekleri 
ve aynı zamanda görüşme dinamiğini olumsuz 
etkileyecek unsurlardan uzak, sessiz bir ortamda 
olmasına dikkat edilmiştir. Çalışma grubuna benzer 
özelliklere sahip üç gebe ile görüşme sorularının 
pilot uygulaması yapılmış, soruların anlaşılırlığı, 
amaca uygunluğu gözden geçirilmiş ve kişisel 
bilgi formu ve yapılandırılmış görüşme formuna 
son hali verilmiştir. Yapılandırılmış görüşme 
formunda gebelerin gebe olduklarını öğrendikleri 
andaki görüş ve deneyimleri, gebeliği nasıl 
anlamlandırdıkları, gebelerin gebeliklerine ilişkin 
yaşadığı deneyimler, toplumun gebeliğe yönelik 
görüşlerini sorgulayan sorular yer almaktadır. 
Araştırmaya katılmayı kabul eden gebelere 
araştırma hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Her 
bir katılımcı ile yüz yüze yürütülen görüşmeler 
ortalama 40-50 dakika sürmüştür. Katılımcıların 
onayı alınarak görüşmeler ses kayıt cihazı ile 
kaydedilmiştir. 

Verilerin Analizi
Verilerin analizi, veri toplama süreci ile eş 
zamanlı olarak yürütülmüştür. Her bir görüşme 
sonunda görüşmeyi yürüten araştırmacı tarafından 
görüşme kayıtlarının dökümü yapılmıştır. Daha 
sonra ses kaydı dinlenerek dökümün doğruluğu 
kontrol edilmiştir. Dökümü yapılarak analize 
hazır hale getirilen veriler ilk üç yazar tarafından 
birlikte içerik analizi ile analiz edilmiş, son yazar 
tarafından analizlerde uzman görüşü sağlanmıştır. 
Analiz sürecinde öncelikle, araştırmacılar 
tarafından görüşme dökümleri satır satır 
okunarak açık kodlamaları yapılmış, daha sonra 
ortak özellikler gösteren kodlar aynı kategoriler 
altında toplanmış ve kategoriler arası ilişkiler 
incelenerek temalara ulaşılmıştır. Araştırmada 
elde edilen bulgular, temalar altında organize 
edilerek ve görüşme verilerinden örnek alıntılara 
yer verilerek sunulmuştur. 
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Tablo 1. Katılımcılara ait bazı bilgiler (Ankara, 2019)

Kod Yaş Eğitim durumu Çalışma 
durumu

Sosyo-ekonomik 
durum

Gebelik 
haftası

Evlilik 
yılı

İstenen 
gebelik

Planlı 
gebelik

K1 31 İlkokul/ortaokul Evet Gelir gidere eşit 10 5,5 Evet Evet
K2 31 Lise Hayır Gelir giderden az 36 10 Evet Evet
K3 31 Üniversite ve üzeri Evet Gelir giderden 

fazla
22 6 Evet Evet

K4 30 İlkokul/ortaokul Hayır Gelir giderden az 23 4 Evet Evet
K5 30 Üniversite ve üzeri Evet Gelir giderden 

fazla
34 6 Evet Hayır

K6 32 Lise Evet Gelir gidere eşit 13 10 Evet Evet
K7 28 Lise Hayır Gelir giderden az 27 1 Evet Hayır
K8 27 Üniversite ve üzeri Evet Gelir giderden 

fazla
39 1,5 Evet Evet

K9 25 Ön Lisans Evet Gelir gidere eşit 12 1 Evet Evet
K10 24 Ön Lisans Hayır Gelir gidere eşit 28 2 Evet Evet

BULGULAR
Araştırmanın amacı primiparların gebeliklerine 
ilişkin görüşlerini ve deneyimlerini derinlemesine 
anlamaya çalışmaktır. Araştırma bulguları 
yorumlanırken, bulguların araştırmaya 
katılan gebelerle sınırlı olduğu ve gebelerin 
bireysel özelliklerinin gebelik yaşantılarını ve 
gebeliğe ilişkin sahip oldukları görüşlerinin 
etkileyebileceği dikkate alınmalıdır. 

Görüşmelerden elde edilen verilerin analizi 
sonucunda, çalışmaya katılan gebelerin gebeliğe 
yönelik görüş ve deneyimlerine ilişkin verdikleri 
yanıtlar (a) gebeliğe ilişkin görüş, (b) değişimler 
ve (c) beklentiler temaları altında toplanmıştır. 
Değişimler teması altında fiziksel, psikolojik, 
sosyal ve yaşam tarzı olmak üzere dört kategori 
yer almaktadır. Beklentiler teması altında, sosyal 
destek ve çalışma yaşamına yönelik olmak üzere 
iki kategori yer almaktadır.

Tema 1. Gebeliğe İlişkin Görüş

Araştırmaya katılan kadınların görüşme sorularına 
verdiği yanıtlar incelendiğinde gebeliğe ilişkin; 
annelik, çoğalmak, olgunlaşma süreci, fedakarlık, 
kadına yüklenen sorumluluk gibi farklı görüşlere 
sahip oldukları ortaya çıkmıştır. 

K1:“Gebelik demek, ailenin çoğalması… 
Senden bir parçanın olması, hayatı ona göre 
paylaşmak…” 

Geçerlik-Güvenirlik
Amacı anlamak olan nitel araştırmalarda 
araştırmanın geçerlik güvenirlik ölçütleri amacı 
hipotez test etmek olan nicel araştırmalardan 
farklıdır (19). Nitel araştırma literatüründe 
araştırmanın geçerlik güvenirliğini sağlamak için 
sıklıkla yer verilen ölçütler şunlardır: çeşitleme 
(üçgenleme), katılımcı teyidi, uzman (meslektaş) 
görüşü, alanda uzun süre kalmak ve zengin 
betimleme (19,20). Bu araştırmada geçerlik 
ve güvenirliğini sağlamak amacı ile çeşitleme, 
uzman görüşü ve zengin betimleme ölçütlerinin 
sağlanmasına dikkat edilmiştir. Verilerin analizi 
sürecinde farklı araştırmacıların birlikte yer 
alması ve son yazarın uzman görüşü sunması 
suretiyle analizde çeşitleme sağlanmış, görüşme 
sorularının oluşum sürecinde uzman görüşünden 
yararlanılmış, araştırma süreci ayrıntılı olarak 
açıklanmış ve elde edilen bulgular görüşme 
verilerinden alıntılara yer verilerek sunulmuştur.

Araştırmanın Etik Yönü
Araştırma süresince Helsinki İlkeler Deklarasyonu 
prensiplerine uygun hareket edilmiştir. Gebelere 
görüşme öncesinde demografik özelliklerini ve 
gebelik öykülerini belirlemeye yönelik kişisel 
bilgi formu uygulanmıştır. Tüm görüşmelerin 
gizlilik ilkesine bağlı kalınarak sadece bilimsel 
amaçlı kullanılacağı belirtilmiştir. Araştırmaya 
katılmayı kabul eden gebelerden bilgilendirilmiş 
onam alınmıştır. 
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K2: “.....Kendinden ödün veriyorsun. Her 
şeyinden, yemenden tut, içmenden gezmenden. 
Yani gebelik güzel bir evre aslında ama zor, 
meşakkatli, karışık bir şey...” 

K5: “Gebelik herkesin kendine özel, çok bireysel 
olması gereken bir süreç, her gebelik aynı değil... 
Biraz olgunlaşma, herkesin kendini bulma, bence 
anne olma süreci… Gebelik ile birlikte başlıyor 
farkındalık”

K9: “Anne olmak insanlığın başka bir boyutu… 
Gebelikten sonra bir kadın; önce anne, sonra 
insan, sonra kadın…”

Eğitim seviyesi düşük olan kadınlar gebeliği 
annelik, çoğalmak olarak görürken; eğitim seviyesi 
yüksek olan kadınlara göre gebelik olgunlaşmak 
ve insanlığın daha farklı bir boyutudur. Bu 
durum kadınların gebeliğe ilişkin görüşlerinde 
eğitim seviyesinin önemli olduğunu göstermesi 
bakımından önemlidir. Ayrıca kadınlar gebeliğin 
hem güzel hem de zor bir süreç olduğunu dile 
getirmişlerdir.

Gebeler ayrıca, gebe olduklarını ilk öğrendikleri 
anda hem sevinç, mutluluk gibi olumlu duygular 
yaşadıklarını hem de kaygı, şaşkınlık, üzüntü, 
kabul edememe gibi olumsuz duygular ile birlikte 
karışık duygular yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

K6: “Eczaneden gittim idrar testini aldım gebe 
olduğum çıktı ortaya ve şok geçirdim, şaşırdım, 
inanamadım hani sevincim ile üzüntüm bir araya 
geldi” 

K8: “Şaşkınlık desem haksızlık olur. Mutluluk 
ama zamanla anlamlandırılan bir mutluluk…” 

K1:“Çok heyecanlıydı, zaten şüphelenince adet 
görmeyince test yaptırdım. İçim kıpır kıpır oldu. 
Böyle havalara uçacak gibi oldum” 

Gebelik her ne kadar güzel bir deneyim olsa da; 
kadınlarda bilinmezliklerden ve deneyimsizlikten 
dolayı karışık duygular uyandırabilmektedir.

Tema 2. Değişimler
Gebeler gebelik süreci ile ilgili bazı değişimler 
yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Değişimler 
teması altında fiziksel, psikolojik, sosyal ve 

yaşam tarzı olmak üzere toplam dört kategori yer 
almaktadır. 

Kategori 1. Fiziksel değişimler
Çalışmaya katılan gebeler en çok mide bulantısı, 
yorgunluk, mide yanması, uyku hali ve halsizlik 
yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

K1: “İyi yönleri de var kötü yanları da var. Şu 
anda bile yeri geliyor uykusuz kalabiliyorsun. 
İştahsız olabiliyorsun. Yorgunluk, halsizlik… 
Buna rağmen çok güzel…” 

K2:“Rahat oturup kalkamıyorsun, rahat 
duş alamıyorsun, tuvalete oturamıyorsun. 
Koşamıyorsun…”

K3: “Bulantılarım oldu. Aşırı uyku halim, 
halsizlik, sürekli mide üşütmüş edasında, elin 
kolun boşa düşmesi. Aşırı baş ağrılarım oldu ilk 3 
ay. Bunun dışında çok da bir şeyim olmadı”  

K6: “Sabahları istiğfar ediyorum her yediğimi 
çıkarıyordum o sıkıntıları yaşadım, ondan sonra 
mesela bel ağrısı aşırı çekiyorum… Ağrılarım, 
sızılarım fazla oluyor” 

Gebeler gebelikte yaşanan bu değişimlerin her 
trimestere göre farklılaştığını ve bu süreçleri 
doğal olarak karşıladıklarını, bu değişimlerin 
kendilerini hem olumlu hem olumsuz olarak 
etkilediğini belirtmişlerdir.

K7: “Belli bir süre çocuk istemiyorum, özellikle 
ilk üç ay yataktan kalkamadım, mide bulantısı, 
baş ağrısı, yemeklerden tiksinme, mutfağa 
giremedim, üç aydan sonra da mide yanması ve 
ekşimesi beni mahvetti, her evrede bir şey çıktı 
ama gittikçe hafifledi, her evrenin kendine göre 
farklı özellikleri oldu ………  ama zaten normal 
bunlar, internetten araştırdım, her gebelikte olan 
şeyler….” 

K10: “Kilo alacağım elim ayağım şişecek diye 
çok korktum... Bulantın da oluyor ağrın da 
oluyor. Bunlar fazla abartılmamalı. İnsanlar 
pimpiriklenmemeli, akışına bırakılmalı sonuçta 
doğal şeyler bunlar…”

Çalışmaya katılan bazı gebeler fiziksel değişim 
olarak özellikle kilo alımına ilişkin düşüncelerini 
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ifade etmişlerdir. Bazı katılımcılar gebelik 
sürecinde aldıkları kilolardan kaynaklı beden 
imajında bozulma yaşadıklarını dile getirmişlerdir.

K4:”Aslında ben kendimi o kadar kilolu 
görmüyorum ama tartıda fazla görünüyor. Çok 
alırsam veremem, daha kötü bir görüntü olacak 
diye düşünüyorum” 

K5: “…..mesela karnım birden büyüdü ben geçen 
aya kadar aynı beden giyiyordum ne yapacağıma 
ne giyeceğime karar veremediğim bir dönem oldu 
tuhaf tuhaf şeyler hissettim yani….”

Her katılımcı tarafından dile getirilmemekle 
birlikte rahat bir gebelik geçirdiğini ifade eden 
gebelerin de olduğu görülmüştür. Bu gebeler 
fiziksel değişimlerin kişiden kişiye göre 
değişebileceğine dikkat çekmişlerdir. 

K8: “Rahat bir gebelik geçirdiğimi düşünüyorum. 
Kusma olmadı, bulantım oldu ve kokulara 
duyarlıydım. Kişiye göre değişiyor tabi, bir kadın 
gebelikte her şeyi yaşayabilir diyebilirim…” 

Kategori 2. Psikolojik değişimler

Çalışmaya katılan gebeler psikolojik değişimler 
kategorisi altında en çok duygusal hassasiyet ve ani 
ruh hali değişimleri yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

K2: “Duygusal gelgitler çok oluyor. Yani hem çok 
duygusal oluyor insan hem böyle sinirli oluyor, 
gergin oluyor. Hem de çok mutlu oluyor saçma 
sapan şeylere… Farklı bir süreç…” 

K4:“Daha hassas, incinebilir oluyorsunuz. 
Mesela normalde hiç tepki vermeyeceğiniz, 
umurunuzda olmayan şeyler gebelikte, 
duyduğunuzda sizi üzebiliyor, daha incinebilir 
oluyorsunuz”

Kadınlar özellikle psikolojik değişimlerin 
hormonlardan kaynaklandığını eklemişlerdir.

K6: “Duygular çok farklı oluyor gebelikte çok 
duygusalım her şeye ağlıyorum eşim hani bir 
şey bile söylese onu bile ters anlayıp ağlıyorum. 
Bilmiyorum hormonlar nasıl bir etki verdiğini 
ama dediğim gibi her şeye ağlıyorum başka bir 
şey biri bir şey söylese oturup ağlıyorum” 

Çalışmaya katılan gebelerin doğum sürecine ilişkin 
bilinmezlik kaygısı yaşadıkları görülmektedir. 
Katılımcılar doğum şeklinin nasıl olacağı, 
doğumun başladığını anlayıp anlamayacakları, 
kendilerinin ve bebeğin sağlığı konusunda endişe 
ve korku yaşadıklarını ifade etmiştir. 

K2:”Mesela çok dinledim herkes bir hikâye 
yazıyordu ama bir yazıda okumuştum her doğum 
hikâyesi farklı. Yani hiçbir şekilde kendinizi bir 
şeye adapte etmeyin, duyduklarınızdan daha iyi 
de olabilir daha kötü de olabilir. Acaba benimkisi 
nasıl olacak diye düşünüyorum tabiki de..” 

K6: “Biraz korkuyorum tedirgin oluyorum ama 
sonra diyorum ki sonunda mutluluk var kızımı 
kucağıma alacağım hani kendimi öyle avutuyorum 
hissetmeyeceğim bir şey olamayacak her şey 
yolunda gidecek diye ama içimde de korkular var 
doğrusu” 

K7: “…… şuan sezaryen istiyorum, normal 
doğumu yapamam ben, korkuyorum…, günü saati 
belli olsun ben öyle doğum yapayım istiyorum, 
normal doğumun zamanı belli değil ben de 
tecrübesizim, doğumun ne zaman başladığını 
anlar mıyım? Anlayamazsam bebeğe bir şey olur 
diye kaygılanıyorum” 

Kadınlar doğum sürecinin yanı sıra doğumdan 
sonrasına yönelik de endişeleri olduklarını ifade 
etmişlerdir.

K3: “Doğum sürecinin nasıl geçeceğini 
bilmiyorum. Doğumdan sonra kendimi 
toparlayabilecek miyim? Hem kendim hem çocuğa 
yetebilecek miyim? O süreçler ile ilgili kaygılarım 
var ama herhalde yaşamadan bilemeyeceğiz ne 
olduğunu yani. Bu tarz korkularım var” 

Kategori 3. Sosyal değişimler 

Gebeler sosyal değişimler kategorisi altında 
akrabalık bağı olan ve olmayan kişilerden aldıkları 
tepkileri değerlendirmiştir. Gebeler genellikle 
hem akrabalık bağı olan kişilerden hem de 
akrabalık bağı olmayan kişilerden olumlu tepkiler 
aldıklarını söylemişlerdir. Gebeler akrabalık bağı 
olan bireylerin özellikle de eşlerinden bu süreçte 
destek ve ilgi gördüklerini dile getirmişlerdir. 
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K1: “Eşim daha çok özen gösteriyor. Sen 
hamilesin ağır kaldırma falan. Daha çok yardımcı 
olmaya başladı. Önce bana özen gösteriyordu. 
Şimdi hem bebeğe hem bana…” 

K3: “Eşim daha çok destek şu an. Normalde de 
yardımcı olan bir insandı ama artık yükümün 
büyük bir kısmını aldığını düşünüyorum... İşler 
bana kalmadan bitebiliyor. Bir telefonumla 5 
dakikada yanımda bitebiliyor. Sanırım hamilelik 
iki kişilik yani” 

Gebeliğin toplumda nasıl algılandığına yönelik 
yanıtlar incelendiğinde; sosyal hayatta olumlu 
karşılandıklarını, ilgili ve saygılı davranıldıklarını 
dile getirmişlerdir. Ayrıca gebeler toplum 
tarafından değer gördüklerini, önemsendiklerini 
ve kendilerine özen gösterildiğini de ifade 
etmişlerdir. 

K7:“Komşularım yatma, egzersiz yap, sürekli 
yürüyüş yap dediler, ani hareketlerden kaçınmamı 
söylediler, evi temizlerken dikkatli olmaya 
çalış dediler …… Bizim toplumuz çok anlayışla 
karşılıyorlar gebeliği, mesela sen gebesin 
diyorlar, rahat oturamıyorsun deyip, arkama 
yastık veriyorlardı, ayağımı uzatmaya yardım 
ediyorlardı, toplumumuz bu konuda çok gelişmiş”

K4: “Eşim, komşular, akrabalar herkes… 
Düşündüğüm zaman gebe kadına daha fazla 
değer verildiğini düşünüyorum. Yani bunu fark 
ediyorsunuz. Size karşı daha hassas oluyorlar, 
daha düşünceli oluyorlar...... Daha fazla sevgi 
görüyorsunuz..... İlişkiler daha iyi oluyor.” 

Gebeler gebelik durumunun (özellikle cinsiyet 
tahmini ile ilgili) sosyal hayatta hiç tanımadıkları 
insanlar tarafından sohbeti başlatmada bir etken 
olduğunu bildirmişlerdir.

K4: “Cinsiyet tahmini çok oluyor. Toplumun çok 
merak ettiği şey cinsiyeti. En çok tahmin etmeye 
çalıştığı şey de cinsiyeti, karnınızın şeklinden 
cinsiyeti tahmin etmeye çalışıyorlar. Sonra da 
30 yıldır ben tahmin ediyorum hiç yanılmadım. 
Benim dediğim çıkacak şeklinde cinsiyet tahmin 
etmek çok fazla var” 

K6: “Kadınlar olarak da anneliği tatmış ya da 

tatmamış insanlar sen hamilesin gel otur bir şey 
oldu senin canın çekmiştir sende al, kokmuştur 
senin canın çekmiştir diyorlar. Sırada öncelik 
gösteriyorlar.  Bazen hiç tanımadığın bir insan 
seninle sohbet etmek istiyor mesela ne kadarlık 
hamilesiniz falan ne kadar kaldı cinsiyetini 
soruyorlar hemen merak ediyorlar cinsiyetini 
öğrenince isim soruyorlar onlar mutlu ediyor 
doğrusu hoşuma gidiyor hiç tanımadığım 
insanlar bir şey yiyorken sen hamilesin deyip 
ikram ediyorlar canın çekmiştir belki diye” 

Her katılımcı tarafından dile getirilmemekle 
birlikte bazı katılımcılar toplum tarafından 
bebeğin daha çok önemsendiği ve dikkatlerin 
kendisinden çok bebeğe yoğunlaştığını dile 
getirmişlerdir.  

K9: “Benden önce bebeği soruyor herkes. Ben 
taşıyorum ama bebeği önemseyerek bakıyorlar, 
kadına değil de. Hemen çocuğa bir şey olur 
diyorlar. Anne ikinci planda kalıyor. Aslında 
bebeği taşıyan kadın. Önce gebeye önem 
vermeliler…” 

Kategori 4. Yaşam tarzı değişimleri

Çalışmaya katılan gebeler, gebelik süreci ile 
birlikte bebekleri sağlıklı olsun diye yaşam 
tarzlarında bazı değişimler yapmaları gerektiğini 
bildirmişlerdir. Gebeler en çok beslenmelerine 
dikkat ettiklerini, yorucu işlerden kaçındıklarını 
dile getirmişlerdir.

K2: “Hamileyken birçok şey yaparsın aslına 
bakarsan ama sırf o karnında var diye, sağlıklı 
beslensin diye kola istiyorsun içmiyorsun...... 
Mesela ben rahat rahat temizlik yapmayı çok 
özledim. Yapamıyorum çünkü yavaş yavaş daha 
aheste aheste yapmak zorundayım.” 

K8:“Kendini sakınmaya başlıyorsun. İçtiğim su 
miktarını artırıp yürüyüşe başladım. Canımın 
istemediği hiçbir şeyi yemedim. Yemen içmen 
giyim olsun kendinle ilgili hiçbir çılgınlık 
yapamıyorsun.” 

K10: “Ciğer yemiyorum, çilek yemiyorum bebekte 
leke olur diye. Aman bir şey olmasın diye dikkat 
ediyorum her şeye…”
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Tema 3. Beklentiler

Gebeler gebelik süreci ve doğuma ilişkin bazı 
beklentileri olduklarını dile getirmişlerdir. 
Beklentiler teması altında, sosyal desteğe ve 
çalışma yaşamına yönelik olmak üzere iki 
kategori yer almaktadır. 

Kategori 1. Sosyal desteğe yönelik beklentiler

Çalışmaya katılan gebelerin çoğu doğumda eşinin 
ve annesinin yanında olmasını, sağlık personeli 
tarafından anlaşılmayı ve doğum ortamının 
rahat, eğlenceli ve huzurlu olmasını istediklerini 
belirtmişlerdir. 

K4: “… Annem ve eşim, bana yardım edemeyecek 
olsalar bile o anda sadece orada olması bile iyi 
hissettirecek bana. Benim için eşim ve annemin 
orada olmasını isterim....” 

K7:“Doğumhane ortamı aslında biraz eğlenceli 
olabilir, böyle insanlara iyi gelecek, kafalarını 
dağıtacak hani mesela müzik olabilir …… 

K8: “Doğumhanede doktorumun çok şefkatli 
olmasını isterim.” 

Bazı gebeler doğumda özel olduğunu hissetmek 
ve ilginin kendisinde olmasını istediklerini 
belirtmişlerdir.

K9: “Doğumda özel olduğumu hissetmek isterim. 
İlk defa ben doğuruyormuşum gibi davranılsın 
isterim. Sıradan ve her zaman olan bir şey gibi 
değil de. Özellikle doktorlar hemşirelerin böyle 
davranmasını isterim.” 

K10: “Herkes bebeği düşünüyor. Bir şey 
getiriyorlar, bebeğe getirdim. O yesin. Ona 
iyi gelsin. Hep bebeği önceliyorlar. Biraz 
ilginin benim üzerime de olmasını bekliyorum 
çevremdekilerden.” 

Kategori 2. Çalışma yaşamına yönelik beklentiler

Gebeler bu kategori altında çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi, gebelik ve doğum sonu izin 
sürelerinin uzun olması gerektiğini dile 
getirmişlerdir.

K1: “İşimi değiştirmek isterdim. Koşulu daha iyi 

olan bir yerde, hafta sonu olan, eşimle çocuğumla 
daha çok vakit geçireceğim, fiziksel olarak beni 
daha az yoracak bir işte çalışmak isterdim…....
Mesela bizde gebe kalanlar nöbet tutamaz 
hani hemen oturacak yere alıyorlar o yandan 
avantajımız var arkadaşlarım da Allah için şey 
yapmadılar hani hepsi sevindi hayırlı olsun 
tebrikler falan yağdırdılar, sen hamilesin şunu 
ye şöyle yap bunu ya…. beni çok desteklediler 
her konuda, işimi kolaylaştırdılar, haklarını 
yiyemem…..” 

K3: “Gerçekten yoğun çalışıyorum. Kendi iş 
yerim var. Çocuklarla uğraşıyorum. Gelmediğim 
gün diye bir lüksüm yok. Gitmek zorundayım. 
Çünkü birçok anneye babaya sorumluluğum 
var. Ama kendim de bir anne olma mücadelesi 
veriyorum. İçimdeki beni emip bitirebiliyor 
bazen. Ona rağmen ayakta durmak zorunda 
hissediyorum. Yoruyor bu da yani. İsterdim ki bu 
süreçte birisi işlerimi götürsün” 

K6: “En iyisi diyorum evde dinlenerek… Bir 
kadının diyorum gebe kalmasından itibaren 
çocuğu 2 3 yaşına kadar izinli olmasını isterim. 
Çünkü hani iş hayatı tamam ne kadar güzel olsa 
da zorlukları oluyor, gel git yol mesafesi bile 
sabah erken kalkmak bile her şey yoruyor insanı. 
Evde olman lazım. Hani çalışmak güzel bir şey 
ama yorucu, hamile bir bayan için yorucu… En 
ufak bir şey bile olsa insan psikolojik olarak 
çöküyor yani. Hamilelikte uyumak istiyorsun 
uyuyamıyorsun. İş yerinde mesela uykun geliyor, 
yorgun oluyorsun, bir şey oluyor hiç bir şey 
yapamıyorsun… Tamam, yeme içme ihtiyaçlarını 
karşılıyorsun ama uykuydu şuydu buydu hiç birini 
karşılayamıyorsun, dinlenemiyorsun”………. 
“İşe geç gelmek isterdim ya da 3 sene boyunca 
bir anneye izin verilmesi lazım” 

Araştırmamızda bir gebe gebelik sürecinden 
dolayı işten çıkarıldığını ve bu durumun kendisini 
psikolojik olarak çok etkilediğini ifade etmiştir. 

K10: “Gebe olduğum için, ağırlaşıyorum diye 
patron işten çıkardı beni. Çok duygusal dönemler 
geçirdim.” 
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TARTIŞMA
Araştırmada kadınların gebeliğe ilişkin görüş ve 
deneyimleri incelenmiştir. Gebelerin gebeliğe 
ilişkin görüş ve deneyimleri ile ilgili bulgular 
belirlenen üç ana tema altında tartışılmıştır.

Gebeliğe İlişkin Görüş
Araştırmamızda kadınların gebeliğe ilişkin; 
annelik, çoğalmak, olgunlaşma süreci, fedakarlık, 
kadına yüklenen sorumluluk gibi farklı görüşlere 
sahiptirler. Gebelik her kadın için farklı yaşantılara 
neden olan özel bir deneyimdir. Bireylerin gebeliği 
algılayış şekli özellikle kültürel değerlerden 
etkilenmektedir (21). Araştırmamıza katılan 
bir gebe gebeliğin kişiye özgü ve çok bireysel 
olması gereken, olgunlaşma ve farkındalıklarla 
dolu bir süreç olduğunu vurgulamıştır. Bazı 
toplumlarda gebelik kadınlara yüklenen zorunlu 
bir görev olarak görürken; bazı toplumlarda 
kadın ve erkek için eşit sorumluluk isteyen bir 
durum olarak görmektedir (4). Araştırmamızda 
da sosyoekonomik durumu iyi olan ve sosyal 
destekleri güçlü olan kadınların gebeliği daha 
olumlu bir deneyim olarak düşündükleri 
saptanmıştır. Ayrıca sosyoekonomik durumu iyi 
olan gebelerin gebeliği kadınlara yüklenen bir 
zorunluluk olarak; kötü olan gebelerin ise gebeliği 
çoğalma olarak gördükleri belirlenmiştir. 

Gebeler, gebe olduklarını ilk öğrendikleri anda 
hem sevinç, mutluluk gibi olumlu duygular 
yaşadıklarını hem de kaygı, şaşkınlık, üzüntü, 
kabul edememe gibi olumsuz duygular ile birlikte 
karışık duygular yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 
Araştırmamıza katılan kadınlar gebeliğin 
mucizevi, bir kadının hayatında yaşayabileceği en 
güzel dönem olduğu kadar değişik, zor ve kaygılı 
bir evre olduğunu dile getirmişlerdir. 21-39 yaş 
arası ve ilk trimesterde olan 20 kadın (15 primipar, 
5 multipar) ile yapılan nitel bir çalışmada da 
kadınların çoğu, gebeliğin hem mutluluk hem de 
endişe duygularını barındırdığını ifade etmişlerdir 
(11).

Değişimler
Gebeler gebelik sürecinde fiziksel, psikolojik, 
sosyal ve yaşam tarzı bakımından değişiklikler 
yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Gebeler en 

çok mide bulantısı, yorgunluk, mide yanması, 
uyku hali ve halsizlik gibi fiziksel değişimler 
yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Gebelik birçok 
kadın için her evrede farklı fiziksel, psikolojik 
ve sosyal değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. 
İlk trimesterde çoğu kadın gebeliğe bağlı 
birçok fizyolojik ve psikolojik semptom 
yaşarlar. Bulantı, kusma ve halsizlik gebelikte 
kadınların %70’inden fazlasını etkileyen 
fiziksel semptomlardandır (22). İlk trimester 
uyum aşaması olup; bu şikayetlerin yönetildiği, 
gebeliğin kabulü ve zıt duyguların yaşandığı bir 
evredir (6). İkinci trimester ise bu semptomların 
azaldığı, kadınların rahatladığı denge dönemidir. 
Araştırmamıza katılan bir gebe de gebeliğin 
her evresinde farklı değişimler yaşadığını ve 
bu değişimleri normal olarak karşıladığını 
belirtmiştir. Ancak bazı gebeler aldıkları 
kilolardan kaynaklı beden imajında bozulma 
yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Araştırmamıza 
katılan bir gebe aldığı kilolardan dolayı doğum 
sonrası verememe endişesi yaşadığını, bir diğeri 
ise aldığı kilolardan dolayı ne giyeceğine karar 
veremediğini dile getirmiştir. Gebelikte alınan kilo 
ve değişen vücut yapısı, gebelerde beden imajının 
etkilenmesine neden olmaktadır. Gebe kadınların 
beden imajı deneyimlerini anlamak için 19 gebe 
ile yapılan bir çalışmada;  bulgular kadınların 
gebelik sırasındaki beden imajı deneyimlerinin 
karmaşık ve değişken olduğunu; bu durumu 
özellikle sosyokültürel yapının, eş desteğinin ve 
olumlu geri bildirimlerin etkilediğini; kadınların 
gebelikte belirli vücut bölümlerinin (örneğin 
karın ve göğüsler) belirginliğinden dolayı 
memnuniyetsizlik yaşadıklarını ve yine gebeliğin 
erken dönemlerinde gebelik öncesi kıyafetlerine 
sığamayan kadınlar için vücut şekilleri ile ilgili 
memnuniyetsizlik yaşadıklarını açıklamaktadır 
(18).

Kadınlar gebeliğin kendilerini psikolojik olarak 
etkilediğini, gebeliğe bağlı kaygı yaşadıklarını 
ifade etmişlerdir. Özellikle bu kaygıların son 
trimesterde arttığı bilinmektedir. Gebelerin 
çoğu özellikle doğum şeklinin ne olacağına ve 
neler yaşayacaklarına yönelik bilinmezliğin 
getirdiği bir endişe yaşadıklarını belirtmişlerdir. 
Gebelerin doğuma yönelik yaşadıkları kaygının 
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içinde bulundukları kültür ve sosyal öğrenme 
süreçleriyle ilgili olduğu düşünülmektedir. 
Türkiye’de yaşayan sağlıklı gebe kadınlar 
arasında doğum korkusu düzeyini belirlemek 
amacıyla 14 çalışmanın dâhil edildiği bir meta-
analizde, özellikle Doğu Bölgesi’ndeki gebelerin 
doğum korkusu seviyelerinin yüksek olduğu, 
bu bölgedeki bazı kültürel faktörlerin doğum 
beklentilerini olumsuz yönde etkilediği tespit 
edilmiştir (23). Araştırmamızda da benzer olarak 
kadınların doğum şekli, doğumun ne zaman ve 
nasıl olacağı konusunda bilinmezlik kaygısı 
yaşadıkları saptanmıştır. 

Araştırmamıza katılan gebelerin çoğu gebelik 
döneminde eşlerinden ve yakın çevrelerinden 
daha fazla ilgi ve destek gördüklerini belirtseler de 
bu ilginin kendilerinden çok bebeğe yöneldiğini 
belirten gebeler de bulunmaktadır. Gebelik bir 
kadın için psikolojik olarak savunmasızlığa neden 
olan ve sosyal ve eş desteğine ihtiyaç duyulan bir 
dönemdir. Gebelik uygun koşullar altında kişisel 
olgunluğa yol açabilecek biyo-psiko-sosyal kriz 
olarak tanımlanmaktadır (21). Araştırmamızda 
gebelerin çoğu, toplumun gebeliğe ve gebelere 
yönelik olumlu tutumlarının olduğunu ifade 
etmişlerdir. Bu olumlu tutumların ise sosyal 
yaşamda öncelik tanıma, yediklerinden ikram 
etme, tanımadıkları insanlar tarafından iletişime 
geçilmesi üzerinde yoğunlaştığı belirlenmiştir. 
Literatürde de kadınların gebelikleri ve gelişen 
vücutlarından dolayı toplumda daha görünür 
ve toplumla daha sosyal ilişki içinde oldukları 
belirtilmektedir (15). Araştırmamızda bazı 
gebeler ise yakın çevreleri tarafından ilgi ve 
saygı gördüklerini belirtirken; akrabalık bağı 
olmayan kişiler tarafından umursanmadıklarını 
belirtmişlerdir. Toplumun gebeliğe yönelik kalıp 
yargılarının, gebeliği standardize etmelerinin 
gebeler tarafından kadının önemsizleştirildiği 
inancını doğurmaktadır. Gebelik kadınların 
fiziksel, duygusal ve sosyal olarak hassaslaştığı 
bir dönem olarak düşünüldüğünde; bu sürecin 
bireysel olduğu, her kadının gebeliğe yüklediği 
anlam farklılık göstereceği için toplumun bu 
konuda daha duyarlı olması gerekmektedir.

Gebeler gebelik süreci ile birlikte bebekleri 
sağlıklı olsun diye yaşam tarzlarında bazı 

değişimler yapmaları gerektiğini bildirmişlerdir. 
Yaşam tarzı değişimleri kategorisi altında 
gebeler en çok beslenmelerine dikkat ettiklerini, 
yorucu işlerden kaçındıklarını dile getirmişlerdir. 
Araştırmamıza katılan gebelerin çoğu bebeklerinin 
sağlığı için yediklerine, içtiklerine dikkat 
ettiklerini ve aile ve arkadaşlarının da önerisi 
ile fiziksel aktivitelerini sınırlandırdıklarını 
ifade etmişlerdir. Yeni Zelanda’da kadınların 
gebelikte yeme deneyimlerini araştırmak 
amacıyla 12 gebe üzerinde yapılan çalışmada da; 
kadınlar gebeliklerini sağlıklı geçirebilmek için 
beslenmelerine dikkat ettiklerini dile getirmişlerdir 
(24). Yarı-yapılandırılmış telefon görüşmesi 
ile 16 gebe kadın ile yapılan nitel bir çalışmada 
kadınlar arkadaş ve ailelerinin gebelikte fiziksel 
aktiviteyi sınırlandırmaları konusunda görüşleri 
olduğunu ve fetüse birşey olma endişesi nedeni 
ile fiziksel aktivite yapmaktan korktuklarını 
belirtmişlerdir (25). Yine toplam 40 gebe ile 
yedi odak görüşmesi yapılan çalışmada kadınlar 
hem kendi hem de bebeklerinin sağlığı için daha 
sağlıklı beslendiklerini ve sağlık personelinden 
ve internetten bilgi alarak beslenme konusunda 
farkındalık kazandıklarını belirtmişlerdir (26). Bu 
sonuçlar, araştırma bulgumuz ile benzer şekilde 
gebelik sürecinin, sağlıklı beslenme konusunda 
motivasyon kaynağı olarak görüldüğünü 
desteklemektedir. 

Beklentiler
Araştırmaya katılan gebeler sosyal destek 
ve çalışma yaşamına yönelik beklentilerinin 
olduklarını ifade etmişlerdir. Gebelerin gebeliğe 
bağlı yaşanan değişim süreçlerindeki kaygı ve 
belirsizlik nedeniyle doğum ve doğum sonrasına 
yönelik sosyal destek bekledikleri belirlenmiştir. 
Alanyazında da benzer olarak İspanya’da 
gebelerin doğumdan beklentilerinin araştırıldığı 
nitel bir çalışmada kadınlar doğumda profesyonel 
destek ve refakatçi desteği istediklerini 
belirtmişlerdir (27).

Kadınların çalışma koşulları ve yasalara bağlı 
olarak gebelik algıları, iş hayatında yaşadıkları 
beklentiler değişebilmektedir. Tam zamanlı 
çalışan 24-40 yaş arası Norveçli 10 gebe kadın ile 
yapılan nitel bir çalışmada tüm kadınlar gebeliğin 
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normal bir süreç olduğunu, hastalık olmadığını, 
kişisel inanç ve değerlerinin bir parçası olarak 
işe gitmek konusunda motivasyonları olduğunu 
ve özellikle bu motivasyonu iş arkadaşlarının 
desteği ile kazandıklarını belirtmişlerdir (28). 
Araştırmamızda da bir gebe iş arkadaşlarının 
kendisini desteklediğini ve işini kolaylaştırdığını 
ifade etse de gebelerin çoğu iş hayatına yönelik 
olarak çalışma koşullarının iyileştirilmesini, 
gebelik ve doğum sonu izin sürelerinin fazla 
olması gerektiğini dile getirmişlerdir. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 
yılında resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe 
göre, sağlık raporu ile gebe çalışanların daha hafif 
işlerde çalıştırılması, eğer böyle bir imkan yoksa 
gebenin isteği halinde ücretsiz izne ayrılabilmesi, 
dinlenebilecekleri uygun şartların sağlanması 
gerekliliği, 32. gebelik haftası itibari ile ücretli 
izne ayrılabileceği belirtilmektedir (29). Farklı 
organizasyonlardan işverenler ile yapılan nitel bir 
çalışmada işverenlerin doğum iznine ayrılan gebe 
kadının yerine tekrar başka bir kişiyi işe alma 
maliyeti ve oryantasyonu nedeniyle gebe kadınların 
istihdamına karşı olumsuz tutum içinde oldukları 
belirlenmiştir (30). Araştırmamıza katılan bir gebe 
de bu süreçte işten çıkarıldığını ve bu durumun 
kendisini duygusal olarak etkilediğini ifade 
etmektedir. Böyle bir durum ile karşılaşmasalar 
bile gebeler iş ortamının koşullarının tamamen 
gebelere elverişli hâlâ getirilememesi nedeniyle, 
sıkıntı yaşayabilmekte, ekonomik durumunun 
elverişli olmaması nedeniyle ücretsiz izin hakkını 
kullanamayabilirler. Dolayısı ile görüşme yapılan 
gebelerin, daha çok iş yaşamı ile ilgili düzenleme 
yapılması yönündeki beklentilerini ifade ettikleri 
görülmüştür.  Gebelik döneminin gebe için daha 
elverişli hale getirilmesi kanunlar ile güvence 
altına alınmış olsa dahi, işyeri ortamından 
kaynaklı mobbing, monoton iş, iş yoğunluğu gibi 
olaylar da gebelerin psikolojik olarak etkilenme 
durumlarını daha da artırmaktadır (31). 

SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırmada kadınların gebeliğe ilişkin sevinç, 
mutluluk, heyecan gibi olumlu görüşler kadar 
değişik, zor ve endişe verici gibi olumsuz 
görüşlere de sahip oldukları belirlenmiştir. 
Gebelik sürecinde birçok kadın için her evrede 

farklı fiziksel, psikolojik ve sosyal değişimler 
yaşanmakta ve yaşam tarzında değişiklikler 
meydana gelebilmektedir. Kadınların gebeliğe 
ilişkin farklı görüşlere sahip olmalarının yanı 
sıra; gebeliğin hem güzel hem de zorlu bir 
süreç olduğunu dile getirmişlerdir. Ayrıca 
kadınlar sosyal destek ve çalışma yaşamına 
yönelik beklentileri olduklarını belirtmişlerdir. 
Gebelik sürecinde meydana gelen değişiklikler 
ve şikâyetlerin yönetimi hakkında kadınların 
bilgilendirilmesinde ve doğumda sağlık 
profesyonellerinin önemli rolü vardır. Gebelere 
hizmet veren tüm sağlık profesyonellerinin 
gebelerin yaşantısı, deneyimlerini ve bunları 
etkileyen bireysel ve kültürel unsurları dikkate 
alarak kadınların ve toplumun gebeliğe yüklediğini 
anlamı bilmesi, anne ve çocuk sağlığının ve 
dolayısıyla toplum sağlığının geliştirilmesi 
açısından önem taşımaktadır. Ayrıca literatürde 
kadınların gebeliklerini nasıl yaşadıkları ve 
toplumun gebelere yönelik bakış açısının konusu 
yetersiz kaldığı için bu konuda daha çok nitel 
çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

Kısıtlılıklar
Araştırmadan elde edilen bulgular, araştırmaya 
katılan ve ilk gebeliği olan kadınlar ile sınırlıdır. 
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Sexual Dysfunction In The Hypertensive Married Women And Affecting 
Factors

Hipertansif Evli Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu ve 
Etkileyen Faktörler*

ARAŞTIRMA / Research Articles

Seyfettin KAYA1, Kerime Derya BEYDAĞ2

ABSTRACTÖZ
Aim: In this study, it was aimed to determine the level of sexual dy-
sfunction and to determine the factors affecting the married women 
who were diagnosed with hypertension at least three months ago.
Method: The study is descriptive and cross-sectional. The popula-
tion of the study was composed of 290 women who had been di-
agnosed with hypertension for at least three months and continued 
their active sexual life, and the study was completed with 140 women 
according to the sample calculation formula when the population 
is known.In order to evaluate the sexual dysfunction of the partici-
pants, the Female Sexual Distress Scale (FSDS) was used.
Findings: It has been found that while the number of monthly sexual 
intercourse decreases significantly after the women are diagnosed 
with hypertension, the desire to start sexual intercourse decreases. A 
moderate negative correlation was observed between the number of 
monthly sexual intercourse after the diagnosis of hypertension and 
FSDS and a weak positive correlation between their age and FSDS 
scores (r: 0.344).
Conclusion: It is an important requirement to evaluate the women 
diagnosed with hypertension in terms of CFB and to preventive in-
terventions.

Amaç: Bu çalışmada, en az üç ay önce hipertansiyon tanısı konmuş 
evli kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu düzeyini belirlemek ve 
etkileyen faktörleri ortaya koymak amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma, tanımlayıcı ve kesitsel tiptedir. Çalışmanın evre-
nini, en az üç ay önce hipertansiyon tanısı almış, aktif cinsel hayatı 
devam eden 290 kadın oluşturmuş, evren belli olduğu durumda ör-
neklem hesaplama formülüne göre belirlenen 140 kadın ile çalışma 
tamamlanmıştır. Katılımcıların cinsel fonksiyon bozukluğunu değer-
lendirmek amacı ile Kadın Cinsel Sıkıntı Ölçeği  (KCSÖ) kullanıl-
mıştır.
Bulgular: Kadınların hipertansiyon tanısı aldıktan sonra aylık cin-
sel birliktelik sayıları belirgin bir şekilde düşerken, cinsel birlikte-
liğe başlama isteğinin azaldığı da tespit edilmiştir. Kadınların hi-
pertansiyon tanısı konduktan sonra aylık cinsel birliktelik sayısı ile 
KCSÖ puanları arasında negatif yönlü orta düzeyde ilişki (r: -0,508) 
ve yaşları ile KCSÖ puanları arasında pozitif yönlü zayıf ilişki oldu-
ğu tespit edilmiştir (r:0,344).
Sonuç: Hipertansiyon tanısı alan kadınların Cinsel Fonksiyon Bo-
zukluğu (CFB) açısından değerlendirilmesi ve önleyici girişimlerde 
bulunulması önemli bir gerekliliktir.

Keywords: Hypertension, Female, Sexual distress.Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Kadın, Cinsel Sıkıntı
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GİRİŞ

DSÖ 2012 raporuna göre hipertansiyon düzeyi, 
gelişmekte olan ülkelerde diğer ülkelere göre 
daha yüksek olarak belirtilmiş ve 2015 raporuna 
göre de en sık görülen ölüm nedenleri arasında 
üçüncü sırada yer almaktadır (1-3). Tahminlere 
göre, 2025 yılında dünyadaki yetişkinlerde 
hipertansiyon prevalansının % 29,2’ye yükselmesi 

beklenmektedir (4-6). Arteriyel hipertansiyonu 
olan kişi sayısı 2015 yılında kırk yıl öncesine göre 
%90 artarak 1,13 milyar seviyesine ulaşmıştır (7). 
Bu durum Dünyada hipertansiyonu olan insanların 
sayısının her geçen gün artacağının göstergesidir.

Türkiye’de yapılan hipertansiyon prevalansı 
üzerine bir çalışmada, hipertansiyon hastalarının 
sadece %40,7’sinin hastalığının farkında 
olduğunu göstermiştir (8). Cinsel işlev bozukluğu, 
hipertansiyon ile gözlenen komplikasyonlardan 
biridir. Chen ve arkadaşlarının  (2012) 
çalışmasında; hipertansiyonu olan kadınlarda, 
cinsel işlev bozukluğu prevalansı  %20 ile 
%36,3 arasında olduğu erkekler arasında ise bu 
göstergenin %25,3 ile %34,2 arasında değiştiği 
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bulunmuştur (9). Bu gösterge hastaların etnik 
kökenine, yaşam kalitelerine, yeme alışkanlıklarına, 
alkol ve sigara kullanımına ve kronik hastalıkların 
varlığına bağlı olarak değiştiği bildirilmiştir. Ünal 
(2018) tarafından hipertansiyonu olan kadın ve 
erkeklerde yapılan bir çalışmada, kadınların % 
69,4’ünde cinsel işlev bozukluğu olduğu, en çok 
etkilenen durumun cinsel arzu olduğu ve cinsel 
arzu ile yaşam kalitesi arasında bir bağlantı olduğu 
belirlenmiştir (10). 

Yapılan çalışmalar, arteriyel hipertansiyonu 
olan hastalarda, cinsel işlev bozukluğunun tanı 
ve tedavisinin, bir kişinin cinsel yaşamında, 
evliliğinde ve yaşam kalitesinde iyileşmeye 
yol açtığını göstermektedir. Ülkemizde utangaç 
durum ve kültürel yapıdan kaynaklanan tabular, 
insanların cinsel yaşamlarıyla ilgili sorunları 
olduğunda, sağlık çalışanlarından yardım almasını 
engellemektedir. Bu durum göz önüne alındığında, 
hipertansiyonu olan hastalarda cinsel işlev 
bozukluğunun değerlendirilmesi ve tanısı daha 
önemli hale gelmektedir. Hemşirelik yaklaşımları, 
hastanın ihmal edilen durumlarının (cinsel işlev 
bozukluğu, utanç, tereddüt) belirlenmesi, teşhis 
edilmesi ve değerlendirilmesi açısından önemlidir. 
Hemşireler, hasta ile sağlıklı ve kaliteli bir ilişki 
kurarak hastayı yönlendirmede aktif rol oynarlar 
(11-13).

Bu çalışmada, en az üç ay önce hipertansiyon 
tanısı konmuş ve ilaç tedavisi gören evli kadınlarda 
cinsel fonksiyon bozukluğu düzeyini belirlemek ve 
etkileyen faktörleri ortaya koymak amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem
Bu araştırma, hipertansiyon tanısı konmuş ve ilaç 
tedavisi gören evli kadınlarda cinsel fonksiyon 
bozukluğu düzeyini ve etkileyen faktörleri ortaya 
koymak amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel tipte 
yapılmıştır. Araştırma, 15.05.2020-25.08.2020 
tarihler arasında, Türkiye’nin güneydoğu 
bölgesininin bir iline bağlı ilçenin aile sağlığı 
merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın evrenini, veri toplama tarihleri 
arasında ilgili Aile Sağlığı Merkezine kayıtlı, 
en az 3 ay önce hipertansiyon tanısı almış ve 
antihipertansif ilaç kullanan, evli ve cinsel hayatı 

aktif, Türkçe konuşup anlaşabilen 290 kadın 
oluşturmuştur. Örnekleme, evren belli olduğu 
durumda örneklem hesaplama formülüne göre 
belirlenen 140 kadın dahil edilmiştir. 

Veriler, kadınların demografik ve hastalık 
özelliklerine ilişkin soru formu ve Kadın Cinsel 
Sıkıntı Ölçeği (KCSÖ)  ile elde edilmiştir.   

Kadın Cinsel Sıkıntı Ölçeği (KCSÖ): Ölçek, 
kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğunun 
belirlenmesi amacıyla Derogatis ve arkadaşları 
(2005) tarafından geliştirilmiş, Türkçe geçerlik ve 
güvenirlik çalışması Kitiş ve ark. tarafından (2019) 
yapılmıştır. Ölçek, 13 sorudan oluşmaktadır ve 
0=hiç ve 4=her zaman şeklinde 5’li likert yapıda 
bir ölçektir. Ölçekten alınan yüksek değerler, kadın 
cinsel fonksiyon bozukluğuna işaret etmektedir. 
Ölçeğin cronbach alfa değeri ,96 bulunmuştur (14, 
15). Bu çalışmada ölçeğin cronbach alpha değeri 
,93 olarak bulunmuştur. 

Çalışma kapsamında toplanan veriler, bilgisayar 
ortamına aktarılarak IBM SPSS Statistics 22 
paket programı kullanılarak analiz yapılmıştır. 
Çalışmaya katılan kadınlara ilişkin kişisel 
bilgiler ile KCSÖ’nden elde edilen puanların 
değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler (en 
düşük ve en yüksek değerler, sayı, yüzde, ortalama 
ve standart sapma) kullanılmıştır. Kadınların 
ölçeklerden almış oldukları puanların bağımsız 
değişkenler ile ortalamalarının karşılaştırılmasında 
parametrik testlerden, bağımsız gruplarda t-testi, 
One seample t testi ve ANOVA (tek yönlü varyans 
analizi) kullanılmıştır. Ölçeğin sayısal değişkenler 
ile ilişki analizi spearman korelasyon analizi 
yapılarak değerlendirilmiştir. Analizler için %95 
güven düzeyinde anlamlılık seviyesi p<0.05 olarak 
kabul edilmiştir.

Araştırmaya başlamadan önce Okan Üniversitesi 
Etik Kurulu’ndan 29.04.2020 tarih ve 23 numaralı 
karar ile etik kurul onayı alınmıştır. Veri toplama 
işlemi öncesinde araştırmaya dahil edilme 
kritlerilen uyan hastalara araştırmanın amacı 
hakkında bilgilendirme yapılarak, bilgilendirilmiş 
gönüllü olur onam formu ile yazılı onamları 
alınmıştır. Araştırma süresince Helsinki Bildirgesi 
kurallarına uyulmuştur. araştırma sonuçlarının 
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kimlik bilgileri verilmeden bilimsel amaçla 
yayınlanabileceği konusunda katılımcılara bilgi 
verilmiştir.

Bulgular
Çalışma kapsamına alınan kadınların yaş 
ortalaması 53,3±8,27 yıldır ve %42,8’i 6 yıl ve 
üzeri bir süredir hipertansiyon hastası olduğunu, 
%52,6’sı hipertansiyon ile birlikte başka bir 

kronik hastalığının daha olduğunu belirtmiştir. 
Çalışmaya katılan kadınların % 82,9’u menopoza 
girdiğini ve %65’i hipertansiyon tanısı aldıktan 
sonra cinsel isteğinde azalma olduğunu ifade 
etmiştir. Kadınların %64’ü hipertansiyon tanısı 
almadan önce cinsel ilişkiye başlamada eşlerinin 
belirleyici olduğunu ifade ederken, hipertansiyon 
tanısı aldıktan sonra bu oran %82’ye çıkmıştır. 
Çalışmaya katılan kadınların %29,3’ü genel 

olarak cinsel hayatından memnun olduğunu belirtmişlerdir (Tablo 1).

Tablo 1. Kadınların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları (2020- Diyarbakır)
Sosyo-Demografik Özellikler n %
Yaş ortalaması 53.3±8.27 yıl
Hipertansiyon Tanısı Alma Süresi 
3 ay-11 ay arası 35 25,0
1-5 yıl 45 32,2
6 yıl ve üzeri 60 42,8

Hipertansiyon Dışında Başka Kronik
Hastalık Olma Durumu
Yok 58 41,4
Diabetüs Mellitüs 30 21,4
Kalp Hastalığı 29 20,7
Böbrek Hastalığı 5 3,6
Diğer* 18 12,9

Menopoza girme durumu
Menopoza girmiş 116 82,9
Menopoza girmemiş 24 17,1
Tansiyon hastalığı sonrası cinsel yaşamında
değişiklik olma durumu
Olmadı 39 27,9
Cinsel isteği azaldı 91 65,0
Cinsel isteği arttı 10 7,1
Tansiyon hastalığı öncesi cinsel ilişkiyi başlatmayı
kimin teklif ettiği

Çoğunlukla erkek 84 64,0
Çoğunlukla kadın 8 5,7
Erkek ve kadın ortak 48 34,3
Tansiyon hastalığı sonrası cinsel ilişkiyi başlatmayı
kimin teklif ettiği

Çoğunlukla erkek 115 82,1
Çoğunlukla kadın 9 6,4
Erkek ve kadın ortak 16 11,5
Genel olarak cinsel hayatından memnun olma durumu
Memnun 41 29,3
Memnun değil 44 31,4
Kararsız 55 39,3
Toplam 140 100,0
*Diğer (KOAH, Astım, Epilepsi, Ülser, Romatizmal hastalıklar)
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Tablo 2. Kadınların KCSÖ Puan Ortalamaları ile Cinsel Yaşam ve Tansiyona İlişkin Verilerin 
Değerlendirilmesi (2020- Diyarbakır)

Değişkenler Gruplar n        x̄ SS Test Değeri
p

Tanı öncesi cinsel ilişkiyi başlatmayı 
kimin teklif ettiği

Erkek a 84 30,03 8,67 F:39,026
p: 0,022

b>c
Kadın b 8 21,25 13,48
Ortak karar c 48 26,10 12,91

Tanı sonrası cinsel ilişkiyi 
başlatmayı kimin teklif ettiği

Erkek a 115 31,30 8,61 F:44,883
p: 0,000

c,b>a
Kadın b 9 11,00 4,30
Ortak karar c 16 15,43 9,12

Tanı sonrası cinsel yaşamda 
değişiklik olma durumu

Değişiklik olmadı 39 21,79 11,32 t:-6,619
p:0,000Cinsel istek azaldı 91 32,78 7,26

Genel olarak cinsel hayatınızdan 
memnun olma durumu

Memnun a 41 16,02 7,62 F:83,522
p:0,000
a> b,c

Memnun değil b 44 35,31 7,30
Kararsız c 55 31,54 7,06

F: Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) t: Bağımsız Örneklem t testi

Tablo 3. Hipertansiyon Tanısı Alma ile Cinsel Birliktelik Sayısının İncelenmesi (2020- Diyarbakır)

Aylık Cinsel Birliktelik Sayısı n        X̄ ss Test Değeri
p

Hipertansiyon tanısı konmadan önce cinsel 
birliktelik sayısı (Aylık) 140 7,91 2,45 t:12,036

p: 0,000Hipertansiyon tanısı alındıktan sonra cinsel 
birliktelik sayısı (Aylık) 140 4,87 2,84

t: One sample t testi

Tablo 4. Kadınların Cinsel Birliktelik Sayısı ve Yaşları İle KCSÖ Puan Ortalamaları Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi (2020- Diyarbakır)

Değişkenler
KCSÖ

r p
Tanı Sonrası Birliktelik Sayısı -0,508 0,000
Yaş 0,344 0,000

r: Spearman Korelasyon Analizi

Kadınların hipertansiyon tanısı aldıktan sonra 
cinsel ilişkiye başlamayı teklif etme durumları ile 
KCSÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık görülmektedir (p<0,05) (Tablo 
2). Anlamlılığın hangi gruptan kaynaklandığının 
belirlenmesi amacı ile yapılan post hoc analizde; 
cinsel ilişkiye başlamada kendi belirleyici olan 
ya da eşi ile beraber karar alanların KCSÖ puan 
ortalamasının eşi karar alan gruba göre daha 
düşük olmasından kaynaklanmaktadır.

Çalışmaya dahil edilen kadınların hipertansiyon 
tanısı öncesinde cinsel ilişkiye başlamayı 
teklif etme durumu ile KCSÖ Puan ortalaması 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
tespit edilmiştir (p<0,05) (Tablo 2). Yapılan post 
hoc analizde anlamlılığın nedeni, cinsel ilişkiye 
başlamada kendi karar alan kadınların KCSÖ 
puan ortalamasının, eşi ve eşi ile birlikte karar 
alan gruplara göre anlamlı düzeyde daha düşük 
olmasından kaynaklanmaktadır.
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Çalışmaya katılan kadınlardan hipertansiyon tanısı 
aldıktan sonra cinsel yaşamında bir değişiklik 
olmadığını ifade edenlerin, hipertansiyon tanısı 
aldıktan sonra cinsel hayatında değişiklik 
olduğunu ifade edenlere göre KCSÖ puan 
ortalaması istatistiksel olarak daha düşük olduğu 
tespit edilmiştir (p<0,05) (Tablo 2).

Kadınların cinsel hayatından memnun olma 
durumları ile KCSÖ puan ortalaması arasında 
anlamlı düzeyde farklılık olduğu tespit edilmiştir 
(p<0,05). Bu duruma göre; cinsel hayatından 
memnun olan kadınların, kararsız ya da memnun 
olmayan kadınlara göre KCSÖ puan ortalamasının 
daha düşük olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2).

Çalışmaya katılan kadınların hipertansiyon tanısı 
alma durumlarından önce ve sonrasına aylık cinsel 
birliktelik sayısında istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde azalma olduğu görülmüştür (p<0,05) 
(Tablo 3).  Kendi beyanlarına göre hipertansiyon 
tanısı almadan önce aylık cinsel birliktelik sayısı 
ortalama 7,91±2,45 iken, hipertansiyon tanısı 
aldıktan sonra bu sayı 4,87±2,84’e düşmüştür.

Kadınların hipertansiyon tanısı konduktan sonra 
aylık cinsel birliktelik sayısı ile KCSÖ puanları 
arasında negatif yönlü orta düzeyde ilişki (r: 
-0,508) ve yaşları ile KCSÖ puanları arasında 
pozitif yönlü zayıf ilişki olduğu tespit edilmiştir 
(r:0,344) (Tablo 4).

Tartışma
Çalışmaya dâhil edilen kadınların hipertansiyon 
tanısı almadan önceki aylık cinsel birliktelik sayısı 
Tablo 3’te gösterilmiştir. Kadınlar hipertansiyon 
tanısı almadan önce aylık ortalama 7,91 kez cinsel 
birliktelik yaşadığını belirtirken, hipertansiyon 
tanısı aldıktan sonra aylık ortalama 4,87 kez 
cinsel birliktelik yaşadıklarını belirtmişlerdir. 
Cinsel birliktelik sayısındaki bu çarpıcı azalma 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu 
tespit edilmiştir (p<0,05). Bu duruma benzer 
olarak kadınların hipertansiyon tanısı aldıktan 
sonra cinsel birlikteliğe başlama noktasında, 
eşlerinin daha belirleyici olduğu görülmektedir. 
Cinsel birlikteliğe başlamada hipertansiyon 
tanısı almadan önce eşler %64 belirleyici iken, 
hipertansiyon tanısı aldıktan sonra bu oran %82,1’e 

yükselmiştir. Hipertansiyon tanısı alma öncesi 
ve sonrasında cinsel birlikteliğe başlamada eşi 
belirleyici olan kadınların KCSÖ puan ortalaması 
daha yüksek çıkmıştır. Kadınlar üzerinde yapılan 
randomize kontrollü bir çalışmada orta yaşlı ve 
yaşlı kadınlarda yüksek kan basıncının cinsel 
aktiviteyi olumsuz etkilediği belirtilmiştir 
(16). Ayrıca hipertansiyonun kadınlarda birçok 
komplikasyona neden olması onların yaşam 
kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Bu 
nedenle hipertansiyon kadınlarda hem doğrudan 
hem de dolaylı olarak cinsel yaşam üzerinde 
olumsuz bir etki oluşturma potansiyeline sahip 
olan bir hastalıktır (17). Hipertansiyon tanısı 
alma sonrasında öncesine göre cinsel birliktelik 
sayılarının ve belirleyiciliğinin azalması çalışma 
kapsamında elde edilen birbirini destekleyen 
bulgular olmasının yanında literatür ile de 
uyumludur.

Çalışmaya dahil edilen hipertansif kadınların 
hipertansiyon tanısı aldıktan sonra aylık cinsel 
birliktelik sayısı ile KCSÖ puan ortalaması 
arasında orta kuvvetli negatif yönlü korelasyon 
olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4). Bu durum 
kadınların hipertansiyon tanısı aldıktan sonra 
aylık cinsel birliktelik sayılarının önemli 
ölçüde düştüğünü göstermektedir. Elde edilen 
bu veriler kadınların hipertansiyon tanısı 
aldıktan sonra cinsel birlikteliklerinin azaldığını 
ve tansiyon değerleri yükseldikçe CFB 
düzeylerinin arttığını göstermektedir. Literatür 
incelendiğinde hipertansiyonun hem kadınlarda 
hem de erkeklerde CFB prevalansını arttırdığı 
rapor edilmiş, hipertansiyonun potansiyel 
olarak cinsel uyarılma bozukluğuna neden 
olabileceği belirtilmiştir (18,19). Duncan ve ark. 
çalışmasında; hipertansif kadınların normal düzey 
tansiyonu olan kadınlara göre cinsel hayatlarında 
orgazm olamama, vajinal kuruluk ve penetrasyon 
esnasında ağrı gibi bir çok olumsuz durumla daha 
fazla karşılaştıklarını belirtmiştir (20). Her ne 
kadar bazı çalışmalarda hipertansiyon tedavisinde 
kullanılan beta blokerlerin CFB’una neden 
olduğu belirtilse de, çalışmalar; hipertansiyon 
tedavisinden ziyade hipertansiyonun varlığının 
CFB ve ilişki durumlara neden olduğunu rapor 
etmiştir (18,19,21). Özerdoğan ve ark. (2004) 40-
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65 yaş arası kadınlar üzerinde yaptığı çalışmasında 
kadınlarda kronik hastalıkların varlığının cinsel 
yaşamı olumsuz etkilediği sonucuna varmıştır 
(22). Benzer olarak, Gallicchio ve ark. (2007) 
orta yaş kadınlar üzerinde yaptıkları araştırmada 
kronik hastalıkların cinsel tatmin düzeyini 
olumsuz etkilediğini vurgulamışlardır (23).

Çalışmanın Kısıtlılıkları
Çalışmanın tek bir aile sağlığı merkezinde 
yapılmış olması ve pandemi dolayısıyla aile 
sağlığı merkezine gelen hasta sayısındaki 
azalmalar çalışmanın kısıtlılıklarındandır. 

Sonuç ve Öneriler
Hipertansif kadınlarda tanı aldıktan sonra aylık 
cinsel birliktelik sayıları belirgin bir şekilde 
düşerken, cinsel birlikteliğe başlama isteğinin 
azaldığı da tespit edilmiştir. Hipertansiyonun 
kadınlarda KCSÖ puan ortalamasını arttırdığı 
ve Cinsel fonksiyon bozukluğuna (CFB) 
katkı sunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle 
hipertansiyon tanısı alan kadınların CFB açısından 
değerlendirilmesi ve önleyici girişimlerde 
bulunulması önemli bir gerekliliktir. Bireyler, 
çoğu zaman kültürel yapıdan kaynaklanan 
tabuları nedeniyle cinsel yaşamlarıyla ilgili 
sorunları olduğunda sağlık çalışanlarından yardım 
almaktan çekinmektedirler. Bu durum göz önüne 
alındığında, hipertansiyonu olan hastalarda cinsel 
işlev bozukluğunun değerlendirilmesi ve tanısı 
daha önemli hale gelmektedir. Hipertansiyonlu 
bireylerle çalışan sağlık çalışanları, hastanın 
cinsel işlev bozukluğu, utanç, tereddüt vb. 
durumlarını belirlenmede ve teşhis etmede ve 
değerlendirmede rol almalıdırlar. 

•	 Çalışma kapsamında; uzun süredir 
hipertansiyon tedavisi alan kadınların CFB 
yönünden değerlendirilerek takip edilmelidir.

•	 Hem hipertansiyon, hem de hipertansiyon 
tedavisinde kullanılan ilaçlar CFB’una 
neden olabileceğinden dolayı hipertansiyon 
hastalarının kullandığı ilaç ve dozları CFB 
değerlendirilmesinde önemli bir husustur.

•	 Hipertansiyon tanısı alan kadınlara ve eşlerine 
hipertansiyonun cinsel yaşam üzerine olan etkileri 
hakkında bilgilendirmeler yapılmalıdır. 
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Nursing Care According to the Functional Health Pattern Model for a 
Patient with Guillain-Barré Syndrome with the Suspicion of COVID-19: 
a Case Report

COVID-19 Şüphesi olan Guillain-Barre Sendromlu Hastanın 
Fonksiyonel Sağlık Örüntüsü Modeline Göre Hemşirelik 
Bakımı: Olgu Sunumu

VAKA SUNUMU / Case Presentation

İlkay Zeynep GÜRBÜZ1, Ayşenur ATA2, Semiha AKIN3

ABSTRACTÖZ
This case presentation aimed to evaluate the patient’s nursing care 
with Guillain-Barre Syndrome suspected of COVID-19 using Gor-
don’s Functional Health Patterns. A 63-year-old male patient was 
admitted on 28.11.2020 to the hospital with complaints (difficulty 
in walking, fever) of suspicion of COVID-19. COVID-19 could not 
be ruled out and according to the results of thorax computed to-
mography. The patient was treated using immunoglobulin for CO-
VID-19 (favipiravir, pantoprazole, and enoxaparin sodium) and 
Guillain-Barre Syndrome (0.4 g/kg/day for five days). Oxygen was 
administered 15 liters/minute. The patient was intubated in the in-
tensive care unit due to his lungs’ ground-glass opacities. Following 
the three negative PCR test results, the patient was transferred to the 
intensive care unit seven days later. The patient was transferred to 
the neurology ward following treatment and nursing care. Nursing 
care contributed to the overall condition and stability of vital signs 
at the patient’s intensive care unit with COVID-19 and Guillain-Bar-
re Syndrome.

Bu olgu sunumuyla COVID-19 şüphesi olan Guillian-Barre 
Sendrom’lu hastaya verilen hemşirelik bakımının Gordon’un 
Fonksiyonel Sağlık Örüntüsü Modeli doğrultusunda 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. COVID-19 şüphesi ve şikayetleri 
(yürümede güçlük, ateş) olan 63 yaşında erkek hasta 28.11.2020 
tarihinde hastaneye başvurmuştur. Hasta toraks bilgisayarlı 
tomografi sonuçlarına göre COVID-19 şüphesiyle pandemi 
servisine yatırılmıştır. Hastaya COVID-19 (favipiravir, pantoprazol, 
enoxaparin sodyum) ve Guillain-Barre Sendromu tedavisi için 
immünoglobulin (beş gün süreyle 0,4 gr/kg/gün) verilmiştir. 
Rezervuarlı maske ile oksijen (15 litre/dakika) uygulanmıştır. 
Hastanın akciğerlerindeki buzlu cam görüntüsü nedeniyle yoğun 
bakımda entübe edilmiştir. Üç kez yapılan PCR (Polymerase Chain 
Reaction- Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi sonucunun negatif 
çıkması sonrası hasta yedi gün sonra normal yoğun bakım ünitesine 
alınmıştır. Tedavi ve hemşirelik bakımı sonucunda hasta nöroloji 
servisine sevk edilmiştir. COVID-19 şüphesi ve Guillain-Barre 
Sendrom tanısıyla yoğun bakım ünitesine yatışı yapılan hastaya etkin 
hemşirelik bakımıyla yaşam bulguları stabil olarak sürdürülmüştür 
ve genel durumu desteklenmiştir.

Keywords: COVID-19, Guillain-Barre Syndrome, Nursing.Anahtar Kelimeler: COVID-19, Guillain-Barre Sendromu, 
Hemşirelik.
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GİRİŞ

Guillain-Barre Sendromu (GBS) etiyolojisi tam 
olarak bilinmemekle birlikte, hızlı ilerleyen, 
bilateral kas güçsüzlüğü, derin tendon reflekslerinin 
kaybıyla karakterize, sinir kökleri, kraniyal ve 

periferik sinir sistemini etkileyen, immün ve 
akut inflamatuvar bir hastalıktır. Klinik bulgular 
olarak duyu kaybı, otonom ve kraniyal nöropati 
ve nöropatik ağrı gözlenir. Vakaların %60’nda 
nörolojik bulguları ortaya çıkmadan 1-3 hafta 
öncesi dönemde solunum veya gastrointestinal 
sistem enfeksiyonu öyküsü saptanmaktadır. 
Prognozu iyi seyreden bir hastalıktır. GBS 
hastalığı nadiren solunumun durması ve kardiyak 
aritmiler nedeniyle ölümcül bir hastalık olabilir. 
Vakaların çoğunda fasiyal displeji, diğer kraniyal 
sinir tutulumları, otonom fonksiyon bozuklukları 
(sinüs taşikardisi-bradikardi, hipertansiyon, hi-
potansiyon, terlemede azalma) saptanabilir (1-7).

Çin’in Wuhan eyaletinde Aralık 2019 tarihinde 
ortaya çıkan ve küresel salgın haline gelen yeni 



241

COVID-19 Şüphesi olan Guillain-Barre Sendromlu Hastanın Fonksiyonel Sağlık Örüntüsü Modeline Göre Hemşirelik Bakımı:
Olgu Sunumu

tip koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu 2 
(SARS-COV 2) olarak adlandırmıştır. Bulaş 
asemptomatik kişilerin ve hastaların damlacık 
yoluyla ve teması sonucu olmaktadır. Enfekte olan 
kişilerin hapşırması, öksürmesi veya konuşması 
sırasında etrafa yayılan solunum sekresyonlarının 
direkt olarak solunmasıyla, yüzeylere bulaşmış 
olan virüsün eller aracılığıyla indirekt yoldan 
bulaşmaktadır. COVID-19 semptomları yaş, 
altta yatan ek bir hastalığın varlığı ve bağışıklık 
sistemine göre değişkenlik göstermektedir. Sıklıkla 
görülen belirtiler solunum sistemi şikayetleri, 
öksürük, ateş ve dispnedir. Bazı çalışmalarda 
COVID-19 enfeksiyonuna bağlı gastrointestinal 
şikayetler, pnömoni, SARS, akut kardiyak hasar 
ve akut böbrek yetmezliği geliştiği bildirilmiştir. 
Yeni çalışmalarda COVID-19 hastalığı ile ilişkili 
bazı hasta gruplarında nörolojik semptomların 
geliştiği bildirilmiştir (8-12).

Guillain-Barre Sendromu ve COVID-19 tanısı 
olan hastalarda oluşan belirtiler yaşam bulgularını 
ve genel durumunu olumsuz yönde etkileyerek 
günlük yaşam aktivitelerini ve konforunu 
bozmaktadır. Yaşamı tehdit eden Guillain-
Barre Sendromu ve COVID-19 hastalıklarında 
hemşirelerin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. 
Bu süreç içerisinde hastanın değerlendirilmesi, 
oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi, 
enfeksiyon kontrolü, basınç yaralanmasının 
iyileştirilmesi ve aspirasyon riskini içermektedir. 
Hasta bakımında hemşirelik modeli kullanımı 
hedeflenen sonuca ulaşmayı sağlayarak bakımın 
kalitesini artırmaktadır (13).

Marjory Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri 
Modeli (FSÖM) bireyin gereksinimlerini 11 
fonksiyonel alanda ele almakta ve kapsamlı 
hasta bakımının verilmesini sağlamaktadır. 
Veri toplama sürecinde veri toplama işlemlerini 
standardize eden, hemşirelikte tanı koymayı 
kolaylaştıran, hemşirelik bakımının sürdürülebilir 
olmasını sağlayan, bireyselleştirilmiş bakım 
yapmayı hedefleyen, potansiyel problemlerin 
oluşmasını engelleyen ve bireyi bir bütün olarak 
ele alan bir modeldir. Modelin içindeki her bir 
başlık birbiriyle bağıntılıdır. Bu model bireye 
bakımda bütüncül yaklaşımı benimseyen ve 

bireyin psikolojik sosyolojik, fiziksel ve ruhsal 
yönlerini dikkate ele alır (14,15).

Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne (FSÖM) 
göre veriler 11 başlık altında toplanmaktadır. 
Sağlığı algılama-Sağlığın yönetimi, bireyin 
sağlığını ve iyilik halini nasıl algıladığını ve 
yönettiğini açıklar. Beslenme ve metabolik durum, 
bireyin metabolik ihtiyaçlarına göre yeme-içme 
ve tüketimine ilişkin sorular içerir. Boşaltım şekli, 
bağırsaklar, mesane ve cilt durumunu tanımlar. 
Aktivite-egzersiz şekli, bireyin aktiviteleri, 
yaptığı egzersizler, eğlence biçimi ve boş vaktini 
değerlendirme biçimini açıklar. Bilişsel algılama 
şekli alanında bireyin duyusal algılaması ve 
biliş durumu ele alınır. Uyku-istirahat şekli, 
bireyin uyku, istirahat ve relaksasyon biçimlerini 
tanımlar. Kendini algılama-kendini kavrama 
şekli, bireyin kendini nasıl algıladığını, rahatlatma 
şeklini, beden bilincini ve duygusal durumunu 
tanımlar. Rol ve ilişki şekli; bireyin üstlendiği 
rol ve ilişkileri açıklar. Cinsellik ve üreme şekli, 
cinsel yaşamındaki doyum/doyumsuzluk ve 
üreme tekniklerine ilişkin özellikleri içerir. Stres 
ile başetme/tolere etme şekli, bireyin stres ile baş 
etme becerilerini ve uyumunu tanımlar. İnanç ve 
değerler alanı, bireyin değerleri, ruhsal durumu, 
karar ve seçeneklere yön veren amaçları ve 
inançlarını kapsar (16).

Olgu Sunumu
Olgunun Fonksiyonel Sağlık Örüntüsü Modeli 
Temelinde Değerlendirilmesi
1.Sağlığı Algılama-Sağlığın Yönetimi
6 Ocak 2020 tarihinde Guillian-Barre Sendromu 
tanısı alan 63 yaşındaki erkek hasta (Olgu S.) üç 
gün önce başlayan yürümede zorluğu ve iki gün 
önce başlayan yüksek ateş şikâyetiyle hastanenin 
acil servisine 28.11.2020 tarihinde başvurmuştur. 
Hasta her iki alt ve üst ekstremitelerinde 
uyuşukluk olduğunu ve yürümede güçlük çektiğini 
belirtmiştir. Fiziksel muayenede hasta adım 
atamamıştır. Dört ekstremite spontan hareketli, 
sağ ve sol üst ekstremite proksimalinde ve 
distalinde sekel kas gücü 4/5, her iki alt ekstremite 
proksimalinde kas gücü -5/5, distalinde kas gücü 
4/5 olarak değerlendirilmiştir. Dört ekstremitede 
derin tendon refleksi alınamamıştır ve her iki alt 
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ekstremitede pozisyon duyusu bozulmuştur. Nefes 
darlığı şikâyeti olmayan olgu S. aralıklı öksürüğü 
olduğunu ifade etmiştir. Hastanın bilinci açık ve 
kooperedir. Siyanoz gözlenmemiştir. Nabız 84 
atım/dk/ritmik, solunum sayısı 23/dk ve düzenli, 
arteryel kan basıncı 120/70 mmHg, timpanikten 
ölçülen vücut ısısı 36,6°C ve oda havasında 
saturasyon değeri %96 olarak belirlenmiştir. Kan 
testlerinde hemoglobin 13,4 g/dl; eritrosit sayısı 
4,2 (10^6/uL); lökosit sayısı 12,20 (10^3/uL); 
hematokrit (Hct.) %39; serum albümin 3,8 g/dl ve 
C-Reaktif Protein (CRP) 7,76 mg/lt’dir. Pupiller 
izokorik ve ışık refleksi (+,+) belirlenmiştir. 
Glaskow Koma Skalası (GKS) puanı 15 olup 
spinal kontrastlı Manyetik Rezonans Görüntüleme 
(MRG) sonucunda patoloji görülmemiştir. 
28.11.2020 tarihinde alınan Polymerase Chain 
Reaction (PCR) sürüntüsü negatif saptanmıştır 
Akciğer seslerinde bilateral kabalaşma saptanmısı 
üzerine hasta toraks Bilgisayarlı Tomografi 
(BT) çekilmesine karar verilmiştir. BT sonucu 
doğrultusunda hasta COVID-19 şüphesiyle 
pandemi servisine yatırılmıştır.

Pandemi servisine 29.11.2020’de yatışı yapılan 
hastaya COVID-19 tedavisi olarak hekim 
istemi doğrultusunda favipiravir, pantoprazol 
ve enoxaparin sodyum tedavisi başlanmıştır. 
Disfajisi olan hastaya nazogastrik sonda (NG) 
takılarak hekim ve diyetisyen iş birliğiyle mama 
ile (60 ml/saat) beslenmesi sağlanmıştır. Olgu 
S.’ye hekimler tarafından lomber ponksiyon 
(LP) uygulanmıştır. Alınan Beyin Omurilik 
Sıvısı örneği hemorajik olduğu için hücre sayımı 
yapılamamıştır. Hastaya hekim istemiyle beş gün 
boyunca 0,4/kg/gün olacak şekilde İntravenöz 
İmmünglobulin (IVIG) tedavisi uygulanmıştır. 
Nazal maske aracılıyla oksijen uygulanan (5 
litre/dk) hastanın saturasyonu %95 ölçülmüştür. 
Timpanik ile ölçülen vücut ısısı 36,7°C, nabız 103 
atım/dakika ve solunum sayısı 20/dakika, arteryel 
kan basıncı 130-80 mmHg olan (Tablo 3) hastanın 
Polymerase Chain Reaction (PCR) testinin negatif 
çıkması sonucu 30.11.2020 tarihinde nöroloji 
servisine sevk edilmiştir. 

Yaşam bulguları rezervuarlı maske ile oksijen 
uygulanırken (15 lt/dk) saturasyon %88 
ölçülmüştür. Timpanik ile ölçülen vücut ısısı 

37°C, nabız 220 atım/dakika ve aritmik, solunum 
sayısı 35-40/dakika ve arteryel kan basıncı 
140/90 mmHg olduğu için yoğun bakıma yatış 
endikasyonu görülmüştür. 01.12.2020 tarihinde 
alınan PCR sürüntüsü negatif olmasına rağmen 
akciğerlerinde buzlu cam görüntüsü ve COVID-19 
belirtilerini ekarte edememesi nedeniyle olgu S. 
01.12.2020 tarihinde COVID-19 tedavisi almak 
üzere COVID-19 Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)’ne 
sevk edilmiştir.

COVID YBÜ’nde bulber kas tutulumunun 
saptanması ve sözel yanıt alınamaması üzerine 
hasta entübe edilmiş ve mekanik ventilatöre 
bağlanmıştır. Arteryel kan basıncının 50/30 mmHg 
saptanması üzerine hekim istemi doğrultusunda 
inotrop tedavisine başlanmıştır. Sağ radial arterden 
kanül takılmıştır. Rutin tetkiklerde serum üre 59 
mg/dl, serum albümin 3,1 gr/dl, serum sodyum 
132 mmol/dl, hemoglobin 13,9 gr/dl, hematokrit 
%41,7 gelmiştir. Arter kan gazı analizinde pCO2 
63,7 mmHg, pH 7,29, pO2 78,3 mmHg ve laktat 
düzeyi 2,7 mmol/L saptanmıştır. Kan kültüründe 
acinetobacter üremiştir. 

Entübe şekilde sedasyon (midazolam; 5 ml/saat) 
altında takip edilmiş ve aldığı-çıkardığı dengesi 
+700/+800 arasında değişiklik göstermiştir. 
Hastanın arteryel kan basıncı inotrop desteğiyle 
düzelmiştir ve tedavi 05.12.2020 tarihinde 
durdurulmuştur. Arteryel kan basıncı 05.12.2020-
10.12.2020 tarihleri arasında 140/88 mmHg ile 
128/78 mmHg arasında ölçülmüştür. COVID 
YBÜ servisinde hastaya toplam 225 saat mekanik 
ventilatör ile solunum desteği almıştır. Kan şekeri 
takibi (4x1) yapılmıştır. Glaskow Koma Skalası 
(GKS) 4 puan ve pupilleri izokoriktir. Olgu S. 6 
Ocak ve 9 Ocak 2020 tarihlerinde çekilen akciğer 
grafisine göre buzlu cam bulunmasına rağmen 
hastanın üç PCR testinde negatif çıkması üzerine 
10.12.2020 tarihinde COVID dışı YBÜ’ye (AVR-
1) nakledilmiştir.
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Tablo 1. Hastaya Ait Laboratuvar Sonuçları, İstanbul, 2020

Tarih 

Kan Parametreleri 28.11.2020 03.12.2020 10.12.2020 22.12.2020 Referans 
Aralığı

Glukoz (mg/dl) 99 146 142 122 74-106
Kreatinin (mg/dl) 0,59 0,86 0,53 0,31 0,67-1,17
AST (Aspartat aminotransferaz) (U/L) 29 15 34 12 0-50
ALT (Alanin aminotransferaz) (U/L) 17 17 31 19 0-50
CK (Kreatin Kinaz) (U/L) 242 - 509 - 0-171
Total Bilirubin (mg/dl) 0,99 1,53 0,58 0,2-1,2
Albumin (gr/dl) 37 31 19 22 35-52
Sodyum (mmol/L) 138 132 146 136 136-146
Potasyum (mmol/L) 4,4 4,65 3,84 3,67 3.5-4.1
Kalsiyum (mg/dl) 9,09 9,00 7,90 7,60 8,8-10,2
Lökosit (10^3/uL) 12.20 10,60 19,30 5,10 4,8-10,8
Eritrosit (10^6/uL) 4.27 4,47 3,26 3,61 4,70-6,10
Hemoglobin (g/dl) 13,4 13,9 10,0 11,1 14,0-18,0
Hematokrit (%) 31.3 41,7 30,4 33,9 27-31
Trombosit (10^3/uL) 332 265 198 277 130-400
LY% 8,3 3,9 2,9 14.3 20-50
NE% 88,6 93,6 93,9 78,8 43,0-65,0
MO% 2,3 2,4 3,1 5,5 8,5-11,7
pH 7,390 

(venöz) 7.29 (arter) 7,36 (arter) 7,52 (venöz) 7,350-7,450

pCO2 (mmHg) 41.8 (venöz) 63,7 (arter) 64,7 (arter) 41,6 (venöz) 35-45
pO2 (mmHg) 36,2 (venöz) 78,3 (arter) 51,4 (arter) 92.3 (arter) 83-108
Lac (mmol/L) 2,1 (venöz) 2,7 (arter) 2,2 (arter) 1,6 (venöz) 0,5-1,6
SO2% 59,5 (venöz) 94 (arter) 84.4 (arter) 95.8 (arter) 95,0-99,0
PTZ-sn (Protrombin Zamanı) 14 15,6 16,2 15,1 9,7-14,8
APTT (sn) (Aktive Parsiyel 
Tromboplastin Zamanı) 28,1 29,1 32,8 28,1 24,8-35

INR (International Normalized Ratio) 1,05 1,17 1,22 83 0,8-1,2
CRP (C-reaktif protein) (mg/L) 7,76 - 64.6 3.8 0-3,5
Üre (mg/dl) 40 59 62 31 17-43
Ürik asit (mg/dl) - 3,0 - 3,4-7,0

Tablo 2: Hastaya Ait Tam İdrar Tetkik Sonuçları, İstanbul, 2020
Tetkik Adı Tarih: 10.12.2020 Referans Aralığı

Dansite 1,025 1,005-1,030
Ph 6,0 -
Glukoz (mg/dl) Negatif -
Protein (mg/dl) Eser -
Keton (mg/dl) Negatif -
Ürobilinojen (mg/dl) 3+ -
Bilirubin (mg/dl) 1+ -
Nitrit (mg/dl) Pozitif -
Hemoglobin Negatif -
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Tablo 3: Hastanın Yaşam Bulguları, İstanbul, 2020
Tarih 

Yaşam Bulguları 10.12.21 11.12.21 12.12.21 13.12.21 14.12.21 16.12.21 17.12.21 19.12.21 20.12.21 21.12.21 22.12.21
Nabız (atım/dk) 119 106 108 110 100 100 109 109-84 105 105 111
Vücut Isısı (°C) 37,0 36,9 36,9 36,7 36,5 36,7 36,4 36,7 36,6 36,5 36,2
Saturasyon (%) 100 

(MV)
100 

(MV)
100 

(MV)
100 

(MV)
99 

(MV)
100 

CPAP
97 

Nazal
96-95
Nazal

95 
Nazal

95
O.H**

95-99
O.H**

Arteryel Kan 
Basıncı (mg/Hg)

81/49 98/59 95/55 105/69 114/70 110/70 90/69
95/55-
130/80

90/60 96/67 112/68

Solunum (dk) *- *- *- *- *- - 18 16 18 17 15

*10.12.2020- 16.12.2020 tarihleri arasında Olgu S. Mekanik Ventilatöre (MV) bağlıdır. **Oda Havasında (O.H) 

Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım (AVR-
1) Ünitesi’ne alınan hastanın yatışında rutin 
tetkikleri ve yatış kültürleri alınmıştır. Hastaya %5 
Dekstroz - %0.45 NaCl (50 ml/saat), midazolam 
(6 ml/saat) ve enteral mama 40 ml/saat hızla 
nazogastrik yoldan hekim istemi ve diyetisyen 
iş birliğiyle verilmiştir. Hastanın arteryel kan 
basıncının 81/46 mmHg ölçülmesi üzerine 15 
dakikada bir takip edilmiş ve hekim istemiyle 
inotrop tedavisi (norepinefrin bitartarat, 3 ml/
saat) başlanmıştır. Hastanın rutin tetkiklerinde 
serum albümin düzeyinin 1,9 gr/dl saptanması 
üzerine hekim ile iletişime geçilmiştir ve 1x1 
şeklinde ilaç tedavisine (Furosemid 20 mg/2 ml) 
başlanmıştır. Trakeal kültür sonucu proteus ve 
idrar kültüründe Escherichia coli üremiştir. Hekim 
istemi doğrultusunda Meropenem (3x1 gr) tedavisi 
uygulanmıştır. Hastanın 12.12.2020 tarihinde 
arteryel kan basıncı değerleri normal seyrettiği 
için (110/70 mmHg-120/80 mmHg) norepinefrin 
bitartarat tedavisi hekim istemi doğrultusunda 
durdurulmuştur ve kan basıncı saatlik takip 
edilmiştir. Hekim tarafından 15.12.2020 tarihinde 
santral venöz kateter (SVK) takılmıştır. SVK 
pansumanı antiseptikli kateter venöz sabitleyicisi 
kullanılarak haftada bir değiştirilmiştir.

Olgu S. 10.12.2020-17.12.2020 tarihleri arasında 
sedasyon altında olduğu için GKS puanı 4-5 olarak 
değerlendirilmiştir. Hasta 17.12.2020 tarihinde 
mekanik ventilatörün CPAP (Continuous Positive 
Airway Pressure) moduna alınarak takip edilmiştir 
ve 4x1 nörolojik değerlendirme sürdürülmüştür. 
Aralıklı olarak hekim istemi doğrultusunda kan 
gazı takibi yapılmış ve 18.12.2020 tarihinde 
hekim tarafından ekstübe edilmiştir. Hasta toplam 
216 saat mekanik ventilatör desteği almıştır. 

Yaşam bulguları timpanik yol ile ölçülen vücut 
ısısı 36,7°C, solunum sayısı 20/dakika, arteryel 
kan basıncı 130/80 mmHg, nabız 84 atım/
dakika/ritmik, oda havasında saturasyonu %96 
ölçülmüştür. Hastanın disfajisi devam ettiği için                                     
yeri kontrol edilmiştir. Hastanın laboratuvar 
bulgularının normal değerlerde olması, GKS 14 
puan ve oda havasında saturasyonunun %95-99 
olması nedeniyle nöroloji servisine 22.12.2020 
tarihinde nakledilmiştir.

Hastaya günlük yatak içi silme banyo, göz 
bakımı ve haftada bir saç bakımı ile genel vücut 
banyosu yapılmaktadır. Terleme ve koku sorunu 
bulunmamaktadır.

Hasta daha önce herhangi bir ameliyat 
geçirmemiştir. Herhangi bir yiyeceğe-içeceğe ve 
ilaca karşı alerji öyküsü bulunmamaktadır.

2.Beslenme ve Metabolik Durum
Hastanın boyu 1,75 cm, ağırlığı 70 kg ve Beden 
Kitle İndeksi (BKİ) 22,85 kg/cm2’dir. Disfaji 
nedeniyle hekimler tarafından 29.11.2020 
tarihinde NG takılmış olup hekim ve diyetisyen 
iş birliği ile mama ile beslenmesi sağlanmıştır 
(60 cc/saat). Anestezi ve Reanimasyon Ünitesinde 
hastaya %5 Dekstroz-%0.45 NaCl (50 ml/saat) 
mayi infüze edilmiş ve 40 cc/saat olacak şekilde 
enteral beslenme gerçekleştirilmiştir. Hastanın 
ağız mukozasında yara, kuruluk, hassasiyet, 
kanama ve aft bulunmamaktadır. Yutma refleksi 
olmayan Olgu S.’ye günde altı kez ağız bakımı 
(hastane protokolü doğrultusunda) yapılmaktadır. 
Hastanın ağız mukozası pembe görünümündedir. 
Dişleri bakımlı ve sağlıklıdır. Vücut ısısı stabil 
seyretmiştir (timpanik ile ölçülen vücut ısısı 36,6-
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37°C). Ekstübasyon sonrası disfajinin devam 
etmesi sonucu NG aracılığıyla beslemeye devam 
edilmiştir. Olgu S.’de yaklaşık 2-3 kg kaybı 
belirlenmiştir. Alkol kullanımı ve sigara kullanım 
öyküsü bulunmamaktadır.

Hastanın sakrum bölgesinde 2x2 cm boyutunda 
ekimoz ve kırmızı renkli döküntüleri mevcuttur. 
Braden Bası Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeği’ne 
göre 11 puan verilmiştir. Deri turgoru el sırtı 
üzerinden 1-2 saniye olarak değerlendirilmiştir

3.Boşaltım Şekli
Nöroloji pandemi servisine yatışı yapılan hastanın 
29.11.2020 tarihinde yürüyememesi nedeniyle 
hekim tarafından foley sonda takılmıştır. Hastanın 
idrarının rengi açık sarı olarak gözlemlenmiştir. 
Olgu S. YBÜ’ye alındıktan sonra saatlik AÇT 
yapılmaya başlanmıştır. Aldığı-çıkardığı dengesi 
+500 cc düzeyinde sürdürülecek şekilde hekim 
isteminde lüzum hali yazılan ilaç (Furosemid 20 
mg/2 ml ampul) uygulanmıştır. Hekim istemi 
doğrultusunda mayi infüzyonuna devam edilmiştir.

Olgu S. AVR-1 Ünitesi’ne yatışı yapıldıktan 
sonraki yedi gün boyunca gaita çıkışı olmamıştır. 
Bu durumu hekime bilgi verilmiştir. Hastanın 
bağırsak sesleri normal ve batın rahat olduğu 
için hekim tarafından herhangi bir ilaca gerek 
olmamıştır. 11.12.2020 tarihinde gaita çıkışı 
olmuştur. Hastaya günde üç kez perine bakımı 
verilmiştir.

4.Aktivite ve Egzersiz Şekli
Olgu S. kendi başına hareket edememektedir. 
Nöroloji servisinde yapılan muayenede hastanın 
bilateral üst ekstremitenin proksimal kas gücü 
3/5, distal kas gücü 4/5, bilateral alt ekstremite 
proksimalinde kas gücü 4/5, distal kas gücü 3/5 
olarak belirlenmiştir. Sabahları fizyoterapist 
eşliğinde, akşamları hemşire eşliğinde hastaya 
kol ve bacaklara yönelik (Range of Motion) ROM 
egzersizleri 15’er dakika yaptırılmıştır.

Olgu S.’de herhangi bir siyanoz gözlenmemiş 
olup kapiller geri dolum 1-2 saniyedir. Her iki 
alt ekstremitelerde gode bırakan (+3) ödem 
mevcuttur. Hastaya dört saatte bir ödem takibi 
yapılmış olup her iki alt ekstremiteler elevasyona 
(15 dakika/saat) alınmıştır. 

Ekstübe olduktan sonra hastanın egzersizlere 

katılımı sağlanmıştır. Hastanın kas gücünün 
zayıf olduğu ve komutlara yanıt verirken çabuk 
yorulduğu gözlemlenmiştir.

5.Uyku ve İstirahat Şekli
Olgu S. COVID-19 pandemi şüphesi ile 
COVID-19 servisine yatması gittikçe durumunun 
ağırlaşmasından dolayı strese girdiği ve 
uyuyamadığını belirtmiştir. YBÜ’ye alındıktan 
sonra sedatize edilmiş ve durumu stabil hale 
geldikten sonra ekstübe takip edilmiştir. Klinik 
durumun düzelmesi sonrası günde yaklaşık sekiz 
saat uyuduğu gözlenmiştir.

6. Bilişsel Algılama Şekli
Olgu S. ekstübe olduktan hastanın uzun süre sedatif 
kullanımına bağlı hastanın çevresindeki insanları 
tanımada zorlandığı gözlemlenmiştir. Konfüze 
olduğu ve entübasyon tüpüne bağlı boğaz tahrişi 
olduğu için Olgu S.’nin sözel iletişimi bozuktur. 

7. Kendini Algılama, Kendini Kavrama Şekli
Olgu S. COVID-19 tanısı aldıktan sonra büyük 
bir endişe ve anksiyete yaşadığını belirtmiştir. 
Ekstübe edildikten zamanla işlevini kaybettiği 
ekstremitelerinin işlevsellik kazandığı için hasta 
mutlu olduğunu ifade etmiştir. Bireysel kimliği ile 
ilgili bir sıkıntısı olmadığını belirtmiştir.

8. Rol-İlişki Şekli
Olgu S. yaklaşık 30 yıllık evlidir ve 3 çocuğu 
vardır. Emeklidir ve ailesi ile iletişimini iyi 
olarak ifade etmiştir. Pandemi dönemi ve yoğun 
bakım ünitesinde refakatçinin bulunmaması 
nedeniyle aile üyeleri arasındaki ilişkiler 
gözlemlenememiştir.

9. Cinsellik ve Üreme
Sorgulanamamıştır.
10. Stres ile Başetme/Tolere Etme Durumu

Ekstübe edildikten sonra olgu S’nin sık sık dua 
okuduğu ve gösterilen egzersizleri istek ile yaptığı 
gözlemlenmiştir. Ekstübasyon sonrası dönemde 
hekim ve hemşireler tarafından stres ile ilişkili 
belirti ve bulgular gözlemlenememiştir.

11. İnanç ve Değerler Şekli
Sorgulanamamıştır.
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Tartışma
Bu çalışmada COVID-19 şüpheli GBS olan 63 
yaşındaki hastanın mevcut ve potansiyel sorunların 
çözümüne yönelik FSÖM’ye göre hazırlanmış 
bakım planı ele alınmıştır. COVID-19 yaklaşık 
iki metre mesafeden yakın bulunan insandan 
insana damlacık, fekal, kan ve idrar yolu ile bulaş 
gösteren SARS-CoV-2’ninbir türü olup genellikle 
akciğerlerde tutulum gösteren bir hastalıktır. GBS 
ise periferik sinir köklerini tutan akut enflamatuvar 
immün kökenli norömüsküler bir hastalıktır.

Hastamızın mekanik ventilatöre bağlı olması, 
sedatifler nedeniyle oryantasyonun bozuk olması 
(yer zaman ve kişi), GKS puanın düşük olması 
(4-5 puan) ve İtaki Düşme Riski Ölçeği puanın 16 
olması nedeniyle “Düşme Riski” hemşirelik tanısı 
konulmuştur ve uygun hemşirelik girişimleri 
uygulanmıştır (Tablo 4). Yüksek riskli olmasından 
dolayı yatak kenarları kaldırılmış, yatak frenleri 
kapalı olarak takip edilmiştir. Yatak başına dört 
yapraklı yonca figürü asılmıştır. Hastaya hekim 
istemi doğrultusunda (dört ekstremite) fiziksel 
kısıtlamaya alınmıştır. Hastamızda düşme 
gerçekleşmemiştir. Yoğun bakım ünitelerinde 
sedasyona bağlı oluşabilecek akut konfüzyon riski 
ve aiitasyona bağlı düşme gerçekleşebilmektedir. 
GBS tanılı hastalarda da duyusal ve fiziksel 
kayıplara ve immobiliteye bağlı düşme riski 
ortaya çıkar. Çalışmalarla benzer şekilde, düşme 
riski tanısı konulmuş ve gerekli hemşirelik 
uygulamaları yapılmıştır (6,7,17,18).

GBS genellikle solunum kaslarını etkilediği 
için invaziv ve noninvaziv mekanik ventilatöre 
gereksinim olabilir. Hastanın vital kapasitesi, 
tidal volümü, solunum sayısı, saturasyonları 
takip edilir. Olgu S.ye “Solunum Örüntüsünde 
Bozulma” ve “Ventilatörden Ayrılmaya Karşı 
İşlevsel Olmayan Yanıt” tanılarına özel uygun 
hemşirelik girişimleri uygulanmış ve solunumun 
fonksiyonlarının olumlu yönde değiştiği 
gözlenmiştir. Olgu S. 10.12.2020 tarihinde AVR-
1 Ünitesi’nde entübe olarak takip edilmiştir ve 
entübasyon tüpünün sekresyon ile tıkanmaması 
için gerekli görüldüğünde aspire edilmiştir (günde 
en az dört kez). Aspirasyon işlemi esnasında 
aseptik tekniğe özen gösterilmiştir. Hasta 
17.12.2020 tarihinde mekanik ventilatörün CPAP 

modunda takip edilmiş ve hekim doğrultusunda 
18.12.2020 tarihinde ekstübe edilmiştir. Ekstübe 
şekilde saturasyonları oda havasında %95-
99 seyredince hasta servise transfer edilmiştir. 
Ekstübe olduğu zamanlarında hastaya sabah saat 
6.00’dan başlanarak 2 saatte 15 dakika olacak 
şekilde akşam saat 22.00’ye kadar derin solunum 
ve öksürük egzersizleri yaptırılmıştır. GBS 
tanılı hastalarda solunum kaslarının tutulumuna 
bağlı olarak solunumu sürdürmede bozulmalar 
gerçekleşmektedir. Yapılan çalışmalarda bu 
olguyla benzer şekilde hastalarda solunum 
sorunlarının oluştuğu belirlenmiştir (3,18,19).

GBS tanısı alan olgu S. disfajisi olması nedeniyle 
29.11.2020 tarihinde hekim doğrultusunda NG 
ile beslenmiştir. AVR-1 Ünitesi’ne transfer 
olduğunda hastamızda NG mevcut olup sedasyon 
altında entübe şekilde transfer edilmiştir. Hastaya 
“Dengesiz Beslenme: Beden Gereksiniminden 
Az” tanısı konuldu ve hemşirelik girişimleri 
uygulanmıştır. Gastrik rezidüel miktar ve tüpün 
yeri her beslenmede kontrol edilmiştir. Hastaya 
semi fowler pozisyonu verilerek beslenmesi 
diyetisyen iş birliği yapılarak gerçekleştirilmiştir. 
Serum albumin değeri takip edilmiş ve durumu 
hekime bilgi verilmiştir. Hastada 2-3 kg kadar kilo 
kaybı belirlenmiştir. 

GBS olan hastalarda solunum kaslarının 
tutulumuna bağlı etkili solunum gerçekleşememesi 
ve yoğun bakım ünitelerinde mekanik ventilatöre 
bağımlı olması nedeniyle genellikle enfeksiyona 
yatkındırlar. “Enfeksiyon Bulaştırma Riski” tanısı 
konulmuş olup uygun hemşirelik girişimleri 
uygulanmıştır. İnvaziv girişimler (arteryel/santral 
venöz kateter, üriner kateter vb.) aseptik teknikle 
uygulanmıştır. Hastadan kültür örnekleri (kan, 
idrar ve balgam) alınmıştır. Hastanın trakeal kültür 
sonucu proteus ve idrar kültüründe Escherichia 
coli üremiştir. Laboratuvar bulguları (lökosit, 
CRP, lenfosit, trombosit) takip edilmiştir (Tablo 
1). Hekim istemi doğrultusunda Meropenem (3x1 
gr) tedavisi uygulanmıştır. Bireye günlük silme 
banyo (1x1), gerektikçe perine bakımı (en az 3x1) 
ve göz bakımı (1x1) yapılmıştır. Günde (6x1) ağız 
bakımı hastanenin uygun gördüğü solüsyonlarla 
yapılmıştır. Bireye takılı olan monitör bağlantıları, 
aspiratör ve ventilatör cihazı gibi araçların 
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temizliği ve dezenfeksiyonu uygun şekilde 
yapılmıştır. Sık sık ateş takibi yapılmış olup uygun 
oda ısısı sağlanmıştır. Hastanın vücut ısısı 36-
37°C civarında seyretmiştir. GBS tanılı hastaların 
etkin solunum yapamamaları nedeniyle ve 
mekanik ventilatöre bağımlı olmalarından dolayı 
enfeksiyona yatkındırlar. Yoğun bakımda tedavi 
gören GBS hastaları üzerine yapılan olgularda da 
aynı problemler bildirilmiştir (3,18,19).

GBS olması ve yoğun bakım ünitelerinde 
yatan hastaların immobilizasyon ve sedasyon 
almalarından dolayı hastalarda kas güçsüzlükleri 
gerçekleşmektedir (18,19). “Bozulmuş Fiziksel 
Hareketlilik” tanısı konularak gerekli hemşirelik 
girişimleri yapılmıştır. Sedasyon altında iken 
hastamıza sabah saat 10.00’da fizyoterapist ile 
birlikte 15 dakika, akşam hemşire tek başına saat 
22.00’de alt ve üst ekstremitelere ROM (Range of 
Motion) egzersizleri yaptırılmıştır. Hasta ekstübe 
olduktan sonra ROM egzersizlerine hastanın 
katılımı desteklenmiştir. Transfer sırasında 
hastanın eklemlerini ve ekstremitelerini çok az 
hareket ettirebildiği gözlemlenmiştir.

GBS ve yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların 
immobilizasyon ve sedasyon almalarından dolayı 
deri bütünlüğünde bozulmalar olabilir. Olgu S. 
servise geldiğinde sakrum bölgesinde 2x2 cm 
boyutunda ekimoz belirlenmiştir. “Bozulmuş Deri 
Bütünlüğü Riski” tanısı konulmuş, hastamıza 2 
saatte bir pozisyon verilmiş, bariyer krem sürülmüş 
ve bu bölgenin kuru kalması sağlanmıştır. Hastayı 
yatak için yukarı doğru çekerken ara çarşaf 
kullanılmıştır. Cilt bütünlüğü sık aralıklarla 
kontrol edilmiştir. Olgu S. entübasyon ve NG 
takılı olan bölgeleri günlük takip edilmiştir ve 
bandaj değişimi (en az günde 1x1) sağlanmıştır. 
Yatak çarşafının kırışık olmamasına ve hastaya 
takılı cihazların kablolarının hastanın alt 
kısımlarında kalmamasına dikkat edilmiştir. 
Olgu S.’nun eklemlerinde ve kemik çıkıntılarının 
olduğu bölgelerde yeni bir basınç yaralanması 
oluşmamıştır. Mevcut kızarıklığın zamanla 
azaldığı (0,5 x 0,5 cm) belirlenmiştir. 

Hastanın nazogastrik sonda aracılığıyla 
beslenmesine ve Guillian-Barre Sendromuna 
bağlı olarak “Aspirasyon Riski” ve “Yutma 
Bozukluğu” tanıları konulmuştur. Kontrendike 

değil ise hastaya semi fowler-hafif yan yatış 
pozisyonu verilmiştir. Entübe olan hasta 
gerektikçe aspire edilmiştir. Hemşirelik 
girişimleri ile olgu S.’de aspire etme durumu 
gerçekleşmemiştir. Hastanın yutma durumu ve 
yutma refleksi gözlenerek değerlendirilmiştir. 
Hastaya yutma refleksine bakmak amacıyla az 
miktarda su (1-2 ml) verilmiştir. Nazogastrik 
sondanın yeri her beslenmede kontrol edilmiştir. 
Herhangi bir aspirasyon riskine karşı hastaya 
semi fowler-hafif yan yatış pozisyonu verilmiştir. 
Yutma bozukluğu olan olgu S. başka bir servise 
nakil edilirken disfaji sorunu devam etmiştir. GBS 
tanılı hastalarda gastrik motilitenin azalmasına 
bağlı yutma güçlüğü gerçekleşmektedir. Yapılan 
GBS tanılı olgu çalışmalarında, bu olguyla benzer 
sonuçlar olduğu belirlenmiştir (6,18,19).

Hastada nörolojik hastalığı ve foley sondası 
ile ilişkili “Bozulmuş Üriner Boşaltım” tanısı 
konulmuştur. Hemşirelik tanısına yönelik 
hemşirelik girişimleri uygulanmıştır. İnkontinansın 
nedeni, tipi (istemsiz idrar kaçırma), idrarın rengi 
(açık sarı) ve kokusu (normal) değerlendirilmiştir 
(Tablo 2). Perine bakımı yapılmıştır. Olgu S. 
başka servise foley sonda takılı şekilde transfer 
edilmiştir.

Olgu S.’nin uzun süre sedasyon almasına bağlı 
“Akut Konfüzyon Riski” ve “Bozulmuş Sözel 
İletişim” tanısı doğrultusunda uygun hemşirelik 
girişimleri uygulanmıştır. GKS takibi (günde 4 
kez) yapılmıştır. Hasta ekstübe olduktan sonra 
sözel ve sözel olmayan konuşma girişimleri (göz 
kırpma, el sıkmaya çalışma, inleme) dikkate 
alınmıştır. Hastanın konuşmaya çalıştığı ve 
iletişim kurmak istediği gözlemlenmiştir.

Guillian Barre Sendromu olan olgu S. çekilen 
toraks BT ve akciğer grafisinde buzlu cam 
görüntülerinin olması, yüksek ateş, yürümekte 
güçlük çekmesi, aralıklı öksürüğünün olması 
ve kan değerlerinin (CRP, lökosit) referans 
aralığından yüksek olmasından dolayı entübe 
edilmiştir. Hastada genel durum bozukluğu ve 
solunum sıkıntısı oluşmasından dolayı entübe 
edilen olgu S. YBÜ’sinde takip edilmiştir. Yapılan 
tedaviler ve etkili hemşirelik bakımları sonucunda 
hastanın genel durumu stabil hale getirilerek 
nöroloji servisine transfer edilmiştir.
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Etik
Hastanın ailesinden ve kendisinden sözlü ve yazılı 
onam alınmıştır.

Sonuç 
Gullian-Barre Sendrom’lu ve COVID-19’lu 
hastaların holistik yaklaşımla değerlendirilmesi 
ve hemşirelik bakımı verilebilmesi amacıyla 
Fonksiyonel Sağlık Örüntüsü Modeli (FSÖM) 
etkin olacağı düşünülmektedir. Bu olgularda bu 
modelin kullanılması, her bir örüntü doğrultusunda 
ilişkin ayrıntılı, sistematik ve bütüncül olarak 
değerlendirme imkânı sağlamıştır. Bu modelin bu 
olguda nitelikli ve sistematik şekilde hemşirelik 
bakımının sunulmasına yardımcı olmuştur.
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Examination of a Patient Diagnosed with Covid-19 According to Imogene 
King’s Conceptual Systems Model: A Case Report

Covid-19 Tanılı Hastanın Imogene King’in Kavramsal 
Sistemler Modeline Göre İncelenmesi: Olgu Sunumu

VAKA SUNUMU / Case Presentation

Arife GÜR1, Gülengül MERMER2

ABSTRACTÖZ
In this case report, the nursing care of a patient diagnosed with CO-
VID-19 was examined according to Imogene King’s “Conceptual 
Systems Model”. In this context, after determining the priority care 
needs within the framework of nursing diagnosis related to her con-
dition, nursing interventions were applied to the 77-year-old female 
patient, who was diagnosed with COVID-19 and being treated in the 
intensive care, and the performed interventions were evaluated. The 
patient, who is on the 5th day of treatment, has severe diarrhea and 
nausea. Sleep disturbance and stress come to the fore in the evalu-
ation of the patient’s perception. While planning the interventions 
according to the model, the caregiver nurse, primarily handled these 
problems. The patient’s complaints were resolved with the interven-
tions applied according to the systems model. The theory reveals the 
steps in which many nurses in clinics unconsciously contribute to the 
basic nursing process with critical thinking analysis in an eviden-
ce-based manner. In the case report, we suggest that the Conceptual 
System Model, whose application steps are exemplified, should be 
used more in nursing care and examples in different areas of care 
needs should be presented, and that theories and models should be 
used in order to increase the quality of care in nursing, which is 
based on philosophy, theory, practice and research. 

Bu olgu sunumunda COVID-19 tanısı almış bir hastanın Imogene 
King’in ‘’Kavramsal Sistemler Modeli”ne göre hemşirelik bakımı 
incelenmiştir. Bu kapsamda, yoğun bakımda tedavi görmekte olan, 
COVID-19 tanısı almış 77 yaşındaki kadın olguya, durumuna yö-
nelik hemşirelik tanısı çerçevesinde öncelikli bakım ihtiyaçları be-
lirlenerek hemşirelik müdahaleleri sunulmuş ve yapılan girişimler 
değerlendirilmiştir. Tedavinin 5. Gününde olan hastanın şiddetli 
ishal ve bulantısı vardır. Uyku düzensizliği ve stres hastanın algısını 
değerlendirmede ön plana çıkmaktadır. Bakım veren hemşire modele 
göre girişimleri planlarken öncelikli olarak bu sorunları ele almıştır. 
Kavramsal sistem modeline göre uygulanan girişimler ile hastanın 
yakınmaları giderilmiştir. Kuram, birçok hemşirenin kliniklerde far-
kında olmadan temel hemşirelik sürecine kritik düşünme analizi ile 
katkıda bulundukları basamakları kanıta dayalı olarak ortaya koy-
maktadır. Olgu sunumda, uygulama basamakları örneklendirilmiş 
olan Kavramsal Sistem Modelinin, hemşirelik bakımında daha çok 
kullanılmasını ve farklı bakım gereksinimleri alanlarında örnekleri-
nin sunulmasını, felsefe, teori, uygulama ve araştırmaya dayalı olan 
hemşirelikte, bakımın kalitesini arttırmak için kuram ve modellerin 
kullanılmasını öneririz.

Keywords: COVID-19; Theory of Goal Attainment; Nursing Care; 
Case
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GİRİŞ

Aralık ayı 2019 yılında Wuhan şehrinde, 
bireylerde yüksek ateş, öksürük ve dispnenin 
eşlik ettiği akut solunum yetmezliği sendromunun 
görüldüğü tanımlanamayan bir mikrobiyal 
enfeksiyon bildirilmiştir(1-3). COVID-19 Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından uluslararası yayılım 
gösteren bir kriz durumu olarak açıklanmış ve 

2020 Mart ayında pandemi olarak ilan edilmiştir 
(4). Dünya’da 5,009,067 ölüm, 247,051,870 vaka 
görülmüştür(5). Türkiye’de ise 70,410 ölümün 
görüldüğü toplam 8,009,040 vaka bildirilmiştir(6). 
Bu yeni ve yeterince tanınmayan salgın karşısında 
bakım ve tedavi noktasında kilit rol alan sağlık 
personelleri, süreci açıklayan araştırmalara 
gereksinim duymaktadırlar(7). Damlacık 
yolu ile hızlı yayılım gösteren, semptomları 
şiddetli, mortalite hızı yüksek olan hastalıkta, 
güncel kanıtlara dayalı hemşirelik rehberliği 
doğrultusunda holistik bir bakım yaklaşımının 
sunulması önem arz etmektedir (8,9).
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Felsefe, teori, uygulama ve araştırmaya dayalı olan 
hemşirelikte, kuram ve modellerin kullanılması 
bakımın kalitesini arttırmaktadır (10). Amaca 
Ulaşma Kuramı, birey ve hemşire arasındaki 
etkileşime odaklanmakta, iletişim sürecinde 
analitik ve eleştirel düşünme kavramının altını 
çizmektedir (11). Imogene King hemşirelerin 
amacının; sağlığın desteklenmesi, sürdürülmesi, 
rehabilitasyon ve hastalık, travma, yaşam 
sonu dönemde bakım olduğunu bildirmiştir 
(12). Hemşireler bu amaçları gerçekleştirirken 
bireylerin, ailelerin ve toplumların dahil olduğu 
hemşirelik alanını kullanmaktadır (12). Kavramsal 
Sistemler modelini oluşturan bu üç dinamik 
etkileşimli alan; kişisel sistem, kişilerarası sistem 
ve sosyal sistemdir (13).

Kişisel Sistemler çevresi ile iletişim ve etkileşim 
içerisinde olan aile üyeleri, arkadaşlar, hastalar, 
diğer sağlık bakım profesyonelleri, din adamları 
ve hemşireler gibi bireylerden oluşmaktadır 
(14). Kuramda bireyi kişisel sistem olmasını; 
algı, benlik, beden imajı, büyüme ve gelişme, 
öğrenme, kişisel alan, zaman ve başa çıkma gibi 
terimler katkı sağlar(15).Kişilerarası Sistemlerde 
birden fazla kişinin iletişimi ve etkileşimi ile 
oluşan hemşire-hasta iletişimi esas alınmaktadır. 
İletişim, etkileşimde bulunma, rol, stres, stresör, 
kavramları sistemin önemli kavramlarıdır (14).

Sosyal sistemler ise ortak amaçları ve ortak 
ilgileri olan kurumlardır. Örneğin; Sağlık bakım 
kuruluşları, işyerleri, eğitim kurumları, aileler ve 
dini kurumlar gibi büyük gruplardır (14).

King’in kuramında altını çizmiş olduğu iletişim 
ve etkileşim klinisyen hemşirelerle akademisyen 
hemşireler arasındaki oldukça önemlidir. 
Hastaneler, hemşirelik fakülteleri, dernekler gibi 
ortak alanları bulunan klinisyen ve akademisyen 
hemşireler hemşirelik mesleğine ilişkin ortak 
hedeflere sahiptirler. Bu bağlamda kuram bu 
ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi adına da güçlü 
kanıtlar sunmaktadır(16).

Amaca Ulaşma Kuramı, Kavramsal Sistemler 
modelinden elde edilmiştir(12). Yardım etme 
ve yardım alma denklemi içerisinde etkileşimde 
bulunan hemşire ve hastanın iletişimi, amaca 
ulaşmada yol gösterici olmaktadır (12). Hemşire 

ve hastanın etkileşimi için, rol beklentisi ve rol 
performansı uyumlu olmalıdır. Eğer hemşire-
hasta uyumlu bir etkileşim algılarlarsa iletişim 
oluşacaktır. Hemşire amaçlara ulaşma için, uygun 
bilgileri hasta ile paylaşacaktır. Amaca ulaşma ile 
etkili bir hemşirelik bakımı oluşur (13,17).

Kuramının uygulanabilir ve test edilebilir bir 
model olduğu pek çok farklı alanlardaki hemşirelik 
uygulamalarında belirtilmiştir (18). Bu kuram evde 
bakım alan Alzheimer hastalarında (20), cerrahi 
yoğun bakımlarda (19), kalp yetersizliği (15), ve 
ROHHAD(Rapid onset Obesity, Hypothalamic 
dysfunction, Hypoventilation and Autonomic 
Dysregulation; Hızlı başlangıçlı obezite, 
Hipotalamik disfonksiyon, Hipoventilasyon 
ve Otonomik Disregülasyon) (17) sendromu 
olgularında, diyabet hastalarında (22), hemşirelik 
bakımı vermede (11), ve hemşire eğitimcilere 
mentörlük etmede (21), kullanılmıştır. 

Yapılan bir çalışmada hastanın kendi bakımında 
otonomi sahibi olmasının Amaca Ulaşma Kuramı 
uygulanması ile arttığı belirtildilmiş (19). Başka 
bir çalışmada kuramın altını çizdiği hemşire-
hasta etkileşiminin Alzheimer hastalarında 
destekleyici olduğu görülmüştür (20). Hemşirelik 
uygulamalarının son derece gelişmiş düşünme 
becerileri gerektirdiğini vurgulayan çalışmada, 
kuramın kullanılması bireyin tüm yönüyle 
değerlendirilmesini sağlamıştır (15). Güncel 
olarak yapılan bir çalışmada (17), Amaca Ulaşma 
Kuramının hemşirelik süreci ile uyum gösterdiği, 
kuramın uygulanabilir ve sürdürülebilir olduğu 
belirtilmiştir.

Kuram, birçok hemşirenin kliniklerde farkında 
olmadan temel hemşirelik sürecine kritik düşünme 
analizi ile katkıda bulundukları basamakları 
sistemli, kapsamlı ve kanıta dayalı olarak ortaya 
koymaktadır.

Amaç: Covid-19 tanılı hastanın Imogene King’in 
kavramsal sistem modeline göre incelenmesidir.

Olgu (DD),  77 yaşında, emekli, evli (eşi vefat 
etmiş) ve 5 çocuk sahibidir. Daha önceden diyabet 
tanısı almış olan hasta ilaç kullanmamaktadır. 
Bilinen başka bir kronik rahatsızlık, alerji ve ilaç 
kullanma durumu yoktur.
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Hemşirelik Süreci Basamakları
1. Veri Toplama 
Hastanın algısı ve durumu:

Hasta DD yoğun bakım ünitesinde COVID-19 
tanısı ile yatmaktadır. Ateş yüksekliği ve nefes 
darlığı yaşayan hasta 2.Basamak yoğun bakımda 
oksijen desteğinde izlenmektedir. Favipiravir 
tedavisinin 5. Gününde olan hastanın ishali ve 
bulantısı vardır. İshal nedeniyle yemek istemeyen 
hasta, kendini bez değişimi yapan hemşireye iş 
yükü olarak görmekte ve özür dilemektedir. Hasta 
uyku düzensizliği ve stres yaşamaktadır. 

Hemşirenin algısı ve durumu: 

Hemşire, DD’ nin sözel ya da sözsüz olarak ifade 
ettiği durumların farkındadır. DD’nin ifade ettiği 
durumları, öncelik sırasına ve oluşturdukları 
rahatsızlıklara göre sıralamaktadır.

Hastanın sağlığına dönmesine destek olmak için 
ihtiyaç duyulan diğer bilgiler:

DD 77 yaşında, emekli, evli (eşi vefat etmiş) 
ve 5 çocuk sahibidir. Daha önceden diyabet 
tanısı almış olan hasta ilaç kullanmamaktadır. 
Hastanın herhangi bir yakınına kurum tarafından 
ulaşılamamıştır. Yatışı devam etmekte olan 
hastaya EKG çekilmiştir, rutin biyokimya, 
hemogram, CRP kan testleri yapılmıştır.

Duruma yönelik araçlar:

DD, monitör ile takip edilmekte olup, solunumu 
desteği için oksijen maskesi kullanılmıştır. İdrar 
çıkışını kolaylaştırmak ve aldığı çıkardğı sıvı takibi 
için hastaya foley sonda, intravenöz tedavilerini 
uygulamak için periferik damar yolu takılmıştır. 
Hastanın düşme riskini değerlendirmek için İtaki 
Düşme Riski Ölçeği (23), ağrısını değerlendirmek 
için Sözel Ağrı Yoğunluk Skalası (24), Bağımlılık 
düzeyini belirlemek için Rush Medicus Hasta 
Değerlendirme Formu (25) araçları kullanılmıştır.

Hastanın çıkarımı:

DD’nin durumunun kötüye gideceği konusunda 
endişeleri bulunmaktadır. Streslidir ve ölüm 
korkusu yaşamaktadır.

DD hastanede durumunun daha kötüye gideceğini 
ifade etmektedir. Hastanede yatmak istememekte, 
endişeli ve streslidir.

Hemşirenin çıkarımı:

Hemşire DD’nin uygun tedavi ve bakımla 
iyileşip, sağlıklı olarak evine taburcu olacağı 
düşüncesindedir. Birinci aşama tamamlandıktan 
sonra hemşirelik sürecinde ikici aşama olan 
planlama aşamasına geçilmektedir. 

2. Planlama

Hastanın en çok ilgisini çekeceği düşünülen 
hedefler:

DD en çok ishal ve bulantıdan yakınmaktadır. 
İshal ve bulantının giderilmesi en çok ilgisini 
çekecek hedef olarak düşünülmektedir. Böylece 
hasta yemek yemek için daha istekli olacaktır. 
Hastanın ikinci olarak ilgisini çekecek hedef ise 
ağrı değerlendirmesinde foley sonda giriş yerinde 
ifade ettiği ağrı ve yanmanın giderilmesi.  

Hastanın hedefleri:

İshal ve bulantının olmaması, foley sonda 
yerinde ağrı ve yanmanın giderilmesi ve kısa 
sürede sağlığına kavuşup taburcu olması DD’nin 
hedefleridir.

Hemşirenin profesyonel hedefleri ile hastanın 
hedefleri birbiri ile uyumlu mudur?

Hastanın ifade ettiği hedeflerin hepsi 
hemşirenin hedefleri ile uyumludur. Ancak 
hastayı daha kapsamlı olarak değerlendiren 
hemşirenin dispnenin giderilmesi ve solunumun 
rahatlatılması, öz bakımın sağlanması ve 
anksiyetenin giderilmesi gibi hedefleri de vardır. 

Eğer hedefler uyumlu değilse uyumun 
sağlanmasında ihtiyaç duyulan iletişim ve 
etkileşim nelerdir?

DD’nin hedeflerinden farklı olarak hemşirenin 
ifade ettiği hedeflere hastanın ilgisi çekilerek, bu 
hedefler hakkında duygularını ve düşüncelerini 
ifade etmesine olanak sağlanmalıdır.
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Öncelikli hedefler:

-Hastanın ishale bağlı sıvı-volüm azlığının 
giderilmesi

-Hastanın bulantısının giderilmesi.

-Hastanın yeterli kalori ile beslenmesinin 
sağlanması.

-Foley sonda yerinde ağrının ve yanmanın 
giderilmesi.

-Anksiyete ve kaygının giderilmesi.

-Dispnenin giderilmesi ve solunumun 
rahatlatılması.

-Öz bakımın sağlanması.

Hedefleri başarmada en iyi yol olan hastanın 
algısı:

Hasta hedefler konusunda kaygılıdır ve hedeflere 
kısmen ulaşılabileceğini düşünmektedir.

Hasta tanımlanan hedefleri başarma konusunda 
istekli midir?

DD hedeflere yönelik girişimlerin uygulanması 
esnasında ‘’yapmak istemiyorum, canım 
istemiyor’’ gibi isteksizlik belirten ifadeler 
kullanmıştır. Ancak kaygısının giderilmesi ile 
girişimleri uygulamaya izin vermiştir.

Hedeflere ulaşmada en iyi yol olarak hemşirenin 
algısı:

Hemşire uygun bakım girişimlerini planlayarak, 
ekip ile hastanın hedeflerine yönelik girişimleri 
paylaşıp multidisipliner yaklaşım göstererek, 
hastanın hedeflerinin kendi hedefleri de 
olduğunu ifade ederek hedeflere çoğunlukla 
ulaşılacağını düşünmektedir. Oluşabilecek 
komplikasyonları göz önünde bulundurarak 
hazırlıklı davranmaktadır. 

Kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler:

Kısa vadeli hedefler

-Ağrı ve yanmanın hafifletilmesi,

-Rahat nefes almanın ve yeterli oksijenasyonun 
sağlanması,

-İshal nedeniyle sıvı volüm dengesinin korunması,

- bulantının hafifletilerek beslenmenin devam 
ettirilmesi,

-Anksiyete ve kaygının hafifletilmesi,

-Yaşam bulgularının normal sınırlarda tutulması.

Uzun vadeli hedefler

-Bireyde dispnesinin ortadan kaldırılarak 
oksijen desteği olmaksızın solunumunu devam 
ettirebilmesi,

-Hastalığa ilişkin olarak oluşması muhtemel 
komplikasyonların önlenmesi,

-DD’nin öz bakımını sağlayabilmesi.

Plandaki hedeflere ulaşmak için yapılması 
gereken karşılıklı değişimler:

DD’nin planlanan girişimleri uygulamak ve 
hastalıkla baş etme konusunda için kendisine 
inanması gerekir. Hemşirenin gerçekçi bir 
bakış açısıyla DD ile etkili iletişim kurması 
ve güven ortamı oluşturarak iş birliğine hazır 
olduğunu göstermesi gerekir. Bu aşamada 
yapılacak girişimler planlandıktan sonra King’in 
hemşirelik sürecinde üçüncü adım uygulama 
aşaması ile örtüşen etkileşimde bulunma sürecine 
geçilmektedir. 

3. Uygulama
Hemşirenin planladıkları ile hastanın 
uyguladıkları arasında bir anlaşma sağlanabildi 
mi?

Hemşirenin planladığı uygulamalar, hastanın 
yaptıkları ile uyumludur.

Planlar hemşire tarafından nasıl uygulandı?

Hemşire, hasta ile ortak hedefleri doğrultusunda 
DD’nin öz bakımını gerçekleştirmiştir. Ağız 
bakımı ve el-yüz bakımı hastanın bilgi eksikliği 
giderilerek kendisi tarafından uygulaması 
sağlanmıştır. 

Dispnesini arttırmayacak şekilde yatak içi 
egzersizler ve solunum egzersizleri konusunda 
DD desteklenmiştir. 
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Hastanın ağrısı Sözel Ağrı Yoğunluk Skalasına 
göre değerlendirilip hekim ile bu bilgi 
paylaşılmıştır. Hekim istemi ile ilaç uygulaması 
gerçekleştirilip hastadan idrar kültürü örneği 
alınarak laboratuvara gönderilmiştir. 

Hastanın monitöre bağlı olarak günde altı kere 
vital ölçümler yapılmıştır. Oksijen 10lt/dk olarak 
ayarlanmış olup hastanın oksijen düzeyi takibine 
göre arttırılmıştır. 

Hastaya Semi-Fowler ve Fowler pozisyonları 
verilerek solunumu rahatlatılmıştır. 

Hastaya kullandığı ilaçlar ve yan etkiler 
anlatılmıştır. Monitör ses seviyesi hemşirenin 
duyabileceği seviyeye kadar azaltılarak hastaya 
daha sessiz ve sakin bir ortam sağlanmıştır. 
Yapılan girişimler ve nedenleri açıklanmıştır. 

Hastanın kaygı düzeyinin arttığı anlarda solunum 
egzersizi gösterilmiş ve uygulamasına destek 
olunmuştur.

Hastanın diyare semptomları bilgisi hekim ile 
paylaşılarak istem edilen ilaç uygulanmıştır. 
Sıvı-elektrolit dengesinin sürdürülmesi açısından 
hastaya 6x200 ml su verilmiştir. 

Hastanın bulantı semptom bilgisi hekim ile 
paylaşılmış istem edilen ilaç uygulanmıştır. 
Bulantıyı arttıran etmenler hasta ile 
konuşulmuştur. Diyetisyen ile iş birliği yapılarak 
hastanın bulantısını azaltacak yiyecekler 
tüketmesi sağlanmıştır.  

Cilt bütünlüğü değerlendirilmiştir. 

Oral mukoza, dişler ve diş etleri değerlendirilmiş; 
ağız bakımı yapılmıştır.

Gerçekleştirilen girişimlerin olumlu sonuçları 
vurgulanarak hastanın güveni kazanılmış, 
anksiyete ve kaygısı azaltılmıştır. 

Eylemler hemşire tarafından ne zaman uygulandı?

Girişimler hastaya 16.00-08.00 saatleri arasında 
uygulanmış olup, gündüz mesaisinde hastayı 
devralan ekibe uygulama süreci bilgisi ayrıntılı 
olarak verilmiştir. 

Eylemler hemşire tarafından neden uygulandı?

Hemşire DD’nin yoğun bakıma kabul edilişindeki 
anksiyete, kaygı ve ölüm korkusunu fark etmiş. 
Etkili bir hemşirelik süreci bakımı ile DD’nin 
iyileşmesini sağlamak tedaviye uyumunu 
artırmak amacıyla uygulanmıştır. King’in 
hemşirelik sürecinde dördüncü ve son aşama olan 
değerlendirme aşaması ile örtüşen hedefe ulaşma 
ya da hedefe ulaşmada başarısızlık aşamasına 
geçilmektedir.

4. Değerlendirme
Hemşirenin uygulamaları hastaya birlikte 
tanımlanan hedeflere ulaşmasında yardım etti mi?

Hastanın diyare ve bulantı şikayeti girişimler 
ile giderildi. Ağrı şikayeti, gönderilen idrar 
kültürü sonucuna göre üreme olan enfeksiyona 
yönelik başlanan antibiyotik tedavisi ve diğer 
ilaçlar ile giderildi. Hastanın beslenmesi devam 
ettirildi. Hastanın öz bakımı iş birliği içerisinde 
gerçekleştirildi. Bu sonuçlar doğrultusunda 
tanımlanan hedeflerin hastaya yardım ettiği 
söylenebilmektedir. Ancak hastanın oksijen 
düzeyi takibine göre oksijen desteği maximum 
olmasına rağmen kan gazı sonucuna göre yeterli 
oksijenasyonu sağlanamamıştır. 

Karşılıklı oluşturulan hedefler nasıl 
iyileştirilebilir? 

COVID-19 tanısı almış olan hastanın, hastalığın 
seyrini daha iyi açıklayan çalışmalar ile anksiyete 
ve kaygısının azaltılması sağlanabilir. Hastanın 
hiçbir yakınına ulaşılamamış olması, hedefleri 
iyileştirmedeki eksik noktalardandır. 

İşe yarayan uygulamalar nelerdir?

DD ile etkili iletişim ve iletişimi kolaylaştırıcı 
teknikler işe yaramıştır. Hastanın diyare, bulantı, 
ağrı, beslenme şikayetlerine yönelik uygulamalar 
başarı ile sonuçlanmıştır.

İşe yaramayan uygulamalar nelerdir?

Hastanın oksijenasyonunun iyileşmesine yönelik 
yapılan girişimler başarısız sonuçlanmıştır. 
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Uygulamalara hastanın verdiği cevap nasıldır?

DD kendini daha iyi hissettiğini söylemiştir. 
Ancak oksijen saturasyonu düştüğü anlarda kaygı 
düzeyinin tekrar yükseldiği gözlenmiştir. 

Hastanın yaptığı uygulama ve hemşirelik planında 
değiştirmeye ihtiyaç duyulan şey:

Covid-19 hastalığı ile ilgili hemşire bilgi seviyesini 
arttırmalı ve güncel girişimler planlanmalıdır. 
DD’nin kendi bakımında sorumluluk alması 
sağlanmalı, hemşirelik bakım planına aile üyeleri 
de dahil edilmeli. Çevirim içi olarak hastanın 
ailesi ile görüşmesi sağlanmalıdır.

Hedeflere ulaşmada engeller nelerdir?

COVID-19 hastalığı ile ilgili kanıta dayalı 
uygulamaların eksik olması. Personel eksikliği 
ve bireyin ailesine ulaşılamaması hedeflere 
ulaşmadaki engeller arasındadır.

Hedeflere ulaşmak için değiştirilebilecek plan 
nasıl olmalıdır?

COVID-19 hastalığı ile ilgili var olan çalışmalar 
ve güncel bilgiler takip edilerek planlanan 
hemşirelik bakım girişimleri güncellenmelidir. 
Tele sağlık/Tele Tıp yoluyla ailede plana dahil 
edilmelidir. 

Sonuç

Amaca Ulaşma Kuramının hemşire ile hasta 
arasındaki etkileşime dayalı olduğu bu olgu 
sunumunda da görülmektedir. Olguda hemşirelik 
süreci planlanırken klasik hemşirelik sürecinden 
daha özellikli bir plan yapılmıştır. Bu planlamada 
veri toplama aşamasında hastanın kendi hedefleri 
göz önünde bulundurulmuş, planlama aşamasında 
kritik düşünme sürecinden faydalanılmış, 
uygulama aşamasında hastanın otonomisi 
desteklendirilmiş, değerlendirme aşamasında 
geriye dönük bir analiz yapılarak ileriye yönelik 
çıkarımlarda bulunulmuştur. COVID-19 hastalığı 
gibi pandemi sürecinde hastalığın doğal seyrinin 
ve tedavisinin tam olarak bilinmemesi ve bulaş 
riski nedeniyle kaygının yüksek olması hemşirelik 
bakım sürecini olumsuz etkileyebilir. 
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