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EDITÖRDEN

Sevgili Okurlar,
Teknolojik ilerlemelerin zirve yaptigi günümüzde biopsikososyal
varlik olan insanin önemi de artmis, her yas grubunun, her kosulda
sagliginin korunmasi ve gelistirilmesi konusunda çalismalar ve öneriler
ön plana geçerken, açlik, issizlik, hastalik dogal afet, terör, savas vs.
gibi açmazlarla bogusan insanoglu bu trajik sorunlar içinde çaresizlige
mahkum edilmistir.
Sagligin iyilestirilmesi, korunmasi ve gelistirilmesi yolunda çaresizliklere, çare olmayi hedefleyen hemsirelik meslegi toplumlarin gereksinimlerinden yola çikarak filizlenmis, gelismis, büyümüs ve bu gün
talep edilen meslekler arasinda yer almistir. Bu yapilanma asamalarinda ülkemizde de yollar katedilmis ve hemsirelik mesleginin, lise
egitimi üzerine 4 yil mesleki egitim programlarindan geçerek üniversite
düzeyinde kazanilmasi gereken bir meslek oldugu Avrupa Birligi Uyum
Programlari içinde kabul edilmistir. Ancak birtakim siyasal baski ve
isteklerin etkin oldugu durumlarda degisik gerekçelerle bu statüyü
asagi çekme çalismalari da süregelmektedir. Bu çalismalarin Üniversite
düzeyinde Hemsirelik egitimi veren yüksek ögretim kurumlarinin ve
mesleki örgütlerin görüs ve onaylari olmadan yapiliyor olmasi, toplumsal duyarliligi yüksek olan hemsirelik camiasini üzmekte ve yaralamaktadir.
Ege Üniversitesi Hemsirelik Yüksek Okulu Dergisi’nin sizlere sunulan 2004 yilinin bu ilk sayisinda, meslegin egitimi ve uygulamasinda
kaliteyi yakalamaya yönelik arastirma konularina ve literatürdeki yenilikleri içeren derleme makalelere yer verilmistir.
Bu sayidan itibaren dergimize http.//rektorluk.ege.edu.tr/~
library/egedergi. htm adresinden kolaylikla ulasabilirsiniz.
Tüm okurlarimiza beklentilerinin karsilandigi güzellikler dolu
günler dilerim. Saygilarimla.
Prof. Dr. Zeynep CONK
EDITÖR
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HEMODIYALIZ TEDAVISI ALAN HEPATIT C VIRÜSÜ (HCV) POZITIF
HASTA VE AILELERINE YAPILAN BILGI TRANSFERININ
ETKILILIGININ DEGERLENDIRILMESI
THE EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF KNOWLEDGE TRANSFER TO
THE POSITIVE PATIENTS WITH HEPITATIS C (HCV) WHO RECEIVING
HEMODIALYSIS TREATMENT AND TO THEIR FAMILIES
Gülay OYUR ÇELIK

Türkan ÖZBAYIR
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ÖZET
HCV dünyadaki önemli enfeksiyon hastaliklari arasindadir. HCV’ nin
yayiliminin önlenmesinde etkin bir yöntemde, toplumda problemi yasayan bireylerin (hastalarin) egitimidir. Bu bireyler ögrendiklerini yakin çevrelerine
aktardiklarinda, kisa sürede büyük kitlelere bilgi transferi gerçeklestirilecektir.
Arastirmada, HCV pozitif (+) hemodiyaliz hastalarina HCV’ nin tanisi,
tedavisi, bulasma yollari, ve HCV’den korunmaya yönelik verilen saglik egitiminin bilgi transferi yöntemiyle risk altinda olan ailelerine aktarilmasinin degerlendirilmesi amaçlandi.
Arastirma betimsel, retrospektif, analitik, prospektif ve yari deneysel
olarak yapildi. Arastirmaya 1 Ocak- 30 Agustos 1999 tarihleri arasinda Ege
Üniversitesi Diyaliz Merkezine ve Gastroenteroloji Bilim Dalina basvuran HCV(+)
hastalar ve bu hastalarin birinci dereceden ikiser yakini alindi. Çalismanin
uygulanabilmesi için Ege Üniversitesi Tip Fakültesi Etik Kurulundan izin alindi.
Geçerlilik güvenirlilik için bes uzman görüsüne bas vuruldu ve arastirmayi
kabul eden 30 karaciger hastasi üzerinde anket formu test edilerek geçerlilik ve
güvenilirligi saptandi. Deney grubunu; HCV (+) 20 hemodiyaliz hastasi ve 38
hasta yakini, kontrol grubunu; HCV (+) 20 gastroenteroloji hastasi ve 38 hasta
yakini olusturdu. Egitim programi öncesinde deney grubuna ön test uygulandi,
egitim kitapçigi dagitildi ve arastirmaci tarafindan birebir egitim yapildi. Kontrol
grubuna ise sadece ön test uygulandi.
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Deney ve kontrol grubu tüm hasta ve yakinlarina ön test uygulanmasindan bir ay sonra HCV konusunda bilgi düzeylerini belirlemek amaciyla
son test uygulandi.
Arastirmanin sonucunda; verilen planli egitim sonrasinda deney grubu
hasta ve yakinlarinin, HCV’nin taninmasi, tedavisi, bulasma ve korunma yollari
hakkindaki bilgi düzeyleri yükseldi, kontrol grubu hasta ve yakinlarinin bilgi
düzeylerinde bazen gerileme, bazen de degisme olmadigi belirlendi. Bu veriler
dogrultusunda bilgi transferinin etkililigi kanitlandi ve saglik egitiminde
hastalardan da faydalanilabilecegi sonucuna varildi. Arastirmanin sonunda
kontrol grubu hasta ve yakinlarina HCV hakkinda egitim verildi.
SUMMARY
HCV is among the most important infections diseases all over the world.
The effective way in preventing of spreading of HCV, is the education of the
patients who have this problem. When these individuals transferred the things
that they learnt to their close environment, the knowledge transfer to big masses
of people will be achieved in the shortest time.
In this study, it was aimed that the conveying of the health education given
to HCV positive hemodialysis patients about HCV’s description, treatment, the
ways of infection and directing to protection of HCV, with the knowledge transfer
method to the families under risk should be assessed.
The survey was done in a descriptive, retrospective, analitic, prospective
and semi-experimental way. In the survey, the HCV patients who applied to
Agean Universty Dialysis Center and Gastroentology Main Science Branch
between the dates 1 January- 30 August 1999 and two of their first degree
relatives were included. In order to be able to apply the study, the permission was
taken from Agean University Ethic Committee and after five specialists point of
views were obtained for validity and reliability the poll form was tested on 30 liver
patients. Experimental group was formed of 20 HCV(+) hemodialysis patients and
38 close relations of these patients, control group made up of 20 gastroentology
patients and 38 close relations of them. Before the education program, pre-test
had been given to the experimental group, training booklet had been distributed,
and one-to-one training had been carried out by the surveyor. The control group
was only given the pre-test. A month after being given pre-test to experimental
and control group’s patients and their relatives, the post-test, aiming at
determining their knowledge level about HCV was applied.
As a result, it was established that after the planned training given to
experimental group patients and their relatives, their knowledge level concerning
HCV’s diagnosis, treatment, the way of infection and protection was raised
however in the level of knowledge of control group patients and their relatives
sometimes retartion, sometimes no changes were observed. In the direction of the
data, the efficiency of the knowledge transfer was proved and it was concluded
that it was possible to take advantage of patients in health education as well. At
the end of the study, control group patients and their relatives were given
education about HCV.
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GIRIS
HCV dünyada yüksek prevalansa sahip enfeksiyon hastaliklari
arasindadir. Tüm dünyada en az 170 milyon kisinin HCV tasidigi
bilinmektedir. Türkiye’de HCV enfeksiyonu prevalansi ise %0.3 ile %1.8
arasinda degismektedir. Ayrica Türkiye’deki HCV’de riskli gruplar
incelendiginde bu grup içinde birinci sirayi parenteral ilaç bagimlilari,
ikinci sirayi da hemodiyaliz hastalari almaktadir. Yapilan tüm arastirmalarda görüldügü üzere HCV’ nin hemodiyaliz hastalari perevalansi
yüksektir. Prevalansi yüksek olan bu grubun hastaligin yayiliminda
aktif rol oynayabilecegi düsünülmektedir. Bunun yaninda HCV’nin
belirli bir tedavisinin veya asisinin olmamasi da toplumdaki yayilimini
hizla arttirmaktadir. Bu baglamda etkin tedaviler ve asilar gelistirilene
kadar bu hastalikla mücadelede en etkin yöntemin toplumun aydinlatilmasi ve bilinçlendirilmesinde egitimin oldugu kabul edilmelidir (Aksit ve
ark. 1993, Enfeksiyon Bülteni 1996, Esen 1993, Sönmezoglu 1993,
Mistik ve ark. 2001, Özer ve ark. 2003).
Kisilere dogru bilgi kazandirmayi ve davranislarini bu bilgiler dogrultusunda degistirmeyi amaçlayan saglik egitimi çalismalarinin toplumun tüm kesimlerini kapsayacak sekilde yayginlastirilmasi gerekmektedir. Özellikle HCV gibi tedavisi ve asisi olmayan yüksek prevalansli
enfeksiyon hastaliklarinda; bulasma yollarina bakildiginda aile içi geçisi
saglayan etkenlerin olmasi HCV’ den korunma ilkelerini ögrenme ve
ögretmeyi gündeme getirmektedir (Sönmezoglu 1993, Türkistanli 1993).
Toplum sagliginin gelistirilmesi ile ilgili saglik egitim programlarinda bilgi transferi yöntemi uygulanmaya baslanmistir. Ancak bu
yöntemde simdiye kadar bilgi transferini gerçeklestirmede ilk,orta ve lise
ögrencilerinden yararlanilmistir. Bu çalismada bilgi transferi yönteminde; toplumda problemi yasayan bireylerin (hastalarin) egitimi ve bu
bireylerin ögrendiklerini yakin çevrelerine aktarmalari söz konusudur.
Böylece kisa sürede büyük kitlelere bilgi transferi gerçeklestirilebilecegi
düsünülmüstür. Toplumun bilgilendirilmesinde amaç kisa zamanda
genis kitlelere ulasmaktir. Bu baglamda bilgi transferi yöntemi iyi bir
saglik egitim modelidir.
Dolayisiyla HCV (+) hemodiyaliz hastalarinin bilgilendirilmesi ve
bu bilginin yakin çevrelerine kisa sürede aktarilmasi toplumun egitimine olanak saglayacaktir.
Hemsirelerin egitimci rolleri göz önüne alindiginda; bilginin hastaya aktarilmasinda en etkin kisilerin hemsireler oldugu düsünülmüstür.
Bu baglamda bilgi transferi yönteminin de bilginin hastaya ve hasta
tarafindan yakinlarina aktarilmasinda etkin bir rol oynayacagi düsünülmüstür.
3

AMAÇ
Arastirma HCV(+) hemodiyaliz hastalarina HCV’nin tanisi, tedavisi, bulasma yollari ve HCV’ den korunmaya yönelik verilen saglik egitimin bilgi transferi yöntemiyle HCV tarafindan risk altinda olan ailelerine
aktarilmasinin degerlendirilmesi amaçlanmistir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Arastirma betimsel, retrospektif, analitik, prospektif ve yari deneysel olarak yapildi. Arastirmaya 1 Ocak- 30 Agustos 1999 tarihleri
arasinda Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezine ve Gastroenteroloji Bilim
Dalina basvuran HCV (+) hastalar ve bu hastalarin birinci dereceden
ikiser yakini alindi. Çalismanin uygulanabilmesi için Ege Üniversitesi
Tip Fakültesi Etik Kurulundan izin alindi. Arastirmaci tarafindan
hazirlanan 34 soruluk anket formu bes uzman görüsü alindiktan sonra
30 karaciger hastasi üzerinde anketin anlasilirligi konusunda test
edildi. Deney grubunu; HCV (+) 20 hemodiyaliz hastasi ve 38 hasta
yakini, kontrol grubunu; HCV (+) 20 gastroenteroloji hastasi ve 38 hasta
yakini olusturdu. Egitim programi öncesinde deney grubu hastalarina
ön test uygulandi, egitim kitapçigi dagitildi ve arastirmaci tarafindan
birebir olarak iki hafta egitim verildi. Egitim verilmeye baslanilan ilk
haftada HCV’nin tanimi, bulasma yollari gibi konularda egitim yapildi,
ikinci haftada HCV’nin önemli belirti ve bulgulari, korunma yollari,
ailedeki risk gruplari ve tedavi yöntemlerini içeren egitimle birlikte,
geçmis bilgileri pekistirmek amaciyla bir hafta öncesinin tekrari yapildi
ve eksik bilgiler tamamlandi. Arastirmanin basinda kontrol grubuna
sadece ön test uygulandi. Kontrol grubunun bilgi eksikligini gidermek
için arastirmanin sonunda arastirmaci tarafindan hazirlanan egitim
kitapçigi dagitilarak, birebir egitim verildi.
Deney ve kontrol grubu tüm hasta ve yakinlarina ön test uygulanmasindan bir ay sonra HCV konusunda bilgi düzeylerini belirlemek
amaciyla son test uygulandi.
BULGULAR VE TARTISMA
Tablo 1’de; Deney grubu hastalarin %55.0’i erkek, % 30.0’i 18-31
ve %30.0’i 32-45 yas grubunda, %45.0’inin ortaokul-lise mezunu,
%65.0’inin evli oldugu, %85.0’inin çalismadigi, %60.0’inin mesleki
statüsünün orta oldugu, %80.0’inin gelirinin gidere denk oldugu,
%50.0’inin Izmir’ de yasadigi, %75.0’inin evde 1-3 kisi oldugu; çalisma
grubu hasta yakinlarinin ise: %68.0’i kadin, % 42.1’i 46-59 yas grubunda, %42.1’inin ilkokul mezunu, %52.6’inin evli oldugu, %65.8’inin
4

çalismadigi, %78.9’unun mesleki statüsünün düsük oldugu, %84.2’inin
gelirinin gidere denk oldugu, %31.6’nin hastaya yakinliginda esi, %31.6’
nin 18 yasindan büyük çocugu oldugu saptandi. Kontrol grubu
hastalarin %55.0’i kadin, % 65.0’ i 46-59 yas grubunda, %40.0’ inin
ilkokul, %40.0’inin ortaokul-lise mezunu, %100.0’ ünün evli oldugu,
%75.0’inin çalismadigi, %50.0’nin mesleki statüsünün düsük oldugu,
Tablo 1. Deney ve Kontrol Grubu Hasta ve Yakinlarina Iliskin Sosyo-Demografik
Özellikler
Sosyo-Demografik Özellikler
Kadin
Erkek
18-31
32-45
Yas
46.59
60+↑
Okur-Yazar
Egitim
Ilkokul
Durumu
Orta-Lise
Fak/Yük
Evli
Medeni
Bekar
Durumu
Dul
Çalisma
Çalisiyor
Durumu
Çalismiyor
Yüksek
Mesleki
Orta
Statü
Düsük
Sosyo
Gelir↑
Ekonomik
Gelir=Gider
Durum
Gider↑
Yasanilan
Izmir içi
Bölge
Izmir Disi
Evde Yasayan 1-3
Kisi Sayisi
4-7
Esi
18’ve↑
Çocuklari
Annesi
Yakinlik
Babasi
Derecesi
Kardes Yada
Ayni Evde
Oturan
Akrabasi
TOPLAM
Cinsiyet

Deney Grubu
Hasta
Hasta yakini
Sayi
% Sayi
%
68.4
9
45.0 26
11
55.0 12
31.0
23.7
6
30.0 9
6
30.0 10
26.3
5
25.0 16
42.1
3
15.0 3
7.9
5.3
3
15.0 2
6
30.0 16
42.1
9
45.0 15
39.5
2
10.0 5
13.1
13
65.0 20
52.6
7
35.0 13
34.2
5
13.1
3
15.0 13
34.2
17
85.0 25
65.8
1
5.0 21.1
12
60.0 8
7
35.0 30
78.9
1
5.0 1
2.6
16
80.0 32
84.3
3
15.0 5
13.1
10
50.0 10
50.0 15
75.0 5
25.0 12
31.6

Kontrol Grubu
Hasta
Hasta Yakini
Sayi
% Sayi
%
11
55.0 17
44.7
9
45.0 21
55.3
1
5.0 13
34.3
5
25.0 11
28.9
13
65.0 11
28.9
1
5.0 3
7.9
1
5.0 1
3.9
8
40.0 7
15.2
8
40.0 17
42.1
1
5.0 13
34.3
65.8
20 100.0 25
12
31.1
1
2.6
5
25.0 5
25.0
15
75.0 15
75.0.2
3
15.0 8
21.1
7
35.0 11
28.9
10
50.0 19
50.0
2
10.0 18
90.0 36
94.7
2
5.3
17
85.0 3
15.0 15
75.0 5
25.0 20
52.6

-

-

12
6
3

31.6
15.8
7.9

-

-

16
1
-

-

-

5

13.1

-

-

1

20

100.0 38

100.0

20

100.0 38

42.1
2.6
2.6
100.0

%90.0’ inin gelirinin gidere denk oldugu, %85.0’ inin Izmir’ de yasadigi, %75.0’ inin evde 1-3 kisi oldugu; kontol grubu hasta yakinlarinin ise: %55.3’ ü erkek, % 28.9’ unun 32-45,% 28.9’ unun 46-59 yas
grubunda, %42.1’ inin ortaokul-lise mezunu, %65.8’ nin evli oldugu,
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%63.2’ nin çalismadigi, %50.0’ nin mesleki statüsünün düsük oldugu,
%94.7’nin gelirinin gidere denk oldugu, %52.6’ nin hastaya yakinliginda
esi, %42.1’ inin 18 yasindan büyük çocugu oldugu belirlendi.
Tablo 2. Deney ve Kontrol Grubu Hastalarin Ön Test ve Son Test Bilgi Puan Ortalamalarinin Dagilimi
Degisken
Deney Grubu
Kontrol Grubu
TOPLAM

N
20
20
40

Ön Test Puan Ortalamasi
X
SD±
16.95
7.76
24.15
5.40
F=1.38
P=0.02

Son Test Puan Ortalamasi
X
SD±
31.20
3.51
20.75
5.39
F=1.52
P=0.00

Tablo 2’de; Arastirmaya katilan deney grubu hastalarin (DGH) ve
kontrol grubu hastalarin (KGH) ön-test ve son-test bilgi puanlari
görülmektedir. DGH' larin ön-test bilgi puani ortalamalari 16.95,
KGH'larin 24.5, DGH' larin son-test bilgi puani ortalamalari; 31.20,
KGH'larin son-test bilgi puani ortalamalari ise; 20.75 olarak saptandi.
DGH'larin ve KGH’ larin ön-test ve son-test bilgi puan ortalamalari
arasinda yapilan istatistiksel analize göre fark ∝= 0.05 düzeyinde
anlamli bulundu. Bu sonuçlara göre; DGH' larin ve KGH’ larin ön-test
bilgi puan ortalamalarinin “kismen yeterli” oldugu belirlenmesine karsin
DGH” larin son-test bilgi puan ortalamalari “yeterli”, KGH’ larin son-test
bilgi puan ortalamalari “kismen yeterli” olarak saptandi. Arastirma
sonuçlari literatürle paralellik göstermektedir (Türkistanli 1993, Erbas
1998, Önel 1998).
Tablo 3. Deney ve Kontrol Grubu Hasta Yakinlarinin Ön Test ve Son Test Bilgi Puan
Ortalamalarinin Dagilimi
Degisken
Deney Grubu
Kontrol Grubu
TOPLAM

N
38
38
76

Ön-Test Puan Ortalamasi
X
SD±
10.78
5.05
16.76
4.68
F=0.01
P=0.00

Son-Test Puan Ortalamasi
X
SD±
28.89
2.43
16.78
4.68
F=0.02
P=0.00

Tablo 3’de: Deney grubu hasta yakinlarinin (DGHY) ön-test bilgi
puan ortalamasi 10.78, kontrol grubu hasta yakinlarinin (KGHY) ön-test
bilgi puan ortalamasi ise 16.76’ dir. DGHY’nin son-test bilgi puan
ortalamasi 28.89, KGHY’nin son-test bilgi puan ortalamasi ise 16.78
olarak saptanmistir. DGHY ve KGHY’nin ön-test ve son- test bilgi puan
ortalamalari arasinda yapilan istatistiksel analize göre fark ∝= 0.05
düzeyinde anlamli bulunmustur. Ön-test sonuçlarina göre; her iki
grubun bireylerinin HCV konusunda yeterli bilgiye sahip olmadiklari
belirlenirken; son-test sonuçlarina göre ise; DGHY’nin HCV hakkindaki
bilgi düzeylerinin artmis oldugu buna karsin KGHY’nin HCV hakkindaki
bilgi düzeylerinde herhangi bir degisme olmadigi belirlenmistir. Bu
6

durum DGH’rina verilen planli egitim sonrasinda ailelerine bilgi transferinin gerçeklestigini göstermektedir. Bulgularimiz litaratür ile paralellik
göstermektedir. (Türkistanli 1993, Erbas 1998, Önel 1998).
Tablo 4. Deney ve Kontrol Grubu Hasta ve Yakinlarinin Bilgi Kazanç Puan Ortalamasi
Arasindaki Farkin Dagilimi

Degisken
Hasta
Hasta
Yakini
TOPLAM

Deney Grubu Bilgi Kazanç Puan
Ortalamasi
N
X
SD±

Kontrol Grubu Bilgi Kazanç Puan
Ortalamasi
N
X
SD±

20
38

14.25
18.10

5.98
4.65

20
38

-3.40
0.0216.76

4.54
0.16

58

F=0..96

P=0.01

58

F=480.55

P=0.01

Tablo 4’de: DGH’larin bilgi kazanç puan ortalamalari 14.25,
KGH’larin bilgi kazanç puan ortalamalari -3.40, DGHY’nin bilgi kazanç
puan ortalamasi 18.10, KGHY’nin bilgi kazanç puan ortalamasi 0.02
olarak saptandi. Yapilan istatistiksel analizde ∝=0.05 düzeyinde anlamli
fark bulundu. Bu sonuçlara göre DGH’larin, HCV konusunda edindikleri bilgileri ailelerine aktarmada basarili oldugu saptandi. Arastirma
sonuçlari, (Türkistanli 1993, Erbas 1998, Önel 1998) literatür sonuçlari ile paralellik göstermektedir.
Tablo 5’de: Arastirmaya katilan deney ve kontrol grubu, hasta ve
yakinlarinin, ön-test ve son-test sonuçlarina bakilarak davranislarindaki degisim incelendi. Manikür yaptirma, esleri ve partnerleri disinda
baskalari ile birlikte olma, cinsel iliski sirasinda önlem alma, ailede
ortak esya ( Tirnak makasi, jilet, cimbiz, tiras makinasi, havlu, hasta ile
ayni tuvaletin kullanimi vb.) kullanip kullanmama durumuna göre
yapilan istatistiksel analizde fark ∝=0.05 düzeyinde anlamli bulundu.
Bu sonuç; deney grubu hastalarina HCV’nin tanisi, tedavisi, bulasma ve
korunma yollarina iliskin verilen planli egitim sonrasinda ailelerine bilgi
transferinin gerçeklestigini göstermektedir. Kontrol grubu hasta ve yakinlarinin davranislarinin degismeme sebebi ise bu grubun hastalarinin arastirma öncesinde egitim almamasindan kaynaklanmaktadir.
Özellikle kan yolu ve cinsel iliski ile bulasan (HCV, HBV, AIDS vb.)
hastaliklar toplumda bazi esyalarin ortak kullanimi ile kolayca bulasabilir (Arter 1997, Çolakoglu 1994, Donahye 1992). Güzellik salonlarinda
kullanilan manikür aletlerinin,berberde kullanilan usturalarin steril
edilmemesine, cinsel iliski sirasinda prezervatif kullanilmamasina, ayni
evde yasayan kisilerin ortak esyalar kullanmalarina (jilet,cimbiz, tirnak
makasi vb.) bagli olarak, bu tip hastaliklar hizla yayilmaktadir. Arastirma sonuçlarina göre bireylerin sakincali oldugu düsünülen davranislarinda olumlu degisiklikler belirlendi. Bulgularimiz literatüre uyum
göstermektedir (Gürbüz 1993, Senyer 1997).
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Tablo 5. Arastirmaya Katilan Hasta ve Yakinlarinin Ön Test ve Son Test Sonuçlarina Göre Davranislarinda Meydana Gelen Degisikliklerin
Dagilimi
Çalisma grubu

Davranis Degisikligi

Manikür
Esleri yada
partnerleri
disinda
baskalari ile
birlikte
olma

Yaptiran
Yaptirmayan

Kontrol grubu

Çalisma grubu

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta Yakini

Ön Test

Son Test

ÖnTest

Son Test

Ön Test

Sayi

Sayi

Sayi

Sayi

%

1
5.0
19 95.0

%

%

4
20.0
20 100.0 16
80.0
X2:7.00 p<0.05

Olanlar

2

10.0

1

5.0

Olmayanlar

18

90.0

19

95.0

1

4
16

%
20.0
80.0

5.0

3

15.0

19 95.0

17

85.0

Sayi

%

9
29

23.7
76.3

1

2.6

7

97.4

Kontrol Grubu
Hasta
Hasta yakini
Hasta yakini
yakini
Son Test
Ön Test
Son Test
Sayi
Sayi
%
Sayi %
%
3
7.9
13
34.2 13
34.2
65.8
35
92.1 25
65.8 25
X2:18.55 p<0.05
-

-

38

X2:9.47 p<0.05
Cinsel iliski
sirasinda
tedbir alma
(Prezervatif)

Kullanan
Kullanmayan
Cinsel iliskisi
olmayan

8
9

40.0
45.0

16

80.0

10
10

3

15.0

4

20.0

-

X2:9.89
Ailede ortak
esya
kullanimi
TOPLAM

8

Kullanan
Kullanmayan

9
11

45.0
55.0

20 100.0

50.0
50.0
-

18.4

7

18.4

31

81.6

31

81.6

17
20

44.7
52.6

X2:38.00 p<0.05
11 55.0
9 45.0

26
9

-

1

-

68.4
23.7
7.9

14
22
3

36.8
55.3
7.9

p<0.05

17
20

44.7
52.6

1

2.6

1

2.6

X2:2.87 p<0.05

12
60.0
20 100.0 8
40.0
X2:10.80 p<0.05

12 60.0
8 40.0

34
4

20 100.0

20 00.0

38

20 100.0

100.0

7

89.5
10.5
100.0

38
38

31
81.6
100.0
7
18.4
X2: 8.38 p<0.05
100.0

38

100.0

31
7

81.6
18.4

38

100.0

SONUÇ VE ÖNERILER
Hemodiyaliz tedavisi alan Hepatit C Virüsü (HCV) pozitif hasta ve
ailelerine yapilan bilgi transferinin etkililiginin degerlendirildigi bu
çalismada; verilen planli egitim sonrasinda deney grubu hasta ve yakinlarinin, HCV’nin taninmasi, tedavisi, bulasma ve korunma yollari
hakkindaki bilgi düzeyleri yükselmis, kontrol grubu hasta ve yakinlarinin bilgi düzeylerinde bazen gerileme, bazen de degisme olmadigi
belirlendi. Bu veriler dogrultusunda bilgi transferinin etkililigi kanitlandi, saglik egitiminde hastalardan da faydalanilabilecegi sonucuna
varildi.
*HCV’nin kontrol altina alinmasi ve önlenmesi, bu problemle
yasayan hastalarin egitimi ile baslar. Bu konu ile ilgili egitimin, hastane
egitim programlarina dahil edilmesi ve program yönetiminde hemsirelerin aktif görev yapmalarinin saglanmasi,
*Hastanede hemsirelerden, toplum içinde bu problemi yasayan bireylerden faydalanilmasi önerilmektedir.
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ÖZET
Amaç: Hemsirelik ögrencileri, ileride üreme sagligi hizmeti sunacak olan
bir saglik personeli olarak, cinsel saglik konusunda topluma bilgi, egitim ve
danismanlik yapmakla sorumludur. Bu arastirma, hemsirelik yüksek okulu bir
ve üçüncü sinif ögrencilerinin cinsellige bakis açilarini ve cinsel egitim konusundaki görüslerini karsilastirmak ve egitimin etkinligini degerlendirmek amaciyla tanimlayici olarak yapilmistir.
Gereç ve Yöntem: Arastirmanin evrenini; Ege Üniversitesi Hemsirelik
Yüksekokulu 2001-2002 ögretim yilinda ögrenim gören ögrenciler, örneklemi
ise birinci ve üçüncü siniflarda ögrenim gören ögrenciler olusturmustur.
Arastirmanin verileri, arastirmacilar tarafindan gelistirilen anket formu yardimiyla, 2001-2002 ögretim dönemi, güz yariyilinin sonunda toplanmistir. Arastirma kapsamina, arastirmaya katilmaya gönüllü olan, 53 birinci sinif ve 99
üçüncü sinif olmak üzere toplam 152 ögrenci alinmistir. Verilerin degerlendirilmesinde yüzdelik ve kikare analizi kullanilmistir.
Bulgular: Arastirma kapsamina alinan hemsirelik ögrencilerinin yas
ortalamasi 21.197±1.357 oldugu, %58.6’sinin en uzun süre ilde yasadiklari
belirlenmistir.
Hemsirelik yüksekokulu birinci ve üçüncü sinif ögrencileri arasinda; erkek arkadaslari ile beraberlik süreleri (X²=6.416, P<0.05), cinselligi tanimlamalari (X²=12.665, P<0.05), cinsellik konusunda bilgilerini yeterli bulma
durumlari (X²=34.071, P<0.05), cinsel egitimin kimlerin vermesi gerektigi
(X²=32.427, P<0.05) ve cinsel egitimde hangi konularin yer almasi gerektigi
konularinda istatistiksel olarak anlamli fark bulunmustur (p<0.01).
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Sonuç: Arastirmanin sonucunda hemsirelik yüksekokulu ögrencilerine
verilen cinsel egitimin etkili oldugu saptanmistir.
SUMMARY
Objective: Nursing students have a responsibility regarding informing:
education and consulting the society as health staff performing sexual aid service,
too. The aim of the research is to define and compare the view of the first and
third grade nursing students about their view of sexuality and their opinions
about the sexual education.
Material and Methods: The population of research consisted of nursing
students of the education period of 2001-2002 at Ege University Nursing High
School and the sampling consisted of first and third grade students of this school.
Data were gathered by a questionnaire form which was developed by the
researchers and implemented at the end of the autumn semester of the education
period of 2001-2002. The study group consisted of volunteer students who 53 of
first grade students and 99 of third grade students, a total of 152 students. Chisquare test and percentage were used in the evaluation phase.
Results: Mean age of 21.197±1.357 years for nursing students, 58.6
percent of them spent most of their lives in the city.
A significant difference is found between first and third grade students of
relationship periods with their boyfriends (X²= 6.416, P<0.05), defining sexuality
(X²= 12.665, P<0.05), having enough knowledge about sexuality (X²= 34.071,
P<0.05), who should be giving sexual education (X²= 32.427, P<0.05) and which
subjects should be given sexual education (p<0.01).
Conclusion: The results of the study indicated that the sexual education
that is given to the nursing students have a significant effect.

GIRIS
Üreme sagligi, üreme sistemi, onun fonksiyonlari ve isleyisine
iliskin bütün alanlarda sadece hastalik ve sakatligin olmamasi degil,
zihinsel ve sosyal açidan bütünüyle iyi olma durumudur. Üreme sagligi,
insanlarin doyurucu ve güvenli bir cinsel yasamlari, üreme yetenekleri
ve bu yetenegi kullanip kullanmayacaklari ve ne zaman ne siklikta
kullanacaklari konusunda karar verme özgürlükleri olmasi demektir
(Özsavasir ve Akin 1998, www.bilkent.edu.tr).
Cinsellik, bireyin cinsiyeti ile ilgili tüm konulari içine alan kapsamli bir kavram olarak degerlendirilmelidir (Terakye 1990). Cinsellik
biyolojik, psikolojik, sosyoekonomik, kültürel, etik ve dini faktörlerin
karsilikli etkilesimin bir sonucu olarak yasanmaktadir (Gölbasi 2003).
Gelecege yapilacak en önemli yatirimlardan birisi egitimdir. Cinsel
egitim bireyin dogal ve evrensel içgüdüsünden kaynaklanan davranis12

larini yönlendirecek beden ve ruh sagligina toplumun degerlerine uygun
biçimde davranmayi ögretecek bilgilerin verilmesidir. Cinsel egitimin
amaci, cinsel yönden saglikli bireylere ve dolayisiyla saglikli bir topluma
ulasmaktir (Dinç 1998, www.ksu.edu.tr).
Türkiye, Kadin Sagligi ve Aile Planlamasi Ulusal Faaliyet Plani’nda
“gençlik” kisminda, Türkiye’de gençler arasinda istenmeyen gebeliklerin
henüz bir sorun olmadigidir. Ancak tutum, davranis ve kosullarin degismekte olmasi bu konudaki sorunlarin giderek artabilecegini göstermektedir. Bu nedenle cinsel saglik egitimi dahil uygun bilgilendirme yaklasimi ve egitimin geregi ve önemi vurgulanmaktadir (Kadin Sagligi ve Aile
Planlamasi Ulusal Faaliyet Plani 1998)
Gelismis ülkelerde 50-60 yil önce baslayan cinsel egitim ülkemizde
son yillarda tartisilmaya baslamistir (Cambaz ve ark 2001). Ulusal
Faaliyet Planinin “Kadin Statüsü” ile ilgili besinci stratejisinde, “Üreme
ve cinsel saglik konularinda gençlerin ilkögretimden baslayarak bilgilendirilmesi için egitim programlari hazirlanacaktir” denilmektedir (Kadin
Sagligi ve Aile Planlamasi Ulusal Faaliyet Plani 1998).
AMAÇ
Hemsirelik ögrencileri, ileride üreme sagligi hizmeti sunacak olan
bir saglik personeli olarak, cinsel saglik konusunda topluma bilgi, egitim ve danismanlik yapmakla sorumludur (Ulusal Aile Planlamasi Hizmet Rehberi 2000). Bu baglamda hemsirelik yüksek okulu bir ve üçüncü sinif ögrencilerinin cinsellige bakis açilarini ve cinsel egitim konusundaki görüslerini karsilastirarak egitimin etkinligini degerlendirmek
amaci ile tanimlayici olarak yapilmistir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Arastirmanin evrenini 2001-2002 Ögretim yili Ege Üniversitesi.
Hemsirelik Yüksekokulu ögrencileri, örneklemini ise birinci ve üçüncü
sinif ögrencileri olusturmustur. Birinci ve üçüncü sinif ögrencilerinin
seçilme sebebi, birinci sinif ögrencilerinin okulda ilk senelerinin olmasi,
üçüncü sinif ögrencilerinin ise Kadin Sagligi ve Hastaliklari Hemsireligi
dersini almis olmalaridir. Arastirmaya baslamadan önce Ege Üniversitesi Hemsirelik Yüksekokulundan gerekli izin alinmistir. Arastirma
verileri 2001-2002 ögretim dönemi güz yariyilinin sonunda toplanmistir.
Veri toplamadan önce ögrencilere arastirma konusunda gerekli açiklamalar yapilmis ve arastirmaya katilmaya gönüllü olan, 53 birinci ve 99
üçüncü sinif olmak üzere toplam 152 ögrenci arastirma kapsamina
alinmistir. Arastirmanin verilerinin toplanmasinda kullanilan; ögrencilerin sosyo-demografik özellikleri, cinsellige bakis açilari ve cinsel egitim
13

konusundaki sorulari içeren anket formu literatür dogrultusunda hazirlanmistir (Aksayan ve ark 1990, Cambaz ve ark 2001, Dinç 1998, Gölbasi 2003, Kaya ve Aksakoglu 1993, Özsavasir ve Akin 1998, Terakye
1990). Veri toplama formlari ögrencilerin etki altinda kalmalarini
önlemek amaci ile ögrencilerin kendileri tarafindan ve ayni gün, ayni
ders saatinde doldurulmustur.
BULGULAR VE TARTISMA
Arastirma kapsamina alinan ögrencilerin yas ortalamalarinin
21.197±1.357 oldugu saptanmistir. Ögrencilerin en uzun süre yasadigi
yer olarak %58.6’sinin ilde, %33.6’isnin ilçede ve %7.8’inin köy yada
kasabada yasadigi belirlenmistir.
Tablo 1. Bir ve Üçüncü Sinif Ögrencilerinin Egitim Durumlarinin Karsilastirilmasi
Egitim Durumlari
Lise
Saglik Meslek Lisesi
TOPLAM

1. SINIF

3. SINIF

TOPLAM

s

%

s

%

s

%

45
8
53

84.9
15.1
100.0

85
14
99

85.8
14.2
100.0

130
22
152

85.5
14.5
100.0

X²=0.25, df=1 p=0.874

Hemsirelik Yüksek Okulu bir ve üçüncü sinif ögrencilerinin egitim
durumlarina göre karsilastirilmasi yapildiginda, birinci sinif ögrencilerinin %84.9’unun Lise mezunu, %15.1’inin Saglik Meslek Lisesi mezunu;
üçüncü sinif ögrencilerinin %85.8’inin Lise, %14.2’sinin Saglik Meslek
Lisesi mezunu oldugu saptanmistir. Bu iki degiskeni karsilastirmak
amaci ile yapilan Ki-kare analizinde istatistiksel olarak anlamli fark
bulunamamistir (X²=0.25, p>0.05) (Tablo 1).
Tablo 2. Bir ve Üçüncü Sinif Ögrencilerinin Yasadiklari Konutlarin Karsilastirilmasi
Yasadiklari Konutlar
Yurt
Ev (Aile, es, arkadas, yalniz)
TOPLAM

1. SINIF

3. SINIF

TOPLAM

s

%

s

%

s

%

32
21
53

60.4
39.6
100.0

39
60
99

39.4
60.6
100.0

71
81
152

46.7
53.3
100.0

X²=6.106, df=1 p=0.013

Ögrencilerin yasadiklari konutlara göre dagilimi incelendiginde;
birinci sinif ögrencilerinin %60.4’ünün yurtta kalirken üçüncü sinif
ögrencilerinin yalnizca %39.4 yurtta kalmaktadir. Yapilan istatistiksel
analizde aradaki fark istatistiksel olarak anlamli bulunmustur
(X²=6.106, p<0.05) (Tablo 2). Bu durum üniversitede ilerleyen yillarla
birlikte ögrencilerin yurttan çikip eve yerlestiklerini göstermektedir.
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Tablo 3. Bir ve Üçüncü Sinif Ögrencilerinin Erkek Arkadas Olma Durumlari ve Beraberlik Sürelerinin Karsilastirilmasi
Erkek Arkadas Olma Durumlari
Olan
Olmayan
TOPLAM
Beraberlik Süreleri
Yok
12 ay ve alti
13 ay ve üstü
TOPLAM

1. SINIF
3. SINIF
s
%
s
%
40
75.5
83
83.8
13
24.5
16
16.2
53
100.0
99
100.0
X²=1.565, df=1 p=0.211
1.
SINIF
3.
SINIF
s
%
s
%
13
24.5
16
16.2
23
50.9
30
30.3
17
32.1
53
53.5
53
100.0
99
100.0
X²=6.416 df=2 p=0.040

TOPLAM
s
%
123
80.9
29
19.1
152
100.0
TOPLAM
s
%
29
19.1
53
34.9
70
46.0
152
100.0

Hemsirelik Yüksek Okulu ögrencilerinin erkek arkadas olma
durumlari karsilastirildiginda, birinci sinif ögrencilerinin %75.5’inin,
üçüncü sinif ögrencilerinin %83.8’inin erkek arkadaslarinin oldugu
belirlenmistir. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamli bulunmamistir
(X²=1.565, p>0.05). Ayrica birinci sinif ögrencilerinin %50.9’unun erkek
arkadaslari ile beraberlik süreleri 12 ay ve altinda iken üçüncü sinif
ögrencilerinin %53.5’inin beraberlik sürelerinin 13 ay ve üzeri oldugu
belirlenmistir. Bu iki degiskeni karsilastirmak amaci ile yapilan Ki-kare
analizinde istatistiksel olarak anlamli fark bulunmustur (X²=6.416,
p<0.05) (Tablo 3). Üniversite dönemi, genç insanlarin kendi yasami
üzerinde daha çok söz sahibi olmaya basladigi dönem ve çogunlukla ilk
flörtlerin, ilk duygusal ve cinsel yaklasimlarin yasandigi dönemdir
(Cambaz ve ark 2001). Hemsirelik bir ve üçüncü sinif ögrencilerinin
erkek arkadaslarinin olma durumlari arasinda istatistiksel olarak fark
saptanmamasi, erkek arkadas ile beraberlik süresi arasinda fark
saptanmasi, ögrencilerin erkek arkadas iliskilerinin üniversite yillarinda
basladigini düsündürmektedir.
A- HEMSIRELIK YÜKSEK OKULU BIRINCI VE ÜÇÜNCÜ SINIF
ÖGRENCILERININ CINSELLIGE BAKIS AÇILARININ
KARSILASTIRILMASI
Hemsirelik Yüksek Okulu birinci sinif ögrencilerinin %34.0’ü
cinselligi, “Fizyolojik ve psikolojik gereksinin” olarak tanimlarken, üçüncü sinif ögrencilerinin %28.3’ünün cinselligi “Genis kapsamli bir
kavram” olarak tanimlamislardir. Bu iki degisken arasindaki fark
istatistiksel olarak anlamli bulunmustur (X²=12.665, p<0.05) (Tablo 4).
Hemsirelik Yüksekokulu birinci sinif ögrencilerinin ögrencilerin %34.0’
ünün cinselligi fizyolojik ve psikolojik gereksinim olarak tanimlamasi,
ögrencilerin aldigi temel insan gereksinimleri dersinin etkili oldugunu
düsündürmektedir. Literatürde cinsellik, bireyin cinsiyeti ile ilgili tüm
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konulari içine alan kapsamli bir kavram olarak tanimlanmaktadir
(Terakye 1990). Üçüncü sinif ögrencilerinin de %28.3’ü cinselligi genis
kapsamli bir kavram olarak tanimlamislardir.
Tablo 4. Bir ve Üçüncü Sinif Ögrencilerinin Cinsellik Nedir Sorusuna Verdikleri Yanitlarin Karsilastirilmasi
Cinsellik Tanimlari

1. SINIF

Yanitsiz
Genis kapsamli bir kavram
Karsi cinse duyulan ilgi
Fizyolojik ve psikolojik gereksinim
Kadin ve erkegin cinsel iliskisi
TOPLAM

3. SINIF

TOPLAM

s

%

s

%

s

%

17
5
5

32.1
9.4
9.4

18
28
5

18.2
28.3
5.1

35
33
10

23.0
21.7
6.6

18

34.0

23

23.2

41

27.0

8
53

15.1
100.0

25
99

25.3
100.0

33
152

21.7
100.0

X²=12.665 df=4 p=0.013
Tablo 5. Bir ve Üçüncü Sinif Ögrencilerinin Cinselligi Gereksinim Olarak Görme Durumlarinin Karsilastirilmasi
Cinselligi Gereksinim Olarak
Görme Durumlari
Evet
Hayir
TOPLAM

1. SINIF

3. SINIF

TOPLAM

s

%

s

%

s

%

48
5
53

90.6
9.4
100.0

89
10
99

89.9
10.1
100.0

137
15
152

90.1
9.9
100.0

X²=0.017, df=1 p=0.859

Hemsirelik Yüksek Okulu bir ve üçüncü sinif ögrencilerinin cinselligi gereksinim olarak görme durumlarina göre karsilastirilmasi Tablo
5‘de incelenmistir. Tablo 5’de görüldügü gibi birinci sinif ve üçün-cü
sinif ögrencilerinin çogu cinselligi gereksinim olarak görmektedir. Bu iki
degisken arasinda yapilan ki-kare analizinde istatistiksel olarak anlamli
fark saptanmamistir (X²=0.017, p>0.05) (Tablo 5). Her iki grup
ögrencilerinin çogunun cinselligi gereksinim olarak belirtmesi hemsirelik ögrencilerine verilen derslerin etkili oldugunu göstermektedir.
Hemsirelik Yüksek Okulu birinci sinif ögrencilerinin %45.3’ü,
üçüncü sinif ögrencilerinin %46.6’si cinsellik konusunda ilk görüs
alisverisinde bulundugu kisiyi arkadasi olarak belirtmislerdir. Yapilan
Ki-kare analizinde iki degisken arasinda anlamli fark bulunmamistir
(X²=3.002, p>0.05) (Tablo 6). Her iki grup ögrencilerin cinsellik konusunda ilk görüs alisverisinde bulundugu kisinin daha çok arka-daslari
oldugu belirlenmistir. Gölbasi ve Eroglu’nun, Ankara’daki ortaokullarda yaptigi çalismada ögrencilerin %56.2’sinin cinsellikle ilgili ilk
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bilgilerini arkadaslarindan aldiklari belirlenmistir (Gölbasi ve Eroglu
2003) Ezeruz’un çalismasinda da gençlerin cinsellikle ilgili bilgi alisverisinde bulundugu kisiler olarak aileden çok arkadaslar olarak belirtilmistir (www.habersaglik.com). Oysa ebeveynler çocuklarinin cinsel konularda ilk egitimcileri olmalidir (Gölbasi 2003)
Tablo 6. Bir ve Üçüncü Sinif Ögrencilerinin Cinsellik Konusunda Ilk Görüs Alisverisinde
Bulundugu Kisilerin Karsilastirilmasi
Cinsellik Konusunda Ilk

1. SINIF

Görüs Alisverisinde Bulundugu Kisiler
Yanitsiz/Kimse
Aile üyeleri
Arkadas
Okul ve kitaplardan
TOPLAM

3. SINIF

TOPLAM

s

%

s

%

s

%

5
11
24
13
53

9.4
20.7
45.3
24.6
100.0

3
25
46
25
99

3.0
25.3
46.4
25.3
100.0

8
36
70
38
152

5.3
23.7
46.0
25.0
100.0

X²=3.002 df=3 p=0.391

Aksayan ve ark. adölesanlarin cinsellik hakkinda bilgi düzeyleri ve
egitim gereksinimleri konulu çalismalarinda cinsel konularin evde
konusulma durumu aile tiplerine göre incelendiginde rahatça konusulma oraninin genis ve parçalanmis ailelerde hiç olmadigi, çekirdek aile
yapisinda ise sadece %5.6 oldugu görülmüstür. Buna karsin hiç konusulmama oraninin tüm aile tiplerinde çok yüksek oldugu belirlenmistir
(Aksayan ve ark 1990). Çalismada, birinci sinif ögrencilerinin %20.7’
sinin, üçüncü sinif ögrencilerinin %25.3’ünün ilk görüs alis verisinde
bulundugu kisi aile üyeleri olarak belirtilmesi, Aksayan ve ark. Çalismasindan daha yüksek bulunmustur.
Tablo 7. Bir ve Üçüncü Sinif Ögrencilerinin Cinsellik Konusundaki Bilgilerini Degerlendirme Durumlarina Göre Karsilastirilmasi
Cinsellik Konusunda Bilgilerini
1. SINIF
3. SINIF
Yeterlilik Dereceleri
s
%
s
%
Çok iyi
0
0.0
29
29.3
Iyi
17
32.0
46
46.5
Orta
27
51.0
17
17.2
Yetersiz
9
17.0
7
7.0
TOPLAM
53
100.0
99
100.0
X²=34.071 df=3 p=0.000

TOPLAM
s
%
29
19.0
63
41.5
44
29.0
16
10.5
152
100.0

Hemsirelik Yüksek okulu birinci sinif ögrencilerinin %51.0’i
cinsellik konusundaki bilgilerinin orta düzeyde oldugunu belirtirken,
üçüncü sinif ögrencilerinin %46.5’i cinsellik konusundaki bilgilerinin iyi
düzeyde, %29.3’ü ise çok iyi düzeyde oldugunu belirtmislerdir. Yapilan
Ki-kare analizinde bu iki degisken arasindaki fark istatistiksel olarak
anlamli bulunmustur (X²=34.071, p<0.001) (Tablo 7). Üçüncü sinif
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ögrencilerinin cinsellik konusunda bilgi düzeylerini iyi yada çok iyi
olarak belirtmeleri, egitimin ilerlemesi ile birlikte hemsirelik ögrencilerinin de bilgi düzeylerinin arttigini göstermektedir. Gelecekte “cinsel
saglik” egitimi yapacak olan hemsirelik ögrencilerinin cinsellik konusundaki bilgi düzeylerinin iyi durumda görmesi bu konuda kendilerine
olan güven ve egitim açisindan memnun edicidir.
B- HEMSIRELIK YÜKSEK OKULU BIRINCI VE ÜÇÜNCÜ SINIF
ÖGRENCILERININ CINSEL EGITIM KONUSUNDAKI
GÖRÜSLERININ KARSILASTIRILMASI
Tablo 8. Bir ve Üçüncü Sinif Ögrencilerinin Cinsel Egitim Aldiniz mi Sorusuna Verdikleri
Yanitlarin Karsilastirilmasi
Cinsel Egitim Alma
Durumlari
Alan
Almayan
TOPLAM

1. SINIF
3. SINIF
s
%
S
%
24
45.3
44
44.4
29
54.7
55
55.6
53
100.0
99
100.0
X²=0.010 df=1 p=0.921

TOPLAM
s
%
68
44.7
84
55.3
152
100.0

Hemsirelik yüksek okulu bir ve üçüncü sinif ögrencilerinin “Cinsel egitim aldiniz mi?” sorusuna verdikleri yanitlarin karsilastirilmasi
amaci ile yapilan Ki-kare analizinde istatistiksel olarak anlamli fark
saptanmamistir (X²=0.010, p>0.05) (Tablo 8). Her iki grup ögrencileri
arasinda fark olmamasi, Cinsel egitimin, hemsirelik müfredat programinin çesitli derslerinin içinde islenmesi, direk “cinsel egitim” isimli dersin
olmamasi nedeni ile ögrencilerin cinsel egitim aldiklarinin farkinda
olmamasindan kaynaklanabilir.
Tablo 9. Bir ve Üçüncü Sinif Ögrencilerinin Cinsel Egitime Baslama Dönemi Konusundaki Görüslerinin Karsilastirilmasi
Cinsel Egitime Baslama
Dönemi
Okul öncesi dönemde
Ilkokulda
Ortaokulda
Lisede
TOPLAM

1. SINIF
s
%
7
13.2
11
20.8
20
37.7
15
28.3
53
100.0
X²=4.407 df=3

3. SINIF
s
%
5
5.0
29
29.3
42
42.5
23
23.2
99
100.0
p=0.221

TOPLAM
S
%
12
7.9
40
26.3
62
40.8
38
25.0
152
100.0

Hemsirelik yüksek okulu birinci sinif ögrencilerinin %37.7’si,
üçüncü sinif ögrencilerinin %42.5’i cinsel egitimin ortaokul da baslanmasi gerektigini belirtmislerdir. Bu iki degisken arasinda yapilan
istatistiksel analizde anlamli fark saptanmamistir (X²=4.407, p>0.05)
(Tablo 9).

18

Insan Kaynaklarini Gelistirme Vakfinca Van, Adana ve Erzurum
da yapilan bir çalismada, gençler, cinsel saglik egitimini ergenlik dönemi
öncesinde 11 yasindan itibaren verilmeye baslanmasini istediklerini belirtmislerdir (www.ntvmsnbc.com). Kaya ve ark. yapmis oldugu çalismada da gençlerin, cinsel egitimin gerekli oldugunu ve ortalama 13.4 ± 0.3
yasi önerdikleri görülmüstür (Kaya ve ark 1993). Baykara (2003) erken
yasta baslayan cinsel egitimin, bireylerin ileride daha az yanlis yapmasini saglayacagini belirtmistir (Baykara 2003). Cinsellikle ilgili egitim,
okul öncesi yaslarda baslayip ergenligin son dönemine kadar devam
eden bir süreç olmalidir (www.annecocuk.com). Her iki grupta da ögrencilerin çogu bu soruya uygun cevap vermislerdir.
Tablo 10. Bir ve Üçüncü Sinif Ögrencilerinin Cinsel Egitimi Kimin Yapmasi Gerektigi
Konusundaki Görüslerinin Karsilastirilmasi
Cinsel Egitimi Yapmasi
Gereken Kisi
Aile (Anne-baba)
Saglik personeli (hekim-hemsire)
Okul (Ögretmen)
Diger (Aile+Saglik personeli+ögretmen)
Arkadas/yanitsiz
TOPLAM

1. SINIF
3. SINIF
TOPLAM
s
%
s
%
s
%
22
41.5
9
9.1
31
20.4
12
22.7
44
44.4
56
36.8
7
13.2
10
10.1
17
11.2
5
9.4
31
31.3
36
23.7
7
13.2
5
5.1
12
7.9
53
100.0 99 100.0 152 100.0
X²=32.427 df=4 p=0.000

Hemsirelik yüksek okulu birinci sinif ögrencilerinin %41.5’i cinsel
egitimi anne yada babanin yapmasi gerektigini, üçüncü sinif ögrencilerinin ise %44.4’ü bu egitimi, saglik personelinin yapmasi gerektigini
belirtmislerdir. Bu iki degisken arasinda yapilan kikare analizinde istatistiksel olarak anlamli bir fark elde edilmistir (X²=32,427, p<0.001)
(Tablo 10). Saglik personelinin, cinsel saglik konusunda bilgi, egitim ve
danismanlik yapma sorumlulugu vardir (Ulusal AP Hizmet Rehberi
2000). Sonuçlar üçüncü sinif ögrencilerinin, birinci sinif ögrencilerinden
daha çok bu konunun farkinda oldugunu göstermektedir. Bu durum da
egitimin etkinligini gösterebilir.
Hemsirelik yüksek okulu birinci sinif ögrencilerinin cinsel egitim
konulari arasinda; %30.2’si “Saglikli cinsel iliski”, %18.9’u “Cinsellikle
ilgili her sey”, %11.4’ü “Ergenlik dönemi ve özellikleri”, %11.4’ü “Insan
anatomi ve fizyolojisi”, %5.7’si ‘CYBH ve korunma yollari”, %3.8’i “AP
yöntemleri” ve %3.8’i “Gebelik” konularinin olmasi gerektigini belirtirken; %35.8’i bu soruyu yanitsiz birakmisladir. Üçüncü sinif ögrencilerinin %61.6’si “Insan anatomi ve fizyolojisi”, %44.4’ü “Saglikli cinsel
iliski”, %40.4’ü “CYBH ve korunma yollari”, %38.4’ü “AP yöntemleri”,
%14.1’i “Gebelik” ve %2.0’si “Cinsellik konusunda hersey” olarak belirtmislerdir. Birinci ve üçüncü sinif ögrencileri ile cinsel egitim konulari
arasinda yapilan istatistik analizinde anlamli fark saptanmistir (p<0.001) (Tablo 11).
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Tablo 11. Bir ve Üçüncü Sinif Ögrencilerinin Cinsel Egitimde Verilmesini Gerekli Bulduklari Konularin Karsilastirilmasi

Hayir

Evet

Yanitsiz

Hayir

Cinsel Egitim Konulari

3. sinif (n=99)

Evet

Yanitsiz

1. sinif (n=53)

Ki-kare

p

s

%

S

%

s

%

s

%

s

%

s

%

Cinsellikle Ilgili Hersey

19

35.8

10

18.9

24

45.3

8

8.1

2

2.0

89

89.9

36.639

0.000

Saglikli Cinsel Iliski

19

35.8

16

30.2

18

34.0

8

8.1

44

44.4

47

47.5

18.236

0.000

Ergenlik Dönemi ve Özellikleri

19

35.8

6

11.4

28

52.8

8

8.1

13

13.1

78

78.8

18.410

0.000

CYBH ve Korunma Yollari

19

35.8

3

5.7

31

58.5

8

8.1

40

40.4

51

51.5

30.026

0.000

Insan Anatomi ve Fizyolojisi

19

35.8

6

11.4

28

52.8

8

8.1

61

61.6

30

30.3

39.386

0.000

AP yöntemleri

19

35.8

2

3.8

32

60.4

8

8.1

38

38.4

53

53.5

30.987

0.000

Gebelik

19

35.8

2

3.8

32

60.4

8

8.1

14

14.1

77

77.8

19.967

0.000
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Tablodan da görüldügü gibi üçüncü sinif ögrencilerinin cinsel saglik egitimi ders içerikleri konusunda birinci sinif ögrencilerinden daha
bilinçli seçim yaptiklari görülmektedir. Bu durum üçüncü sinif ögrencilerinin Kadin Sagligi ve Hastaliklari Hemsireligi dersini almalari ve
dolayisi ile egitimin etkinligini gösterebilir.
SONUÇ VE ÖNERILER
Çalismanin yapildigi gruptaki gençler yakin gelecekte saglik personeli olarak toplum saglik egitimini yürüteceklerinden bu grubun
egitimi oldukça önemlidir. Çalismanin sonucunda hemsirelik yüksekokulu ögrencilerine verilen cinsel egitimin etkili oldugu saptanmistir.
Arastirmadan elde edilen veriler dogrultusunda;
Cinsel saglik egitiminin, uzman kisilerce ilkögretimden baslayarak verilmesi,
Gençlerin düzenli erkek arkadas iliskilerinin üniversite döneminde
arttigi göz önünde bulundurularak, üniversitelerde üreme ve cinsel
saglik egitimi danismanligi biriminin kurulmasi,
Saglik bilimlerinde okuyan ögrencilerin saglikla ilgili konularda
arkadaslarina danismanlik yaptigi göz önünde bulundurularak egitimin
ilk yilinda “cinsel saglik egitimi” isimli dersin müfredat programlarina
konulmasi,
Bu çalismanin hemsirelik yüksekokulunda yapilmasi nedeniyle
ögrencilerin sinifin ilerlemesi ile birlikte bu konuda dogru bilgilendigi
saptanmistir fakat saglik bilimlerinde egitim görmeyen üniversite ögrencilerin bu konu hakkindaki bilgilerini degerlendirmek amaci ile
çalismanin farkli branslarda egitim gören ögrencilerde tekrarlanmasi
önerilebilir.
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ÖZET
Hemsirelik bakimina bilimsel ve planli bir yaklasim getiren araç hemsirelik sürecidir. Hemsirelik egitiminde, hemsirelik süreciyle ilgili bilginin verilmesi ve hemsirelik sürecinin ögrenciler tarafindan etkin bir sekilde kullanilabilir
olmasi ögrencilerin yetismesinde çok önemli bir yer tutmaktadir.
Bu çalisma gerekli izinler alindiktan sonra, Ege Üniversitesi Hemsirelik
Yüksek Okulu 4. sinif ögrencilerinin E. Ü. T. F. Hastanesi Psikiyatri Klinigi’nde
hastalarina yönelik olarak hazirladiklari hemsirelik süreci raporlarini (n=146)
degerlendirmek amaciyla yapilmis tanimlayici bir arastirmadir. Veri toplama
araci olarak ögrencilerin, psikiyatri hastalari için hazirladiklari hemsirelik
süreci raporlari kullanilmistir.
Ögrencilerin dogru olarak en sik koyduklari hemsirelik tanilari arasinda,
uyku düzeninde bozukluk (%70,6), sosyal izolasyon (%50,0), bireysel bas etmede yetersizlik (%45,9), benlik saygisinda bozukluk (%44,5), düsünce sürecinde
degisme (%36,3) tanilari yer almaktadir. Ögrenciler, koyduklari bu hemsirelik
tanilari için yeterli sayida hemsirelik girisimini dogru olarak planlamislar, planladiklari bu hemsirelik girisimlerinin tamamina yakinini uygulaya-bilmislerdir.
SUMMARY
Nursing process is a tool that leads to scientific and planning approach in
nursing care. In nursing education, the knowledge and practice of nursing process
also play an important part in students training. This research planned as
descriptive study to evaluate Ege University School of Nursing 4th class students’
care plans when they worked with psychiatric patients (146) after giving
permission. Data collecting tools are students’ nursing process reports.
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Students frequently used these nursing diagnosis’ in their care plans; sleep
pattern disturbance (%70,6), social isolation (%50,0), ineffective individual coping
(%45,9), self esteem disturbance (%44,5), altered thought process (%36,3).
Students planned adequate interventions for which they determinated true
nursing diagnosises, they could practiced that near the total interventions.

GIRIS
Hemsirelik mesleginin hizmet alani, birey, aile, toplum ile saglik
ve hastalik kavramlarinin degisik durumlarini olusturabilir. Hemsireligin amaci ise, bireyin sagligini desteklemek, sürdürmek yada saglik
düzeyini yükseltmektir. Bu amaçlarin basarilmasi, saglik kurallari ile
bilimsel metodun birlikte kullanilmasini gerektirmektedir. Tüm disiplinler profesyonel uygulamalar için bilimsel metotlari kullanirlar. Hemsirelikte problem çözen sistematik metod ise “Hemsirelik Süreci” olarak
adlandirilir (Beck 1984, Stuart 1998 ).
Hemsirelik süreci, hemsire ve hasta arasinda gelisen özel ve dogal
bir iliski ile karakterizedir. Hasta/danisana en üst düzeyde bakim
hizmetinin sunulmasi, hemsire-hasta arasinda gelisen bu özel ve dogal
iliskinin niteligiyle yakindan ilgilidir. Hastada uygun ve dogru verileri
toplayabilmek, her seyden önce profesyonel ve güvene dayali bir iliskinin varligiyla dogrudan iliskilidir (Beck 1984, Stuart 1998, Taylor 1990).
Ancak ruh sagiligi bozulmus bireylerle çalisirken hemsireler,
bakim verilen hasta grubunun özelligi nedeniyle güvene dayali bir iliski
gelistirmede zorlanabilirler ve bu iliskinin gelistirilebilmesi uzun zaman
alabilir. Hasta ile iliski gelistirme sürecinde hastadan toplanan subjektif
veriler, hasta için hazirlanacak hemsirelik sürecinin olusturulmasinda
oldukça önem tasimaktadir. Subjektif veriler genellikle hastalikla ilgili
belirtiler, diger insanlarin ve hastalarin hasta hakkinda söyledikleri ve
hemsirenin hasta ile ilgili gözlemleridir (Fortinash 1996, Kum 1997).
Hemsirelik sürecinin ilk basamagi olan veri toplama asamasinda
hastayla ilgili tüm bilgi kaynaklarinin kullanilmasi önemli ve gereklidir.
Ancak,hemsire hastayla ilgili en önemli bilgi kaynaginin hastanin kendisi oldugunu unutmamalidir. Hasta ile ilgili veri toplayabilmek için hemsirenin görüsme ve gözlem yapma konularinda bilgi ve beceriye sahip
olmasi gerekir. Ögrenci hemsirelerin de klinik uygulamalarda bu becerilerle hemsirelik sürecini kullanabilmeleri beklenir. Bu becerilerin gelisiminde ise, uzun bir egitim süreci ile birlikte egitim yöntemleri ve egitimcilerin rolü önemlidir (Taylor 1990).
Psikiyatride gözlemlerin kaydedilmesi, diger servislerden farkli
olarak ayri bir önem tasir. Psikiyatri tedavi ekibi, sürekli olarak hastayla
ilgili bilgilerini birbirlerine aktarmak için iliski kurmak durumundadir
(Öztürk 1994).
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Hemsirelik kayitlari da bu iletisimin en iyi yollarindan biridir.
Hastanin bakim ve tedavisinde önemli bir kaynak olusturan gözlem
kayitlari özelliklerine uygun olarak yazildiginda (Kum 1997) ;
• Hemsirelik bakiminin planlanmasi ve tani konulmasina yardimci
olacak bilgiler saglama,
• Tibbi tedavi ve verilen hemsirelik bakimini degerlendirme,
• Hasta ile kurulan iliskilerde bazi durumlarin gözden kaçmasini ve
hastaya çift mesaj verilmesini önleme,
• Iletisimin sürekliligini saglama ve ekip üyeleri arasindaki iletisimi
artirma,
• Kalici ve resmi belgeler olusturma
• Gerektiginde yasal kaynak olusturma
• Arastirmalara yardimci olacak bilgiler saglamada yardim eder.
Hastanin gözlenen davranislari ile ilgili temalarin belirlenmesi,
hemsirelik sürecinin tani asamasi için birer ipucudur. Bu ipuçlariyla
hemsirelik sürecinin ikinci asamasi olan tani koyma asamasi belirlenir.
Hemsirelik tanisini koyma asamasi, toplanan tüm verilerin sentezine
dayanir ve hemsirelik bakim planinin gelistirilmesine yön verir. Ögrenci
hemsireler ile yeni mezun olan hemsirelerin hemsirelik süreci olusturmada en zorlandiklari alanlardan birisi, bireyden yada hastadan
toplanan verileri hemsirelik tanisina dönüstürebilmektir. Hemsirelik
tanisinin dogru konmasi, hastanin gerçek gereksinimlerinin karsilanmasi ile birlikte bakimin sistematik bir biçimde yapilmasini da saglamaktadir (Carpenito 1997, Suart 1998).
Hastanin gereksinim ve problemlerini yansitan hemsirelik tanilari
profesyonel hemsirenin hastada ilgilenecegi alanlari belirlemeyi de
saglayacaktir. Belirlenen bu gereksinim ve problem alanlari için her
hasta yada saglikli birey için hemsireler, hemsirelik tanilarina uygun
hemsirelik girisimlerini planlar ve uygularlar. Hemsirelik uygulamalari
için yapilan bu plan, hemsirelik tanilarindan kaynaklanir ve hemsirelik
bakiminin amacina nasil ulasilacagini gösterir. Amaçlar kisa süreli ya
da uzun süreli olarak önceliklerine göre belirlenmelidir. Amaçlar önceliklerine göre gerçekçi bir sekilde belirlenmedikçe, hem hemsire hem de
hasta, hemsirelik bakimindan beklenen sonuçlara ulasamaz (Dochterman
ve Johnson 2000). Örnegin, bu genellikle hastanin davranislari düzelir
düzelmez hastaneden taburcu edilen bir çok psikiyatri hastanesinde
yasanan bir durumdur. Özellikle psikiyatri kliniklerinde hastanin taburcu edilme kriteri, hemsirenin gerçekçi beklentilerle hasta için hazirlamis
oldugu süreçteki hemsirelik amaçlarina ulasilip ulasilmadigi ile baglantili olmalidir (Beck 1984).
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Hemsirelik girisimleri için yapilan plan, her hastanin bireyselligine özen gösterilerek yapilmalidir. Bunun yani sira hemsirelik uygulamasina yönelik tüm planlar, hastayi bütüncül bir bakis açisiyla ele
alma, hastanin güçsüzlüklerine ve yetersizliklerine degil, güçlerine ve
yeterli oldugu alanlara odaklasma, hastayi önemi ve degeri olan bir
varlik olarak kabul etme, birçok hastayla iliski kurma ve sürdürme
potansiyeline sahip olma, hasta davranisinin bir gereksinimi gidermek
yada bir mesaji ilettigini kabul etme, hastaya daha etkili bas etmeler
ögrenmesi için yardim ederken, hastanin davranislarini yargilamadan
kabul etme, daha doyumlu kisiler arasi iliskiler gelistirebilmede hastaya
yardim etme gibi psikiyatri hemsireligi prensiplerini de içermelidir
(Taylor 1990).
Hemsirelik sürecinin uygulama basamaklarinda hemsire farkli
roller üstlenir. Klinikte yasanan durumlarda hemsire birden fazla rolünü kullanarak bakim planini yasama geçirme firsatini degerlendirme
durumundadir (Kum 1996).
Hemsirelik sürecinin son asamasi olan degerlendirme asamasi,
sürecin diger asamalari ile es zamanli olabilecegi için degerlendirmede
süreklilik söz konusudur. Bu nedenle hemsirenin hemsirelik girisimlerinin sonuçlari kadar asamalari tekrar gözden geçirmesi kaçinilmazdir. Hemsire için degerlendirme, kendi girisimlerini ve davranislarini
degerlendirmek kadar, uygulamada planlanan amaçlara ulasilip ulasilmadiginin degerlendirmesini de kapsamalidir (Fortinash 1996, Stuart
1998).
Hemsirelik egitiminin tüm basamaklarinda sistemli bakim planlamada hemsireye rehberlik edecek olan hemsirelik süreci sisteminin
ögrenciler tarafindan uygulanabilir olmasi, hemsirelik egitiminin niteliginin bir göstergesi olmakla birlikte, ileriki yillarda ögrenci hemsirelerin
profesyonel yasamlarina aktaracaklari sistemli bir bakim anlayisini da
beraberinde getirecektir (Taylor 1990).
Hemsirelik egitiminin felsefesinde de ögrencinin bilgilerini kullanarak, sorunlara çözüm bulabilmesi, karar verme ve degisim yapabilme
becerilerini gelistirmesi hedeflenir (Erdemir 1998).
Hemsirelik egitimlerinin son yilina gelmis, bir çok alanda hemsirelik süreci sistemini uygulamis, kisiler arasi iliskiler becerileri edinebilmis olan psikiyatri kliniginde uygulamaya çikacak ögrencilerden
beklenen özellikler ise söyle siralanabilir; gözlem yapabilme, görüsme
yapabilme, bir taniyla ilgili olan verileri ilgisiz olanlardan ayirt edilebilme, toplanan verileri yorumlayabilme, yorumlanan verileri siniflayabilme, siniflanan veriler dogrultusunda bir hemsirelik tanisi koyabilme,
siniflandirilarak düzenlenen verileri iletisim ve gözlemleri ile dogrulama
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yoluyla kontrol edebilme. Bu çalisma tüm bu becerilere sahip oldugu
düsünülen ögrenci hemsirelerin, psikiyatri klinigi uygulamasi sirasinda
hazirladiklari hemsirelik süreci raporlarini degerlendirmek amaciyla yapilmistir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Tanimlayici türde olan bu arastirma, Ege Üniversitesi Tip Fakültesi Uygulama ve Arastirma Hastanesi Psikiyatri Klinigi’nde gerekli izinler
alindiktan sonra yapilmistir. 1999-2000 akademik yili psikiyatri hemsireligi dersi klinik uygulamasi yapan 130 ögrencinin psikiyatri hastalariyla birlikte çalisirken hazirladiklari toplam 146 hemsirelik süreci
arastirmanin evrenini olusturmaktadir. 130 ögrencinin her biri, bir hasta için hemsirelik süreç raporu hazirlamistir. 16 ögrenci hastalari erken
taburcu olmasi nedeniyle 2. bir hastaya hemsirelik süreci uygulamis,
böylece 130 ögrencinin hazirladiklari toplam 146 hemsirelik süreci
raporu arastirma kapsamina alinmistir. Arastirmanin evreni ayni zamanda arastirmanin örneklemidir (n=146). Veri toplama araci olarak
ögrencilerin hemsirelik süreci raporlari kullanilmistir. Ögrenciler hemsirelik süreci raporlarini hazirlamada 22 sorudan olusan veri toplama
araci, ANA tarafindan siniflandirilan bireysel süreçte ortaya çikan insan
davranislari modelleri siniflamasi ve NANDA tarafindan onaylanmis
hemsirelik tani kategorilerinden yararlanmislardir. Veri toplama aracinda hastalara ait tanitici bilgileri içeren 22 soru (hasta yatis tarihi, adi
soyadi, medeni durum, cinsiyet, yas, egitim, meslek, bagli olduklari
sosyal güvenlik, hasta ile ilgilenen kisiye ait bilgiler, hastanin birlikte
yasadigi kisiler, hastaneye bas vurus sekli, kaç kez psikiyatri klinigine
yattigi, hangi nedenle yattigi, hastanin öz ve soy geçmisi, hastanin
aliskanliklari, ilaçlari, diyeti, hastaya uygulanacak laboratuar testleri,
tetkikleri ve psikolojik testler, hastanin izinleri, yattigi klinik) ile ögrenci
hemsirelerin bakim verdikleri hastalarla ilgili günlük gözlemlerini
kaydetmede kullandiklari Amerikan Hemsireler Birligi (ANA) tarafindan
siniflandirilan bireysel süreçte ortaya çikan insan davranislari modelleri
siniflamasi yer almaktadir. Her bireysel süreçte ortaya çikan davranis
modelleri kapsaminda aktivite süreçleri (motor davranis, yapilandirma
modelleri, öz bakim, uyku/uyanma aliskanliklari), kognitif süreçler
(karar verme, yargilama, kavrama, ögrenme, bellek, düsünce süreçleri),
ekolojik süreçler (toplumsal düzeni sürdürme, çevreyle bütünlesme, ev
düzenini sürdürme), emosyonel süreçler (duygulanma durumlari,
duygulanma süreçleri), kisilerarasi süreçler (kötü konusma modelleri,
iletisim süreçleri, conduct/impulse süreçleri, aile süreçleri, rol performans, cinsellik, sosyal etkilesim), algi (dikkat, rahatlik, benlik kavrami,
duyusal algi), fizyolojik süreçler (dolasim, bosaltim, endokrin, gastrointestinal süreçler, iskelet/kas süreçleri, nöro/sensory süreçler, beslen27

me, oksijen kullanimi, fiziksel bütünlük, fiziksel regülasyon süreçler),
degerlendirme (anlamlilik, ruhsal, degerler sistemi) yer almaktadir.
Ayrica ögrenciler hemsirelik süreçlerinde hastalari için kullanacaklari
hemsirelik tanilarini kolayca seçebilmeleri için NANDA tarafindan
onaylanmis hemsirelik tani kategorilerini(dokuz insan tepkisel örüntülerine göre gruplandirilmis sekil) kullanmislardir. Ögrencilerin hemsirelik
süreci raporlari tek tek egitimcileri tarafindan kontrol edildikten sonra,
ögrencilerin hastalari ile ilgili topladiklari objektif ve subjektif veriler,
gözlem raporlari dogrultusunda koyduklari dogru hemsirelik tanilari, bu
tanilara uygun girisimleri ve hemsirelik sürecinde degerlendirmeleri
asamasini uygulama biçimleri arastirma kapsaminda incelenmistir.
Hastalarin psikiyatrik tanilari arastirma kapsami disinda tutulmus,
ögrencilerin hastalarina bakim verirken bütüncül bir bakis açisini gelistirme durumlari, teorik egitimi uygulamaya aktarma durumlari hemsirelik süreci raporlarinin degerlendirilmesi yoluyla yorumlanmaya çalisilmistir. Verilerin degerlendirilmesi SPSS 10.0 for Windows programinda
yapilmistir. Veriler sayi ve yüzde dagilimlari ile degerlendirilmistir.
BULGULAR VE TARTISMA
1. Hastalarla Ilgili Tanitici Bilgiler
Ögrencilerin bakim verdikleri hastalar için süreç raporlarinda
kaydettikleri tanitici özelliklere bakildiginda; hastalarin %52,7’si kadin,
%47,3’ü erkek, % 49,3’ü evlidir. Hastalarin yas ortalamalari ise 37,11±
13,68 dir. Hastalarin %36,3’ü lise mezunu, %26,7’sinin ögrenci,
%47,9’u emekli sandigina bagli, %82,9’unun çekirdek ailesi oldugu
saptanmistir.
Hastalarin %77,4’ü hastaneye isteyerek basvurduklarini belirtirken %54,1’inin hastaneye ilk yatislari oldugu tespit edilmistir.
Hastalarin yattiklari kliniklere göre dagilimlarina bakildiginda;
%45,2’sinin kapali kadin, %18,5’inin kapali erkek, %21,2’sinin bagimlilik, %5,5’inin affektif, %5,5’inin nevroz, %4,1’inin açik erkek servisinde
yattigi saptanmistir. Ögrencilerin hastalari izleme gün sayisi ortalamalari ise 14,67± 7,42 dir.
2. Psikiyatri Kliniginde Yatan Hastalar Için Ögrencilerin
Yaptigi Süreç Raporlarina Iliskin Bilgiler
Tablo 1’ de ögrencilerin hastalarin bakim gereksinimlerine göre en
fazla kullandiklari hemsirelik tanilarinin dagilimlari görülmektedir.
Buna göre; ögrencilerin en fazla koyduklari hemsirelik tanisi uyku düzeninde bozukluk (%70,6), sosyal izolasyon (%50,0), bireysel bas etmede
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yetersizlik(%45,9), benlik saygisinda bozukluk (%44,5), düsünce sürecinde degisme (%36,3), kendine yada baskalarina yönelik saldirganlik
potansiyeli (%34,9), anksiyete (%32,9), sagligin sürdürülmesinde yetersizlik/degisiklik (%32,2), beslenmede degisiklik/ vücut gereksiniminden
az besin alimi (%26,0), bireysel bakimda/ banyo yapma, hijyenik öz
bakimda eksiklik (%22,6) dir. Bu bulgular ögrenci hemsirelerin tani
koyma becerilerini saptamaya yönelik benzer bir çalisma yapan Altun’
un(2000) ögrenci hemsirelerin bakim planlarinda siklikla koyabildikleri
hemsirelik tanilarini inceleyen arastirmasindaki bulgularla benzerlik
göstermektedir(1).
Tablo 1. Ögrencilerin Hemsirelik Süreci Raporlarinda En Fazla Kullandiklari Hemsirelik
Tanilarinin Dagilimi (n=146)
HEMSIRELIK TANILARI
Uyku düzeninde bozukluk
Sosyal izolasyon
Bireysel bas etmede yetersizlik
Benlik saygisinda bozukluk
Düsünce sürecinde degisme
Kendine yada baskalarina yönelik saldirganlik potansiyeli
Anksiyete
Sagligin sürdürülmesinde yetersizlik/ degisiklik
Belenmede degisiklik/vücut gereksiniminden az besin alimi
Bireysel bakimda/ banyo yapma, hijyenik öz bakim da eksiklik

Sayi
103
73
67
65
53
51
48
47
38
33

%
70,6
50,0
45,9
44,5
36,3
34,9
32,9
32,2
26,0
22,6

Ögrenci hemsirelerin psikiyatri hastalari için en sik kullandiklari
hemsirelik tanilari arasinda ilk bes sirada yer alan tanilar incelendiginde; uyku düzeninde bozukluk (%70,6), sosyal izolasyon (%50,0),
bireysel bas etmede yetersizlik (%45,9), benlik saygisinda bozukluk
(%44,5), düsünce sürecinde degisme (%36,3), bu tanilarin insanin farkli
tepkisel örüntülerini yansittigi göz önünde bulundurulacak olursa
ögrencilerin hastalari biyo-psiko-sosyal birer birey olarak degerlendirebildikleri söylenebilir.Bu bulgular psikiyatri hemsireliginin temel felsefeleri arasinda da yer alan hastalara bütüncül bir bakis açisiyla bakim
verme durumuna göre incelendiginde, hemsire ögrencilerin hastalari
için dogru olarak en fazla kullandiklari bes hemsirelik tanisi, farkli
boyutlarda insan tepkisel örüntülerini yansitmaktadir.
Hemsirelik süreci raporlarinda ögrencilerin en sik kullandiklari
hemsirelik tanilari, NANDA(1990) tarafindan onaylanmis hemsirelik tani
kategorileri dokuz insan tepkisel örüntülerine iliskin olarak gruplandirilmis sekle göre degerlendirildiginde; ögrenci hemsirelerin psikiyatri
hastalarina koyduklari hemsirelik tanilarinin en fazla hareket etme
tepkisel örüntüsü (%25,4) grubuna ait oldugu görülmektedir. Bunu
izleyen tepkisel örüntü gruplari besin, oksijen ve atiklarin karsilikli
degisimi (%15,4), iliski kurma (%13,8) ve hissetme (%13,8) örüntü
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gruplari olduklari saptanmistir. Bu verilere göre ögrencilerin bütüncül
bakis açisi temeli kazanmis olmalarina karsin, veri toplama asamasinda
hastalariyla kurduklari kisiler arasi iliskinin hastalari daha iyi tanimalarina yetmedigi, dolayisiyla tepkisel örüntülerden daha net gözlemlenebilen ve yorum gerektirmeyen fiziksel örüntüleri degerlendirmeye egilimli olduklari söylenebilir. Ancak, ögrencilerin hastalari izleme gün
sayisi ortalamalarina bakildiginda (14,67± 7,42) deneyimsiz bir hemsire
grubunun psikiyatri hastasindan daha net veri toplayabilmek ve bu
verileri sentezleyip hemsirelik tanisina dönüstürmek için hastayla
birlikte olma süresinin yeterli olmadigi söylenebilir.
Ögrenci hemsirelerin psikiyatri hastalari için en sik kullandiklari
hemsirelik tanilari için planladiklari girisimler incelendiginde;
• Uyku düzeninde bozukluk tanisi için uygun olan girisimler arasindan
ögrencilerin ortalama 5,81± 2,53 girisimi dogru planladiklari, planladiklari bu girisimlerin tamamina yakinini uyguladiklari (uygulanamayan girisim ort=0,40), uygulayamadiklari girisimlerin büyük
çogunlugunun (%11,7) klinik ortamdan kaynaklanan sorunlar nedeniyle uygulanamadiklari, uygulanan girisimlerin %53,9’unun hemsirelik sürecinin degerlendirme asamasinda olumlu sonuçla degerlendirdikleri saptamistir.
• Sosyal izolasyon hemsirelik tanisi için uygun olan girisimler arasindan ögrencilerin ortalama 6,05± 2,13 girisimi dogru planladiklari,
planladiklari bu girisimlerin tamamina yakinini uyguladiklari (uygulanamayan girisim ort=0,35), uygulayamadiklari girisimlerin çogunlugunun (%4,1) hastadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle uygulanamadiklari, uygulanan girisimlerden %58,9’unun hemsirelik amaçlarina ulasilmayi saglayan iyi seçilmis ve uygun girisimler olarak
degerlendirdikleri saptamistir.
• Bireysel bas etmede yetersizlik hemsirelik tanisi için uygun olan
girisimler arasindan ögrencilerin ortalama 7,35± 3,87 girisimi dogru
planladiklari, planladiklari bu girisimlerin tamamina yakinini uyguladiklari (uygulanamayan girisim ort=0,44), uygulayamadiklari girisimlerin büyük çogunlugunun (%7,5) hastadan kaynaklanan sorunlar
nedeniyle uygulanamadiklari, uygulanan girisimlerin %52,2’ sinin
hemsirelik sürecinin degerlendirme asamasinda olumsuz sonuçla
degerlendirdikleri saptamistir.
• Benlik saygisinda bozukluk hemsirelik tanisi için uygun olan girisimler arasindan ögrencilerin ortalama 7,64± 2,82 girisimi dogru planladiklari, planladiklari bu girisimlerin tamamina yakinini uygula-diklari
(uygulanamayan girisim ort=0,46), uygulayamadiklari girisim-lerin
büyük çogunlugunun (%7,7) hastadan kaynaklanan sorunlar
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nedeniyle uygulanamadiklari, uygulanan girisimleri %55,4’ünü hemsirelik sürecinin degerlendirme asamasinda olumlu sonuçlarla verimlilik olarak degerlendirdikleri saptamistir.
• Düsünce sürecinde degisme hemsirelik tanisi için uygun olan girisimler arasindan ögrencilerin ortalama 5,81± 2,84 girisimi dogru planladiklari, planladiklari bu girisimlerin tamamina yakinini uyguladiklari
(uygulanamayan girisim ort= 0,20), uygulayamadiklari girisimlerin
çogunlugunun (%9,4) hastadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle
uygulanamadiklari, uygulanan girisimleri %54,7’unun hemsirelik
sürecinin degerlendirme asamasinda olumlu sonuçla degerlendirdikleri saptamistir.
Ögrenci hemsirelerin psikiyatri hastalari için siklikla kullandiklari
bes hemsirelik tanisi için planladiklari girisimleri uygulayamama nedenlerine bakildiginda ögrencilerin tamamina yakininin hastadan kaynaklanan nedenlerle girisimleri uygulayamadiklarini belirttikleri saptanmistir. Girisken olma, hasta ile iliskiyi baslatma gibi beceriler psikiyatri
kliniginde çalismak için gerekli temel unsurlardir. Ancak bu becerilerin
hemsirelik egitimi boyunca gelistigi ve hastalar ile iletisime girdikçe
arttigi Karaaslan ve Çam’in (1999) ögrenci hemsirelerin giriskenlik ve
kisiler arasi iliski tarzlarini inceledikleri çalismalarinda saptanmistir.
Karaaslan ve Çam (1999) yaptiklari çalismada dördüncü sinif ögrencilerinin kisiler arasi iliskiler ve giriskenlik puan ortalamalarinin, birinci
sinif ögrencilerinden daha yüksek oldugunu saptamislardir (6). Dördüncü sinif ögrencilerinde empatik egilim, empatik beceri ile akademik
basarilari arasindaki iliskiyi inceleyen çalismasinda Öz (1998)
ögrencilerin hemen yarisinin(%49) empatik egilimini orta düzeyde saptarken, empatik beceri puan ortalamasinin (34.72) ise yeterli (istendik)
düzeyde olmadigini saptamistir. Ögrencilerin psikiyatri hastasi ile çalisirken sabirli, empatik, girisken olma iliskiyi baslatma gibi profesyonel
hemsireye özgü becerileri henüz edinemedikleri hemsirelik süreci
raporlarinda yorum gerektirmeyen objektif veri toplanabilecek alanlarda
dikkatlerinin yogunlastigi söylenebilir. Terapötik bir iliskiyi sürdürmede
empati ve giriskenlik becerisinin olmamasi hasta ile kurulacak güven
iliskisini de engelleyebilir. Bu durumda hemsire kendisinin, düsünce,
duygu ve davranislarinin farkinda olup, kendisini profesyonel olarak
degerlendirerek, iliskiyi tekrar baslatabilir.
Ögrencilerin hemsirelik süreci raporlarinin degerlendirme basamaginda en sik kullandiklari tanilar için planladiklari girisimlerin
degerlendirmesinde bireysel bas etmede yetersizlik tanisinin degerlendirmesi disinda, diger tanilarin degerlendirme asamasinda bakimin
yaridan fazlasinin olumlu sonuçla degerlendirildigi görülmektedir. Ögrencilerin hastalari izledikleri gün sayisi ortalamalari 14.67 ± 7.42 göz
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önünde bulundurulacak olursa, psikiyatri kliniginde yatan hastalarin
bu kadar kisa sürede belirgin düzeyde duygu, düsünce, davranislarinda
tamamen bir degisiklik ve gelisme olamayacagi bilgisi ile birlikte
degerlendirildiginde, ögrencilerin hastalarda degisen olumlu ayrintilari
gözlemleyebildikleri halde bu degisimin düzeyini kaydetmedikleri ve bu
degerlendirme kaydinin psikiyatri hastalari için önemini kavrayamadiklari söylenebilir. Ancak ögrencilerin gözlemledikleri degisimlerin birebir
hasta izlemelerinden kaynaklandigi da söylenebilir.
SONUÇ VE ÖNERILER
A. SONUÇ
• Ögrencilerin bakim verdikleri hastalarin %52,7’si kadin, % 49,3’ü
evli, yas ortalamalari ise 37,11± 13,68 dir. Hastalarin %36,3’ü lise
mezunu, %26,7’sinin ögrenci, %47,9’ u emekli sandigina baglidir.
Hastalarin %82,9’u çekirdek aile olup, %77,4’ü hastaneye isteyerek
basvurduklarini belirtirken %54,1’inin hastaneye ilk yatislari oldugu
saptanmistir.
• Ögrencilerin hastalari izlenme gün sayisi ortalamalari 14,67± 7,42
dir.
• Ruh sagligi ve hastaliklari hemsireligi uygulamasina çikan ögrencilerin bakim planlarinda psikiyatri kliniginde yatan hastalar için en
sik kullandiklari NANDA hemsirelik tanilari uyku düzeninde bozukluk, sosyal izolasyon, bireysel bas etmede yetersizlik,benlik saygisinda azalma ,düsünce sürecinde degisikliktir .
• Ögrenci hemsireler dogru olarak koyduklari hemsirelik tanilarina
uygun olarak yeterli sayida girisimi planlayabilmis, planladiklari bu
girisimlerin tamamina yakinini uygulayabilmis, uygulayamadiklari
girisimleri uygulayamama nedeni olarak hastadan ve klinikten kaynaklanan sorunlar oldugunu belirtmisler ve bireysel bas etmede
yetersizlik hemsirelik tanisi disindaki tanilari degerlendirme asamasinda ögrencilerin yarisindan fazlasi olumlu olarak degerlendirmistir.
• Ögrenci hemsirelerin psikiyatri hastalarina koyduklari hemsirelik
tanilarinin en fazla hareket etme tepkisel örüntü (%25,4) grubuna ait
oldugu görülmektedir. Ögrencilerin dogru saptadiklari tanilar itibariyle bütüncül bakis açisi temeli kazanmis olmalarina karsin veri
toplama asamasinda hastalariyla kurduklari kisilerarasi iliskinin
hastalari daha iyi tanimalarina yetmedigi, dolayisiyla tepkisel örüntülerden daha net gözlemlenebilen ve yorum gerektirmeyen fiziksel
örüntüleri degerlendirmeye egilimli olduklari söylenebilir.

32

B. ÖNERILER
Bu arastirmadan elde edilen bulgular dogrultusunda asagidakiler
önerilebilir.
• Hemsirelik sürecinin ayri bir ders olarak hemsirelik egitimi müfredat
programina alinmasi
• Ögrencilerin hastalari daha kapsamli degerlendirebilmeleri için uygulama saatlerinin uzatilmasi ve ögrencilerin farkli özellikte hastalara
bakim verebilmeleri için staj rotasyonlarinin uygun sekilde ayarlanmasi, bir derse ait uygulamada birden fazla hemsirelik süreci raporu
hazirlamalari
• Ögrencilerin klinik uygulamalarda insan tepkisel örüntülerini daha iyi
taniyip ve uygun hemsirelik tanilari koyabilmeleri ve hemsirelik
sürecini daha etkin kullanabilmeleri için klinik uygulama öncesinde
vaka tartismalari yapilmasi
• Psikiyatri hemsireligi dersi teorik aktariminin hemsirelik süreci temel
alinarak hazirlanmasi
• Hemsire ögrencilerin gözlem yapma, görüsme yapma, subjektif verileri
yorumlayabilme becerilerinin gelismesi için bu konulara hemsirelik
egitim programlarinda birinci siniftan itibaren yer ayrilmasi
• Hemsirelik sürecinin her basamaginda en etkili araç olarak kullanilan
iletisim tekniklerini etkin olarak kullanabilmek için kisilerarasi
iliskiler dersinin lisans düzeyinde tüm siniflarda interaktif yöntemlerle
yapilmasi
• Ögrencilerin empati, giriskenlik gibi konularda beceri kazanabilmeleri
için, birinci siniftan itibaren, bu konularda çalisma gruplari olusturularak egitim yapilmasi önerilebilir.
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ÖZET
Bu çalisma diyalize giren son dönem böbrek yetmezligi olan hastalarda,
uyku kalitesi ve yasam kalitesi arasindaki iliskiyi incelemek amaciyla tanimlayici olarak yapilmistir. Arastirmaya 3 Nisan-10 Haziran 2003 tarihleri
arasinda E.Ü. Tip Fakültesi Hastanesi Diyaliz Ünitesi ve Ege Bilim Özel Diyaliz
Merkezi’nde kronik diyaliz tedavisi (hemodiyaliz ve periton diyalizi) gören 105
hasta alinmistir.
Veri toplama araci olarak; Hasta tanitim Formu, Pittsburg Uyku Kalitesi
Indeksi ve SF-36 Yasam Kalitesi Ölçegi kullanilmistir. Verilerin degerlendirilmesinde; “Student t” testi, “Tek yönlü varyans” analizi, “Kruskal Wallis” analizi
ve “Spearman korelasyon” analizi kullanilmistir.
Diyaliz tedavisi gören hastalarin %45’inin kötü uykuya sahip olduklari;
yas ve medeni durumun uyku kalitesini etkiledigi saptanmistir. Hastalarin yasam kalitelerinin “orta düzey”de oldugu ve kötü uykuya sahip olanlarin yasam
kalitesinin daha düsük oldugu saptanmistir.
Sonuç olarak; bu çalismada kötü uykunun diyaliz hastalarinda sik oldugu ve uyku kalitesinin yasam kalitesini dogrudan ve olumsuz olarak etkiledigi
belirlenmistir.
SUMMARY
This study was planned descriptively in order to determine the relationship
between sleep quality and health-related quality of life in dialysis patients. This
study included 105 patients receiving dialysis at Ege University Hospital Dialysis
and Ege Bilim Dialylis center between 03 April-10 June 2003.
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Patients Recognition Form, Pittsburg Sleep Quality Index, and SF-36 Quality
of Life Scale were used to collect data. In the evaluation of data “Student’s t” test,
“one way variance” analysis, “Kruskall Wallis” analysis and “Spearmen
correlation analysis” were used.
Fourty-five percent of patients who has been treated with dialysis reported
that they had a poor sleep; also that age and maritual status affect on the sleep
quality. It was found that quality of life patients had “mild level” and those who
had poor sleep received lower quality of life.
In consequence; in this study it was determined that poor sleep had
common in dialysis patients and sleep quality had a direct and adversily affects
on the quality of life.

GIRIS
Kronik böbrek yetmezligi (KBY) renal fonksiyonlarin kronik ve geri
dönüssüz kaybidir. Son dönem böbrek yetmezligi (SDBY) gelistiginde
hastaya hemodiyaliz, periton diyalizi veya böbrek transplantasyonu gibi
renal replasman tedavilerinden birisi uygulanmaktadir. Yaklasik 40 yil
önce diyaliz tedavisine baslanmasina karsin SDBY olan hastalarin yasam süreleri ve yasam kaliteleri istendik düzeyde degildir (9). Stres,
depresyon ve anksiyete, anemi, tedavinin sinirlamalarini içeren çesitli
faktörlerin bu probleme katkida bulundugu bildirilmektedir (24).
Uyku tüm bireylerin yasami için gereklidir. Normal yaslanmadaki
degisiklikler, tibbi, psikiyatrik ve psikososyal problemler uyku seklini ve
kalitesini degistirerek eriskin bireylerin yasam kalitesini etkileyebilir
(28). Uyku bozukluklari SDBY olan hastalar tarafindan siklikla bildirilen
bir semptomdur (13, 15, 16, 19, 27). Yapilan çalismalarda; subjektif
uyku sorunlari prevalansinin son dönem böbrek yetmezligi hastalarinda; % 50-80 oraninda oldugu bildirilmektedir (6, 18-19, 23, 31-32).
Diyaliz tedavisi gören hastalar kronik uyku bozukluklarini yasamaktadirlar. Üremik hastalarda, derin uyku süreleri kisalmis ve toplam
uyku süresi azalmistir. Artmis BUN seviyelerindeki artis ile uyku bozuklugunun ciddiyeti arasinda pozitif korelasyon vardir (17).
Nefrologlar ve nefroloji hemsireleri, hastalarin uyku bozukluguna
iliskin sikayetlerinin yaygin oldugunu gözlemlemektedirler (26). Uzun
süre devam eden uyku bozuklugu gündüz uyuklamaya, mental keskinligin azalmasina, genel sagligin ve fonksiyonlarin bozulmasina neden
olur; böylece SDBY olan hastalarin yasam kalitesini de etkilemektedir
(12). Bu nedenle hemsirelik uygulamalarinda temel amaç; uyku problemlerinin erken taninmasi ve uyku kalitesinin gelistirilmesidir (12, 26).
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Uyku sorunun çözülmesi hastanin yasam kalitesinde artisin bir göstergesi olarak belirtilmektedir (19).
Bu çalisma diyalize giren son dönem böbrek yetmezligi olan hastalarda, uyku kalitesi ile yasam kalitesi arasindaki iliskiyi incelemek
amaciyla yapilmistir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu arastirma 3 Nisan-10 Haziran 2003 tarihleri arasinda E.Ü. Tip
Fakültesi Hastanesi Diyaliz Ünitesi ve Ege Bilim Özel Diyaliz Merkezi’nde yapilmistir. Bu kurumlarda kronik olarak diyaliz tedavisine
devam eden, 6 aydan daha uzun süre diyaliz tedavisi gören, 18 yas ve
üzeri olan, en az okur yazar olan, iletisim kurmada güçlügü ve zihinsel
problemi bulunmayan 116 hastaya ulasilmistir. Bunlarin içinden arastirmaya katilmayi kabul eden ve arastirma sinirliliklarina uyan toplam
105 hemodiyaliz (HD) ve periton diyalizi (PD) tedavisi gören hasta arastirma kapsamina alinmistir. Arastirmanin yapilabilmesi için söz konusu
kurumlardan gerekli izinler alinmistir. Çalisma kapsamindaki bireylere
arastirmanin amaci ve içerigi hakkinda bilgi verilmis ve katilimlari için
sözlü onamlari alinmistir.
Arastirmada veriler yüz yüze görüsme yöntemi ile toplanmistir.
Diyaliz tedavisi göre hastalarin sosyodemografik, hastalik ve tedavi yöntemine iliskin verilerini toplamak için “Hasta Tanitim Formu” kullanilmistir. Uyku kalitesini degerlendirmek amaci ile; Buysse ve arkadaslari
(1989) tarafindan gelistirilen Pittsburg Uyku Kalitesi Indeksi (PUKI)
kullanilmistir. Indeksin, geçerligi ve güvenirligi Agargün ve arkadaslari
(1995) tarafindan yapilmistir ve Türk toplumuna uygunlugu saptanmistir. Cronbach alfa iç tutarlilik katsayisi .80 olarak saptanmistir (3).
Bizim örneklemimiz için cronbach alfa iç tutarlilik katsayisi .65 olarak
belirlenmistir. PUKI, son bir ay süresindeki uyku kalitesini degerlendirmektedir ve toplam 19 sorudan ve 7 bilesenden olusmaktadir. Puanlamaya 18 madde ve 7 bilesen katilir. Her bir madde 0-3 puan üzerinden
degerlendirilmektedir ve 7 bilesen puaninin toplami toplam PUKI puanini verir. Toplam puan 0-21 arasinda bir degere sahiptir, toplam puanin
yüksek olusu uyku kalitesinin kötü oldugunu göstermektedir. Toplam
PUKI puanin ≤5 olmasi “iyi uyku”yu, >5 olmasi ise “kötü uyku”yu
göstermektedir (3, 19, 28).
Saglikla ilgili yasam kalitesini degerlendirmek için Ware ve ark
(1987) tarafindan gelistirilen, ülkemizde geçerlik ve güvenirligi Pinar
(1995) tarafindan yapilmis olan SF-36 Yasam Kalitesi Ölçegi kullanil37

mistir (25) örneklerimiz için Cronbahc alfa iç tutarlilik katsayisi .91
olarak belirlenmistir. Yasam Kalitesi Ölçegi 36 ifade içermektedir ve
fonksiyonel durum, esenlik ve genel saglik olmak üzere 3 ana basliktan
olusmaktadir. Her alt skala ve toplam yasam kalitesi 0-100 arasinda
puanlanmistir. Puanin yüksek olmasi yasam kalitesinin daha iyi oldugunu göstermektedir (25).
Verilerin degerlendirilmesi için istatistiksel analizler SPSS 10.00
paket programinda yapilmistir. Uyku kalitesinin çesitli sosyodemografik
özellikler ve yasam kalitesi ile iliskisinin incelenmesinde “Student t”
testi, “Tek yönlü varyans” analizi, “Kruskall Walllis” analizi ve “Spearman korelasyon” analizi kullanilmistir. Istatistiksel analizler sonucunda
p degeri 0.05’in altinda ise anlamli olarak kabul edilmistir.
BULGULAR VE TARTISMA
Arastirma kapsamina alinan 105 hastanin %54.3’ü erkek,
%45.7’si kadindir. Diyaliz tedavisi gören hastalarin yas ortalamasi
54.7±14.93 olarak saptanmistir. Hastalarin %74.3’ü evli, %28.6’si
fakülte/yüksekokul mezunu ve %42.9’u emeklidir. Hastalarin diyaliz
süresi ortalama 3.90±3.54 yil olarak saptanmistir. Kronik böbrek
yetmezliginin nedeni incelendiginde; hastalarin %17.1’inin diyabetik
nefropati, %14.3’ünün vasküler hipertansiyon, %11.4’ünün glomerulonefrit ve %30.5’inin ise böbrek hastaliginin nedenini bilmedigi saptanmistir (Tablo 1). Türk Nefroloji Derneginin 2000 yili verilerine göre; yeni
KBY tanisi alan hastalarin %22.8’i kronik glomerulonefrit, %15.8’i
diyabetik nefropati ve %15.2’si ise hipertansif nefroskleroz nedeniyle
KBY tanisi almistir (29). Hastalarin %55.2’sinin böbrek hastaligi disinda
baska tibbi hastaligi oldugu saptanmistir.
Tablo 1. Hastalarda Böbrek Yetmezligi Gelisme Nedenleri

Diyabetik nefropati
Vasküler hipertansiyon
Glomerulonefrit
Bilinmiyor
Polikistik böbrek hastaligi
Amiloidoz
Pyelonefrit
Diger (nefrolithiazis, nefroskleroz, nefrotik sendrom, vb)
Toplam
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n

%

18
15
12
32
7
6
4
11

17.1
14.3
11.4
30.5
6.7
5.7
3.8
10.6

105

100.0

Uyku Kalitesi
Uyku tüm yaslarda saglik ve yasam kalitesi için önemli oldugu ve
kötü uykunun bir çok tibbi durum ile iliskili oldugu bildirilmektedir (5).
Toplam PUKI puani ve alt bilesenlerinin puani Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablodan görüldügü gibi toplam PUKI puani 5.69±3.66 olarak
saptanmistir. Toplam PUKI puaninin 0-21 arasinda degistigi dikkate
alinirsa arastirma kapsamindaki hastalarin uyku kalitesi puanlarinin
oldukça düsük oldugu ve uyku kalitesinin iyi oldugu saptanmistir.
Iliescu ve arkadaslarinin (2003) diyaliz hastalarinda yaptigi çalismada
toplam PUKI puani 8.7 olarak saptanmistir (19). Çalismamizda daha
düsük puanlar elde edildigi görülmektedir. Arastirma kapsamina alinan
bireylerin en yüksek olarak uyku latensi, ikinci sirada ise öznel uyku
kalitesi alt bilesenlerinden daha yüksek puanlar aldigi görülmektedir.
Tablo 2. Hastalarin Uyku Kalitesi Puan Ortalamalarinin Dagilimi
Uyku Kalitesi

Ortalama

SD

Öznel uyku kalitesi

1,10

0,81

Uyku latensi

1,50

1,08

Uyku süresi

1,02

0,97

Alisilmis uyku etkinligi

0,60

0,96

Uyku bozuklugu

0,94

0,59

Uyku ilaci kullanimi

0,25

0,76

Gündüz islev bozuklugu

0,28

0,58

Toplam Uyku Kalitesi

5,69

3,66

Toplam PUKI puanin ≤5 olmasi “iyi uyku”yu, >5 olmasi ise “kötü
uyku”yu göstermektedir; bu tanima göre, diyaliz hastalarinin %45’i kötü
uykuya (toplam PUKI puani >5) ve %55’i ise iyi uykuya (toplam PUKI
puani ≤5) sahiptir. Bixler ve ark (1982) genel popülasyonda yaptigi
çalismada uyku problemlerinin sikligini %14-42 arasinda olarak bildirmektedir (7). Uyku sikayetlerinin diyaliz hastalari arasinda sik oldugu
literatürde bildirilmektedir (16, 20). Bu çalismada kötü uyku prevalansi
% 45 olarak saptanmistir. Yapilan çalismalarda; kronik böbrek yetersizligi olan HD hastalarinda uyku sorunu görülme sikliginin %40-50
arasinda oldugu belirtilmistir (6, 18, 32). Bu sonuçlar çalismamizi destekler niteliktedir. Bununla beraber; uyku bozuklugu prevalansinin
%52-83 olarak saptandigi çalismalarda bulunmaktadir (8, 18, 19, 33).
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Tablo 3. Diyaliz Hastalarinin Tanimlayici Özelliklerinin Toplam Uyku Kalitesine Etkisi
Tanimlayici Özellikler
Cinsiyet
Kadin (n: 48)
Erkek (n: 57)
Medeni durum
Evli (n: 78)
Bekar (n: 11)
Dul (n: 16)
Egitim durumu
Okur-yazar degil (n: 17)
Ilkokul (n: 29)
Orta/lise (n: 29)
Fakül/yüksek (n: 30)
Ek hastalik
Var (n: 58)
Yok (n: 47)

Ort

Toplam Uyku Kalitesi
SD

P

6,40
5,09

3,98
3,29

t: 1,844
p:0,068

5,42
3,91
8,19

3,24
3,15
4,81

F: 9,863
P: 0,007*

7,24
5,21
5,76
5,20

3,73
2,72
4,15
3,85

6,31
4,91

3,64
3,57

F: 5,110
P: 0,164
t: 1,968
p: 0,052

* P< 0.01

Tablo 3’de diyaliz tedavisi gören hastalarin tanimlayici özelliklerinin toplam uyku kalitesine etkisi görülmektedir. Cinsiyetin uyku kalitesine etkisi incelendiginde; kadin ve erkeklerin uyku kaliteleri arasinda
fark olmadigi belirlenmistir (P>0.05). Çalisma sonucumuzda dul olan
hastalarin uyku kalitelerinin evli ve bekar olanlardan daha kötü oldugu
ve gruplar arasindaki farkin istatistiksel olarak önemli oldugu saptanmistir (P<0.01). Günlük yasamdaki anksiyete, stres ve diger emosyonel
sorunlarin uyku düzenini bozdugu ve bireyin uyumasini engelledigi
bilinmektedir.
Hastalarin egitim durumunun uyku kalitesine etkisi incelendiginde; gruplar arasindaki farkin anlamli olmadigi saptanmistir (P>0.05).
Böbrek hastaligi disinda baska hastaligin olup olmamasinin uyku
kalitesini etkilemedigi saptanmistir (P>0.05). Çalismamizda diyaliz süresi ile uyku kalitesi arasinda istatistiki olarak önemli bir iliski saptanmaz
iken (P>0.05) Veiga ve arkadaslarinin (1997) çalismasinda uzun süre
hemodiyaliz tedavisi gören hastalarin daha yüksek PUKI puanlarina
sahip oldugu görülmüstür. Hemodiyaliz tedavi süresi uzadikça uyku
kalitesinin azaldigi ve yatakta yatma sürelerinin uzadigi saptanmistir
(31). Yas ile uyku kalitesi arasinda negatif bir iliski saptanmis yas
arttikça uyku kalitesinin azaldigi belirlenmistir (P<0.01). Uyku sorunlarinin özellikle ileri yas erkeklerde daha sik görüldügü bildirilmektedir
(33). Yoshioka ve ark (1993) SDBY olan hastalarda uyku bozukluklarini
saptamak amaciyla yaptigi çalismada; ileri yasin ve uzun süre diyaliz
tedavisi görmenin uyku bozukluklarini direkt olarak etkiledigini
belirtmistir (36). Çinar ve ark (1998) yaptigi çalismada; yas ile uyku
sorunlari arasinda pozitif yönde bir iliski oldugu saptanmistir (22). Yas
arttikça uyku sorunlari da artmaktadir. Yaslanmayla birlikte normal
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uyku düzeninde bazi degisiklikler meydana geldigi; uyku kalitesi konusunda tatminsizligin ve uykusuzluk yakinmalarinin arttigi belirtilmektedir (1, 2).
Yasam Kalitesi
Arastirma kapsamina alinan hastalarin yasam kalitesi puan ortalamalari Tablo 4’de görülmektedir.
Tablo 4. Hastalarin Yasam Kalitesi Puan Ortalamalari
Yasam Kalitesi
Fonksiyonel Durum
Esenlik
Genel saglik
Toplam Yasam Kalitesi

ORTALAMA
62,08
58,82
52,82
58.93

SD
25,56
19,30
19,94
17,98

Tablo 4 incelendiginde; hastalarin puan ortalamalarinin fonksiyonel durum alt basliginda 62.08, esenlik alt basliginda 58.82, genel
saglik alt basliginda 52.82 oldugu ve toplam yasam kalitesi ölçeginden
ise 58.93 puan aldiklari görülmektedir. SDBY ve diyaliz tedavisinin
baslamasinin fonksiyonel durum ve saglikla iliskili yasam kalitesi
(SIYK)’ni önemli derecede etkiledigi belirtilmektedir (30). Yasam kalitesi
ölçegi ve alt basliklarindan alinabilecek en yüksek puanin 100 oldugu
dikkate alinirsa; arastirma kapsamindaki hastalarin yasam kalitelerinin
“ orta düzey”de oldugu görülmektedir. Ilescu ve ark’nin (2003) hemodiyaliz hastalarinda yaptigi bir çalismada; hastalarin yasam kalitesi 50
puanin altinda saptanmis ve orta düzeyden daha düsük oldugunu
belirlenmistir (19). Çalismalarda genel popülasyonla karsilastirildiginda,
SDBY olan hastalarin daha düsük yasam kalitesine sahip oldugu
bildirilmektedir (14, 18, 21, 23). Yildirim (2002) tarafindan yapilan çalismada diyaliz hastalarinin yasam kalitesi “orta düzey” olarak saptanmistir; bu sonuçlar bizim çalismamiz ile uyum göstermektedir (35). Bu
sonuçlara karsit olarak Akyol ve Karadakovan (2002) tarafindan yapilan
çalismada hastalarin yasam kalitesi “yüksek düzey” olarak saptanmistir
(4).
Tablo 5’de hastalarin tanimlayici özelliklere göre yasam kalitesi
puan ortalamalarinin dagilimi görülmektedir. Tablo incelendiginde; cinsiyetin yasam kalitesinin sadece esenlik alt basliginda anlamli bir farka
neden oldugu saptanmistir (P<0.01). Arastirmamizda erkeklerin yasam
kalitesi puan ortalamalari kadinlara göre daha yüksek olarak belirlenmistir. Evans ve ark (1985) ise, hastalarin cinsiyet durumlarina göre;
fiziksel iyilik halinin erkeklerde kadinlara göre, psikolojik iyilik halinin
ise kadinlarda erkeklere göre daha iyi oldugunu saptamislardir (10).
Feste (1991) çalismasinda erkeklerin saglikla ilgili yasam kalitesi
görüslerinin kadinlara göre daha iyi oldugunu saptamistir (11).
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Tablo 5. Diyaliz Hastalarinin Tanimlayici Özelliklerinin Yasam Kalitesine Etkisi
Tanimlayici
Özellikler

Fonksiyonel durum
Ort

SD

Esenlik
P

Genel saglik

Ort

SD

P

Ort

SD

Global yasam kalitesi
P

Ort

SD

P

Cinsiyet
Kadin (n: 48)

61,59

24,76

t: -0,179

53,02

17,62

t: -2,924

48,81

19,84

t: -1,914

55,89

17,43

t: -1,601

Erkek (n: 57)

62,49

26,43

p: 0,858

63,70

19.45

p: 0,004*

56,19

19,56

p:0,058

61,49

18,19

p: 0,112

Medeni durum
Evli (n: 78)

60,17

27,05

F: 1,238

60,53

19,28

F: 5,625

54,51

19,33

F: 2,249

59,03

19,07

F: 0,480

Bekar (n: 11)

64,27

25,26

P: 0,539

60,70

19,15

P: 0,060

52,23

20,31

P: 0,325

60,40

18,15

P: 0,787

Dul (n: 16)

69,88

16,21

49,16

17,65

45,00

21,9 8

57,44

12,26

Ok-yazdegil (n: 17)

59,02

27,94

49,62

20,40

49,53

20,97

53,78

19,00

Ilkokul (n: 29)

62,97

29,61

F: 0,411

58,05

17,15

F: 6,971

51,93

17,28

F: 0,951

58,88

17,92

F: 1,970

Orta/lise (n: 29)

60,74

27,60

P: 0,938

61,58

18,73

P: 0,073

53,02

23,54

P: 0,813

59,31

19,29

P: 0,579

Fakül/yük (n: 30)

64,21

23,04

62,09

20,36

55,35

18,60

61,55

16,37

Var (n: 58)

61,81

25,36

t: 1,219

56,89

19,58

t: -1,140

52,53

18,81

t: -0,162

59,44

17,85

t: 0,320

Yok (n: 47)

58,71

25,68

p: 0,226

61,20

18,88

p: 0,257

53,17

21,45

p: 0,872

58,31

18,32

p: 0,750

Egitim durumu

Ek hastalik

P< 0.01
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Medeni durum, egitim durumu ve ek hastalik varliginin yasam kalitesine etkisi incelendiginde; bu degiskenlerin yasam kalitesini etkilemedigi saptanmistir (P>0.05). Yas ortalamasi ve diyaliz süresinin toplam
yasam kalitesi ve alt basliklarini istatistiksel olarak etkilemedigi belirlenmistir (P>0.05). Parker ve arkadaslarinin (2003) sonuçlari çalismamiz
ile paralellik göstermektedir (24).
Uyku Kalitesi Ile Yasam Kalitesi Arasindaki Iliski
SDBY ve diyaliz tedavisinin baslamasi fonksiyonel durum ve
saglikla iliskili yasam kalitesi (SIYK)’ni önemli derecede etkilemektedir
(30). Daha önce yapilan çalismalar diyaliz hastalarinda uyku bozuklugu
ve fiziksel ve mental iyilik hali arasinda iliski oldugunu göstermektedir
(34). Uyku bozukluklarinin subjektif yasam kalitesini olumsuz yönde
etkiledigi bildirilmektedir (22). KBY tedavisindeki ilerlemelere ragmen,
diyaliz tedavisi gören hastalarin yasam kalitesi önemli bir problem
olarak kalmaktadir. Bu popülasyondaki uyku yakinmalari ve bozukluklari prevalansinin yüksek olmasina ragmen, uyku problemleri ve yasam
kalitesi arasindaki iliski açikça ifade edilmektedir (24). Tablo 6’da uyku
kalitesi ile yasam kalitesi arasindaki iliski görülmektedir.
Tablo 6.Uyku Kalitesi ve Yasam Kalitesi Arasindaki Iliski

Öznel uyku kalitesi
Uyku latensi
Uyku süresi
Alisilmis uyku etkinligi
Uyku bozuklugu
Uyku ilaci kullanimi
Gündüz islev bozuklugu
Toplam Uyku Kalitesi
*p< 0,05

Fonksiyonel
Durum
-0,17 *
-0,24 *
-0,16
-0,04 *
-0,21 *
-0,24 **
-0,22 *
-0,28**

Esenlik Genel Saglik
-0,48**
-0,39**
-0,33**
-0,38**
-0,42**
-0,27**
-0,32
-0,57**

-0,40**
-0,20*
-0,18
-0,19
-0,29**
-0,21
-0,16
-0,34**

Toplam Yasam
Kalitesi
-0,36**
-0,34**
-0,26**
-0,21*
-0,36**
-0,28**
-0,29**
-0,46**

** p< 0,01

Toplam uyku kalitesi ile toplam yasam kalitesi ve alt basliklari
arasindaki iliski incelendiginde; bu degiskenler arasinda iliski oldugu ve
uyku kalitesinin yasam kalitesini dogrudan ve olumsuz olarak etkiledigi
saptanmistir (P<0.01). Uyku kalitesinin azalmasi diyaliz hastalarinda
yaygindir ve saglikla-iliskili yasam kalitesinin azalmasinda etkili oldugu
bildirilmektedir (20, 34).
Tablo 7’de görüldügü gibi arastirma kapsamina alinan 105 hastadan “iyi uyku”ya sahip olanlarin toplam yasam kalitesi ve alt basliklarinin puanlari “kötü uyku”ya sahip olanlardan daha yüksektir. Yapilan
istatistiksel analiz sonucunda bu farkin anlamli oldugu saptanmistir
(P<0.05). Iyi uykuya sahip olan bireyler yasam kalitesinin tüm alanlarinda kötü uykusu olanlardan daha yüksek puan almislardir. Iyi
uykuya sahip olanlarin yasam kalitesinin kötü uykuya sahip olanlara
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göre daha iyi oldugu söylenebilir. Iliescu ve ark (2003) çalismalarinda
benzer sonuçlari elde etmislerdir (19). Uyku kalitesi ve yasam kalitesi
arasindaki bu iliski uyku kalitesinin yasam kalitesi üzerine veya yasam
kalitesinin uyku kalitesi üzerine dogrudan etkisi oldugu seklinde açiklanabilir.
Tablo 7. Hastalarin Iyi ve Kötü Uykuya Göre Yasam Kalitesi Puanlarinin Dagilimi
TOPLAM
YASAM
KALITESI
Fonksiyonel
Durum
Esenlik
Genel Saglik
Global Yasam
Kalitesi

IYI UYKU
(Toplam PUKI puani ≤ 5)
Ort
SD
64,57
67,13
66,18
57,02

15,81
23,85
16,47
18,34

KÖTÜ UYKU
Toplam PUKI puani > 5)
Ort
SD
50,81
54,79
48,21
46,74

17,97
26,46
18,25
20,79

t
4,144
2,493
5,259
2,671

P
<0,001
<0,05
<0,001
<0,01

SONUÇLAR VE ÖNERILER
Sonuç olarak; bu çalismada kötü uykunun diyaliz hastalarinda
sik oldugu ve uyku kalitesinin yasam kalitesini dogrudan ve olumsuz
etkiledigi ve kötü uykuya sahip olan bireylerin yasam kalitesinin daha
düsük oldugu saptanmistir.
Elde edilen bu sonuçlara göre;
• Hastalarin uyku durumu ve uyku kalitesinin degerlendirilmesinin
klinik protokolde yer almasinin saglanmasi,
• Hemsirelerin SDBY olan ve diyalize giren hastalarin uyku problemlerini çözmek için girisimlerde bulunmasi,
• Uyku ve yasam kalitesi arasindaki iliskiyi degerlendirmede; daha ileri
çalismalarin uygulanmasi önerilmektedir.
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INCELENMESI
INVESTIGATION OF THE COPING SKILLS AND THE LEVEL OF STATETRAIT ANXIETY, SOCIA-CULTURAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS
Aysegül BILGE

Ilknur PEKTAS

E.Ü. Izmir Atatürk Saglik Yüksekokulu 35100 Bornova / IZMIR
Anahtar Sözcükler: Ögrenci, kültür, kaygi, basa çikma
Key Words: Student, culture, anxiety, coping

ÖZET
Bu arastirma, ögrencilerin sosyo-kültürel özellikleri, kaygi düzeyleri ve
basa çikma becerilerini belirlemeyi amaçlamaktadir.
Tanimlayici bir arastirmadir.Ögrencilere sosyo-kültürel özelliklerini içeren
anket formu, durumluk-sürekli kaygi ölçegi ve basa çikma stratejileri ölçegi
(RÖGÖ) uygulanmistir.Verilerin degerlendirilmesi için yüzdelik degerleri ve
ANOVA kullanilmistir.
Ögrencilerin sürekli kaygi yasadigi ve sürekli kaygilari ile basa çikabildikleri belirlenmistir. Ayrica ögrencilerin kardes sayisinin durumluk kaygiyla
basa çikmayi etkiledigi belirlenmistir. Bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartisilmistir.
SUMMARY
This study aims to investigate of students of the coping skills and the level
of state-trait anxiety , socia –cultural characteristics.
It was held descriptif study. The research instrument constituted a
questionnaire based on demographic variables plus two scales to elicit responses
state, trait anxiety and coping strategies (RÖGÖ). The percentage, ANOVA have
been used for the evaluation and analysis of the data.
It was determined that students develop trait anxiety and coping with trait
anxiety.Besides it was determined that the number of sibling of students effect
coping with state anxiety. In the study, the findings referred to above are
discussed within the framework of relevant literature.

GIRIS
Insanoglu bedensel, ruhsal, toplumsal yetileri ve becerileri ögrenmesi, bunlari kullanmasi ve sonraki kusaklara aktarmasi gibi özellikleri
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olan bir varliktir. Bunlarin tümü insanlarin diger canlilardan farkli
olarak bir kültür yaratabilme özelligiyle özetlenebilir. Kültür ;insanlarin
yasamlari boyu, yiyip, içmesini, giyinmesini, dilini, dinini, insani iliskilerini, fiziksel, biyolojik, toplumsal çevresini ve degerlerini, davranis
kaliplarini ögrenmesini saglar (Dogan 1998).
Fromm, Sullivan ve Horney gibi bilim adamlarinin öncülügünü
yaptigi sosyolojik ekolde kültürün insani sekillendirdigi, kisilerarasi
iliskilerini ve kisiligini etkiledigi görüsü savunulmustur (Kentner 1991).
Agresyonun etyolojisini anlamak için sosyokültürel teorileri anlamak
gerektigi vurgulanmistir. Çünkü birey sosyal çevreden etkilenmektedir.
Sosyokültürel teorilerde bireysel siddeti açiklamak için sistemlerin
uygulamalarini, kurumsal organizasyonlari, degerleri, normlari ve sosyal yapilari bilmek gerektigi belirtilmistir (Kentner 1991).
Shwap (1978), sosyal psikiyatrinin temel anlamlarini tanimlarken;
sosyal nedenlerin, akil sagligini etkileyen sosyo-kültürel etmenler ile
genetik etmenlerin birlikte veya ayri, diger etmenleri ne kadar etkiledigini vurgulamistir (Frisch ve Frisch 2002). Bu baglamda yillardir kültürel
etmenlerin insanin duygu, düsünce ve davranisina nasil bir etki yaptigi
arastirilmistir.
Kültürün, insanin duygusal yapisina etkisini inceleyebilmek için
temel olan duygularini anlamlandirmak gerekmektedir. Insanin öfke,
mutluluk, üzüntü, korku ve nefretten olusan bes temel duygusu vardir.
Bireyin planlari, istek ve ihtiyaçlari engellendiginde ve haksizlik, adaletsizlik durumlarinda, kendi benligine yönelik bir tehdit algiladiginda ya
da tam tersi kendine göre olumlu gelismeler yasadiginda duygular açiga
çikar. Birey sonuç olarak yasanan olumlu veya olumsuz yasam olaylari
ardindan duygusal yüklülükle, anksiyete yasar. Anksiyete dilimizde
kaygi, sikinti kelimelerine karsilik gelmektedir. Çocuk için; sevdigi bir
objeyi kaybederken veya ailesinden ayrilirken, adölesanlar için; üniversiteyi kazanirken, eriskinler için yaslilik ve ölüm düsünüldügü zaman
anksiyete yasanabilir (Gümüs 2003).
Harry Stack Sullivan, anksiyetenin kaynagini erken çocukluk
döneminde çocuk ile anne arasindaki iliskilere baglar. Annenin anksiyetesinin çocuga geçtigini ileri sürer (http://www.hipnoz.com/rgenel.
html). Bilissel bakis açisi ile ilgili arastirmalar, yasamlarinda stresli
olaylari kontrol edemeyen kisilerin kaygi yasama olasiliklarinin, stres
verici olaylar üzerinde kontrole sahip olduklarina inanan kisilerden
daha yüksek kaygi yasadiklarini göstermektedir (Morris 2002).
Bunlarin sonucunda birey anksiyeteden kurtulmak için kendince
etkili veya etkisiz basa çikma yollari dener. Görüldügü üzere insanin
duygusal yapisi ve çevresi bir bütün olarak islev görmektedir.Çözüm
48

yollarinda da bütüncüllügü devam etmektedir.Bu arastirma, bireylerin
sosyo-kültürel özellikleri (yasi, egitim durumu, yasadigi bölge, inançlari
ve degerleri gibi özellikleri), kaygi ve basa çikma düzeylerini incelemek
amaciyla planlanmis, tanimlayici tipte bir arastirmadir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Arastirma Ege Üniversitesi Izmir Atatürk Saglik Yüksekokulu Müdürlügü’nden gerekli izin alinarak yürütülmüstür. Arastirmanin evrenini 2002-2003 egitim-ögretim döneminde Ege Üniversitesi Izmir Atatürk
Saglik Yüksekokuluna kayitli 400 ögrenci olusturmaktadir. Arastirmanin örneklemini ise olasiliksiz örneklem yöntemi ile seçilmis, evrenin %
33 ‘ünü kapsayan 132 ögrenci olusturmaktadir.
Arastirma verilerinin toplanmasinda 3 bölümden olusan anket
formu kullanilmistir.I.bölüm: Arastirmacilar tarafindan gerekli literatür
arastirilarak olusturulmus ögrencilerin sosyo-kültürel özelliklerini içeren 17 maddelik bir formdur.
II.bölüm: “Durumluk Sürekli Kaygi Ölçegi”; 40 maddeden olusmaktadir.Ilk 20 madde durumluk kaygi, diger 20 madde sürekli kaygi
durumlarini tespit etmektedir.Türkiye için geçerligi ve güvenirligi Necla
Öner ve Ayhan Lecompte (1977) tarafindan yapilmistir.Sürekli kaygi
ölçegi kuder-richardson alfa katsayisi 0.83-0.87 arasinda, durumluk
kaygi ölçegi kuder richardson alfa katsayisi 0.94-0.96 arasinda oldugu
bulunmustur. Puanlama 4’lü likert tipi puanlamadir. Yüksek puan,
yüksek kaygiyi gösterir. Ölçekte iki tür ifade vardir; bunlar dogrudan ve
tersine dönmüs ifadelerdir. Tersine dönmüs ifadeler: 1, 2, 5, 8, 10, 11,
15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39 uncu maddelerdir. Durumluk
kaygi alt ölçegi için degismeyen deger 50, Sürekli kaygi içim degismeyen
deger 35’tir. Böylece her bir alt ölçekten toplam 20 ile 80 arasi bir puan
elde edilmektedir (Öner ve LeCompte 1983).
III.bölüm: Rosenbaum‘un Ögrenilmis Güçlülük Ölçegi’(RÖGÖ); 36
maddeden olusmaktadir.Geçerligi ve güvenirligi Ayse Siva ve Ihsan Dag
(1991) tarafindan yapilmistir. Ölçegin cronbach alfa katsayisi 0.79
olarak bulunmustur. Puanlama 5’li likert tipi puanlamadir. Ancak 4, 6,
8, 9, 14, 16, 19, 21, 29, 35. maddeler ters yönde hesaplanmaktadir.Böylece 36 ile 180 arasinda bir toplam puan elde edilmektedir.
Yükselen puanlar kendini denetleme becerisinin yüksekligine, bir diger
deyisle ölçekte temsil edilen basa çikma stratejilerinin siklikla uygulandigina isaret etmektedir (Savasir ve Sahin 1997). Veriler, sayi ve %
dagilimlari alinarak SPSS programinda degerlendirilmistir.
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BULGULAR
Tablo 1. Ögrencilerin Sosyo-Kültürel Özelliklerine Göre Dagilimlari
Sosyo-kültürel özellikler
Yas durumu
19
20
21
22
Dogum yeri (bölge olarak)
Marmara böl.
Ege böl.
Akdeniz böl.
Iç Anadolu böl.
Karadeniz böl.
Güneydogu Anadolu böl.
Dogu Anadolu böl.
Yurt disi
Cevapsiz
Kimlerle yasadigi
Sadece ailesiyle
Aile,büyükanne büyükbaba
Yakin akraba
Yalniz
Kardes sayisi
Tek kardes
Iki kardes
Üç kardes
Dört ve üstü kardes
Mezun oldugu lise
Düz lise
Saglik Meslek Lisesi
Anadolu, fen, süper lise
Imam Hatip Lisesi
Ögretmen Lisesi
Annenin egitim durumu
Okur- yazar degil
Ilkokul
Lise
Üniversite
Babanin egitim durumu
Okur- yazar degil
Ilkokul
Lise
Üniversite
Gelirini karsilama durumu
Kendisi karsiliyor
Ailesinden
Yakin akrabasindan
Sadece burs
Yasadigi mekan durumu
Evde
Yurtta
Aylik harcadigi para durumu
50-149 milyon TL
150-200 milyon TL
201-250 milyon TL
250-501 milyon TL
TOPLAM

50

n

%

6
21
22
83

4.5
15.9
16.7
62.9

17
41
16
15
12
9
7
10
5

12.7
31.2
12.1
11.3
9.1
6.7
5.3
7.6
3.8

112
14
1
5

84.8
10.6
0.8
3.8

1
49
40
42

0.8
37.1
30.3
31.8

103
16
8
4
1

78
12.1
6.1
3
0.8

18
90
18
6

13.6
68.2
13.6
4.5

2
79
33
18

1.5
59.8
25
13.6

15
112
2
3

11.4
84.8
1.5
2.4

78
54

59.1
40.9

1
49
40
42

0.8
37.1
30.3
31.8

132

100.00

Tablo 1’de ögrencilerin sosyo-kültürel özelliklerinin dagilimlari
görülmektedir. Arastirma bulgularina göre ögrencilerin %62.9’u 22 yasinda olup, %31.2’si Ege Bölgesinden gelmistir. %84.8’i ailesi ile beraber yasamaktadir. Ögrencilerin %37.1‘i iki kardestir. %78’si düz liseden
mezun olmustur. %59.1’i evde kalmaktadir ve % 84.8‘i para gereksinimini ailesinden karsilamaktadir.Ögrencilerin % 37.1 ‘i ise 150-200
milyon T.L. ile geçinmektedir.
Tablo 2. Ögrencilerin Sosyo-Kültürel Özelliklerine Göre Dagilimlari
Sosyo-kültürel özellikler
Bos zamanini degerlendirme durumu
Okumak, gezmek
Okumak ve sanatla ugrasmak
Birileri ile olmak
Uyumak, dinlenmek
Spor, doga yürüyüsü yapmak
Arastirma yapmak, bilgisayar kul.
Ev isi yapmak
Yalniz kalmak
Bos vaktim yok
Geleceginden umut duyulan birey durumu
Kendi gelecegimden umutluyum
Ailemin geleceginden umutluyum
Türk ulusunun geleceginden umut.
Umutsuzum
Sorun yasama sikligi olan birey
Annemle sorun yasarim
Babamla sorun yasarim
Karsi cinsle sorun yasarim
Ögretim elemanlari ile sorun yasarim.
Ev /oda arkadasiyla sorun yasarim
Sorun yasamam
TOPLAM

n

%

66
21
18
10
8
3
3
2
1

49.7
15.9
13.6
7.6
6.1
2.4
2.4
1.5
0.8

83
35
11
3

62.1
27.3
8.2
2.4

18
29
38
7
8
32
132

13.6
22
30.3
5.3
5.1
24.3
100.00

Tablo 2’de ögrencilerin sosyo-kültürel özelliklerinin dagilimlari
görülmektedir. Arastirma bulgularina göre ögrencilerin %49.7’si bos
zamanlarini okuyarak ve bazen de gezerek geçirmektedir. Ayrica % 62.1’i
kendi geleceginden umutludur. Ancak % 30.3‘i karsi cinsiyet ile olan
iliskilerinde sorun yasamakta oldugunu ifade etmislerdir.
Tablo 3. Ögrencilerin Durumluk ,Sürekli Kaygi ve Basa Çikma (RÖGÖ) Puan Ortalamalarinin Dagilimlari

Durumluk kaygi alt ölçegi
Sürekli kaygi alt ölçegi
Basa çikma ölçegi

N

X

SS

Min

Max

132
132
132

43.4
48.6
122.7

4.8
5.2
14.8

34
37
68

55
65
165

Tablo 3’de Ögrencilerin durumluk -sürekli kaygi ve basa çikma
puan ortalamalarinin dagilimlari görülmektedir. Ögrencilerin durumluk
kaygi toplam puan ortalamasi

X :43.4 ±4.8, sürekli kaygi toplam puan
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ortalamasi
masi

X : 48.6±5.2 ve basa çikma düzeyleri toplam puan ortala-

X : 122.7± 14.8 olarak bulunmustur.

Tablo 4. Ögrencilerin Durumluk, Sürekli Kaygi ve Basa Çikma (RÖGÖ) Puan Ortalamalarinin, Kardes Sayisina Göre Analizi

Ölçekler,
altölçekler
Durumluk kaygi
alt ölçek toplam
puani
Sürekli kaygi alt
ölçek toplam
puani
RÖGÖ genel
toplam puani

Bir kardes

X

Iki kardes

Üç kardes

SS

X

SS

X

36

-

44.6

4.6

44

45

-

48.7

4.5

48

132

-

121.9 16.2

Dört kardes

SS

X

4.8

41.6

4.5

4.140 *0.008
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5.5

0.392 0.759

12

0.247 0.864

5.7

123.8 16.1 122.5

SS

F

P

* P<0.05

Tablo 4’te ögrencilerin durumluk-sürekli kaygi ve basa çikma
(RÖGÖ) puan ortalamalarinin, kardes sayisina göre dagilimlari görülmektedir.Ögrencilerin durumluk kaygi puanlari ile kardes sayisi arasinda, istatistiksel açidan anlamli bir iliski bulunmustur.
Arastirma bulgularina göre ögrencilerin diger sosyo-kültürel özellikleri ile kaygi ve basa çikma puanlari arasinda anlamli bir iliski bulunmamistir.
TARTISMA
Arastirma grubuna giren üniversite ögrencilerinin durumluk kaygi

X :43.4 ±4.8, sürekli kaygi toplam puan ortalamasi X : 48.6±5.2 ve basa çikma toplam puan ortalamasi X :122.7±

toplam puan ortalamasi

14.8 olarak bulunmustur.Ögrencilerin sürekli kaygi puani daha yüksek
olmasina ragmen basa çikma puanlari yüksek oldugu için kaygilari ile
basedebildikleri düsünülmektedir (Tablo 3).
Nigro (1996), yaptigi arastirmada bireyin basa çikma yeteneginin
yasanilan kaygi düzeyine göre nitelik kazandigini belirtmistir. Bu çalismanin bulgulari ile paralellik göstermektedir.
Spielberger, egitim düzeyi ile kaygi seviyesinin ters iliski gösterdigini belirtmistir. Ayrica egitim düzeyi yüksek olan bireylerin stres ile
basa çikmada etkin beceriler gelistirdikleri ifade edilmistir (Öner ve
Lecompte 1983).
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Fuatai ve Soon-Schuster (2001), arastirmalarinda üniversite ögreniminin farkli kültürlerden gelen ögrencilerin bulundugu egitim merkezleri oldugu ve bu durumun ögrencilerin kaygi düzeyini arttirici bir etki
yaptigi ve basa çikma yetenegini etkiledigini vurgulamislardir.
Schreier ve Abramovitch (1996), arastirmalarinda Israil’de egitim
gören Amerikali tip ögrencilerinin kaygi ve stres düzeylerinin yüksek
oldugu bunun ögrencilerin bilissel süreçlerini etkiledigi ve farkli kültürel
çevrede egitim almalarinin etkili oldugunu bildirmislerdir.
Ögrencilerin durumluk-sürekli kaygi puanlari ve basa çikma
puanlari ile kardes sayisi arasinda, tek çocuk olanlarin durumluk ve
sürekli kaygi puan ortalamalari diger ögrencilerden düsük ve basa
çikma becerileri ise daha yüksek olup yapilan istatistiksel analizlerinde
ise anlamli bir iliski bulunmamistir (P>0.05). Ayrica, ögrencilerin durumluk kaygi puanlari ile kardes sayisi arasinda, istatistiksel açidan
anlamli bir iliski bulunmustur (F: 4.140, p<0.05 )(Tablo 4).
Türkiye Nüfus Sayimi Arastirmasi (TNSA) sonuçlarina göre (1999)
ülkemizde ortalama hane halki büyüklügü 4.3 olarak tespit edilmistir.
Cambaz ve ark. (2001), yaptiklari çalismada kardes sayisi durumluk-sürekli kaygi puanlari arasinda istatistiksel olarak bu çalismanin
aksine anlamli iliski olmadigi; dogum sirasi ile durumluk kaygi puanlari
arasinda negatif iyi derecede ve sürekli kaygi puanlari arasinda ,negatif
çok zayif iliski oldugunu saptamislardir (Cambaz 2001). Bu çalismada
ögrencilerin dogum sirasi arastirilmamistir. Ancak kardes sayisinin
kaygiya etkisinin kardes ve ebeveyn tutumlari ile iliskili olabilecegi
düsünülmektedir.
Odaci ve Kalkan (2004), arastirmalarinda ögrencilerin çesitli stresle basa çikma tekniklerini bilmelerinin stresle basa çikma biçimlerinden olan kültürel özelliklerle gelisen sosyal destek arama, soruna
yönelme ve sorunla ugrasmaktan kaçinma düzeyleri üzerinde etkili oldugunu ifade etmislerdir.
Tolan ve Soygüt (2004), arastirmalarinda farkli kaygi düzeyleri ve
kisilerarasi semalarin çesitli boyutlari arasinda anlamli farkliliklar oldugunu gözlemlemislerdir.
SONUÇ VE ÖNERILER
Kültürün bireyin tüm gelisim dönemlerine farkli boyutlarda etkisi
vardir. Üniversite ögrencileri ergenligin son dönemini yasayan bireylerdir. Tedavi edici ve koruyucu ruh sagligi hizmetlerinde dogru kararlar
verilebilmesi için ergenlik dönemi hakkindaki kalip yargilar yerine her
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kültürde kendi kosullarini inceleyip özümsenmis bir modelin gerekliligi
açiktir. Sosyo-kültürel kosullar ergenin karsilastigi sorunlarin sayisini
arttirabilir, azaltabilir veya bu sorunla karsilasma sirasini etkileyebilir.
Sorunlarin artisi, ergenin basa çikma becerilerine ve sosyal çevre ile
etkilesimine bagli olarak kaygi artisi degisik olumsuz duygularin artisi
veya kendini olumsuz degerlendirme olarak karsimiza çikabilir. Ergenlik
döneminde özellikle çalkanti yasayan kisilerde dis olaylar kadar bu basa
çikma becerilerinin de ele alinip incelenmesi yararli olacaktir. Ancak bu
tarzda çok faktörlü yaklasimlarla gelisim dönemlerinde cinsiyete, yasa
ve çalisma durumuna göre hangi özel sikintilarla karsilastiklari ve
bunlari nasil çözdükleri incelenebilir. Bu kavramlarin dogrultusunda;
Ögrencinin gelisim potansiyelini arttirmak açisindan; üniversitelerin mediko-sosyal saglik merkezlerinin rehberlik bölümlerinde, gençlerin
sosyo-kültürel özellikleri, kaygi düzeyleri ve basa çikma becerilerinin
belirlenmesi ve bu konuda ögrenci danismanlari ile isbirliginin saglanmasi önerilmektedir.
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ÜNIVERSITE HASTANESINDE GÖREV YAPAN HEMSIRELERIN
IS DOYUMU DÜZEYLERI VE ETKILEYEN FAKTÖRLER
JOB SATISFACTION LEVELS AND EFFECTING FACTORS OF NURSES
WORKING TO UNIVERSITY HOSPITAL
Aynur ÇETINKAYA

Ferda ÖZBASARAN

Celal Bayar Üniversitesi Saglik Yüksekokulu, Hemsirelik Bölümü, MANISA
Anahtar Sözcükler: Hemsire, Is doyumu, Etkileyen faktörler
Key Words: Nurse, Job satisfaction, Effecting factors

ÖZET
Bu arastirma, Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nde Dahiliye ve Cerrahi
kliniklerinde görev yapan hemsirelerin is doyumu düzeylerini ve etkileyen etmenleri saptamak amaciyla planlanmis, betimleyici bir çalismadir.
Arastirmanin örneklemini, Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nde Dahiliye ve cerrahi kliniklerinde görev yapan 40 hemsire olusturmustur. Arastirmanin
verileri 15 Eylül-15 Ekim 2002 tarihleri arasinda toplanmistir. Verilerin toplanmasinda; anket formu ve “Hemsire Is Doyumu Formu” kullanilmistir.
Hemsirelerin is doyumu düzeylerine bakildiginda; “bilgi ve beceri kullanimi”, “basari duygusu”, “insanlarla tanisma-arkadaslik”, “insiyatif kullanma”,
“karar verme-yargilama”, “isin sonucunu görme”, “isini sevme” konularinda
çogunlugunun bazen doyumlu olduklari, “sorumluluk”, “hastaya ait hedefler”
unsurlarinda her zaman doyumlu olduklari, “rekabet”, “kaynak bulabilme”, “is
kontrolü” ve “is yükü” ne yönelik her zaman doyumsuz olduklari saptanmistir.
SUMMARY
This research is planned in order to determine the level of job satisfaction
for nurses working in medical and surgical clinicales of Celal Bayar University
Hospital and it’s a descriptive research.
The sample of the research consist of 40 nurses working in medical and
surgical clinicales of Celal Bayar University Hospital. The data of research was
collected between 15th of September and 15th of October in 2002. To collecting
data Survey Form and “Nurse Job Satisfaction Form” were used.
When we take a care of the level of job satisfaction for nurses, about
“using knowledge and talent”, “the sense of success”, “knowing each other and
friendship”, “using initiative”, “making decision and evaluation”, “estimation the
results of evidences”, “finding pleasure in job”, the whole nurse is sometimes
satisfied, about “responsibility”, “targets belonging to patient”; they are always
satisfied, about “competition”, “finding source”, “work control” and “work
obligation”; they have never satisfaction.
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GIRIS
Saglik isletmelerinin hedefi toplumun saglikli yasamasini saglamak ve bunu sürdürmektir. Ayrica, saglik hizmetleri ülkelerin kalkinmasinda araç ve amaç özelligini tasimaktadir. Bu nedenle, sagliga yapilacak yatirimlar tüm yatirimlarin basinda gelmelidir. Bilindigi gibi saglik
hizmetlerinin etkin bir sekilde yürütülmesinde hemsirelerin payi büyüktür. Hemsirelik hizmetlerinin özelligi, verilen hizmetin sürekli bir hizmet
olusudur. Hemsirelik hizmetlerinin niteligine göre, saglik hizmetleri deger kazanir ya da yargilanir (Dramali 1998, Nural 1992).
Is doyumu genellikle çalisanlarin islerine iliskin duygulari, isiyle
ilgili tutumlari olarak tanimlanmaktadir. Bu duygular, bireyin önceki is
yasantilarina, beklentilerine ve sahip olduklari seçeneklere baglidir. Is
doyumu, ilk kez 1920’lerde ortaya atilmis, asil önemi 1930 ve 1940’li
yillarda anlasilmistir. O yillardan beri endüstri ve örgüt psikolojisinin en
fazla çalisilan konusu is doyumudur. Meslek disi yasami dogrudan etkileyen ve sürekli özveri gerektiren hemsirelik mesleginde is doyumu
büyük önem tasimaktadir (Piyal ve ark. 1994, Canbaz ve ark. 2001).
Yönetim bilimi literatüründe is tatmini ile ilgili çesitli tanimlar
yapilmaktadir. En genel anlamiyla is doyumu, isletme çatisi altinda
çalisan bireylerin, kurum içi is ve sosyal iliskiler ile ilgili olusturduklari
memnuniyet düzeyinin; 1- Halen ne oldugunu ve 2- Arzu edilenden ne
ölçüde farkli oldugunu anlamayi içerir. Bir baska tanima göre; isçinin
isi ya da isinin farkli boyutlari ile ilgili duygulanimi ya da duygulanimsal
yanitidir. Ancak basit bir sekilde “is tatmini”, is görenlerin isini zevkle
yapmasi veya islerine karsi duyduklari olumlu düsünceler seklinde
tanimlanabilir (Halici ve Yurtseven 2002). Is tatmini (doyumu), bireyin is
yasamini degerlendirmesi sonucu elde ettigi haz duygusu olarak ta
tanimlanmaktadir (Karadag ve ark. 2002). Bunun yaninda, kavramin
yapisinda is görenlerin kendi degerlendirmelerini (beklenti / sunulan)
söz konusu oldugunu vurgulayan tanimlar da vardir. Bu anlamda, genel
olarak, is görenin is ile beklentilerinin karsilanma düzeyi, is tatmini
düzeyini yansitacaktir (Özer 2002, Piyal ve ark. 1994). Bir baska deyisle,
is görenin is ile ilgili beklentileri karsilandikça is tatmini yükselecektir
(Halici ve Yurtseven 2002).
Toplam Kalite Yönetimi (TKY)’nde iç müsteri olarak kabul edilen
personelin memnuniyetine ve is doyumuna öncelik verilmeden dis müsterilerin sürekli memnuniyetinin saglanamayacagi genis kabul gören bir
görüstür (Aksakal ve ark. 2002).
Görev doyumsuzlugunun hizli personel degisimi ve düsük üretime
neden oldugu bilinmektedir. Ayrilan elemanin yerine yenisinin hazirlan-
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masi, görevini tam kapasite ile yapacagi duruma gelinceye kadar diger
elemanin daha fazla çalismak zorunda kalisi, gruba yeni katilan bireyin
grup dinamiginde yarattigi degisiklikler ve bunlara bagli olarak ortaya
çikan sorunlar görev doyumu olgusunu, yöneticinin üzerine özenle egilmesi gereken konuma getirmistir (Uyer 1997).
Doyum kaynagi hakkinda hemsireler üzerinde hem ülkemizde
hem de yurt disinda yapilan incelemeler; basari, kidem, taninma, güç is,
sorumluluk, ilerleme potansiyeli, otonomi, ödüllendirici prim, otorite,
hos is çevresi, uygun is saatleri ve yeterli eleman gibi faktörlerin doyum
saglayici oldugunu ortaya koymustur (Uyer 1997, Gray 1984). Yetersiz
planlama ve etkisiz iletisim, isi etkileyen kararlarin açiklamalarinda
yetersizlik, açik olmayan kural ve yönetmelikler, açiklanamayan baski,
is çoklugu ve bunun is kalitesine olumsuz etkisi, personel azligi, is
birligi yapmayan hekimler, yetersiz ücret, hemsirelik disi görevler ve
egitilmemis deneticiler gibi durumlar da doyumsuzluk yaratan kaynaklardir (Aslan ve Akbayrak 2002). Yani is doyumu; isin niteligi, ücret,
yükselme olanagi, çalisma kosullari, denetim, örgüt ve yönetim, çalisanin kisiligi gibi pek çok faktörden etkilenir. Üretimde düsme, ise
gelmemede artma ve hizli personel degisimi is doyumsuzlugunun pahali
sonuçlaridir. Eger yönetici, iyi bir yönetim ile görev doyumunu desteklerse doyumsuzluk azaltilabilir (Karadag ve ark. 2002, Tzeng and
Katefian 2002, Lynn and Kelley 1997, Uyer 1997).
Ayrica hemsirelerin yogun is yükü, agir ve ölümcül hastalara bakim verme, gerektiginde hasta ve yakinlarina duygusal destek vermek
zorunda kalmasi gibi nedenler isle ilgili stres ve gerginlige yol açmaktadir. Bunun yaninda saglik hizmetindeki yetersizlikler, hizmetin ve personelin dengesiz dagiliminda çalisanlarda düs kirikligi ve gerginlik
yaratmaktadir. Ise bagli gerginlik, kiside depresyon, anksiyete, çaresizlik duygulari gibi ruhsal, bas agrisi, kaslarda gerginlik, uykusuzluk gibi
fizyolojik etkilere yol açmaktadir. Bunun yani sira ise bagli gerginlik,
iste verimi ve üretimi düsürme, is doyumunda azalma, ise gecikme, özür
uydurarak hiç gelmeme ya da isi tamamen birakma, sonuçta da deneyimli personelin elde tutulamamasi gibi kurumsal sonuçlarda vardir.
Olumsuz çalisma kosullari bireyi tüketerek ister istemez verdigi hizmetin nitelik ve niceliginde bozulmaya neden olabilmektedir (Canbaz ve
ark. 2001).
Literatürde, hastaneden yatan hastalarin hemsirelik bakimindan
memnuniyeti ile hemsirelerin is doyumu arasindaki baglanti kismen
desteklenmektedir (Tzeng and Katefian 2002). Yani is hayatinda doyum
yasayan hemsirelerin hastalara daha iyi bakim verdikleri ve doyumun
bakim kalitesini belirleyici ölçütlerden biri oldugu söylenebilir.
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Bu arastirmanin amaci, Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nde
Dahiliye ve Cerrahi kliniklerinde görev yapan hemsirelerin is doyumu
düzeylerini ve etkileyen etmenleri saptamaktir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu arastirma, Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nde Dahiliye ve
Cerrahi kliniklerinde görev yapan hemsirelerin is doyumu düzeylerini ve
etkileyen etmenleri saptamak amaciyla planlanmis, betimleyici bir çalismadir.
Arastirmanin örneklemini, Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nde
Dahiliye ve cerrahi kliniklerinde ve anabilim dallarinda görev yapan 40
hemsire olusturmustur. Arastirmanin verileri, hastane bas hekimliginden gerekli yasal izin alindiktan sonra 15 Eylül-15 Ekim 2002 tarihleri
arasinda toplanmistir. Verilerin toplanmasinda, Bilgi Formu ve Is Doyumu Anketi kullanilmistir.
1) Hemsire Tanitici Bilgi Formu: Ilgili literatürler isiginda arastirmacilar tarafindan hazirlanmis olan Tanitici Bilgi Formu; klinik hemsirelerinin sosyo-demografik özellikleri ve mesleki özelliklerini belirlemeye yönelik 22 sorudan olusmaktadir.
2) Is Doyumu Anketi: Hemsirelerin is doyumunu ölçmek için
kullanilan bu anket; 1986 yilinda Prof. Enid Mumford tarafindan hazirlanmis ve ankette çalisanlarin ve müsterilerin gereksinimiyle basarili bir
entegrasyon temel alinmistir. Mumford bu yaklasimla performans orani
ve is doyumun birbirine paralel oldugunu saptamis ve is doyumu anketini çogu insanin, islerindeki isteklerinin neler oldugu düsüncesi üzerine temellendirmistir.
Mumford, is doyumunu “bir kisinin isinde neye sahip oldugu ile
ideal olarak neye sahip olma istegi arasinda iyi bir denge” olarak tanimlamis ve gereksinimleri üç alan üzerine odaklamistir: 1- Kisilik ile ilgili
olanlar 2- Uzmanlik ile ilgili olanlar 3- Çalisanlari degerlendirme ile ilgili
olanlar.
Bu anket formunun, Türkçe’ye uyarlanmasi ve geçerlilik-güvenirlilik çalismalari, Olgun tarafindan 1994 yilinda yapilmis ve 13 is boyutuna ait güvenirlilik katsayilari 0.58-0.89 arasinda bildirilmistir (Özmen
1996, Olgun 1994).
Arastirmacilar tarafindan kodlanmis veriler, SPSS 10.0 for Windows istatistik programina islenmistir. Tüm verilerin analizinde; sayiyüzde dagilimi, genel aritmetik ortalama (X), ortanca (medyan), standart
sapma (SS) ve minimum (Min)–maximum (Max) degerleri, Fisher’in
Kesin Testi kullanilmistir (Sümbüloglu ve Sümbüloglu 1998).
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BULGULAR
Tablo 1. Hemsirelerin Sosyo Demografik Özelliklerine Göre Dagilimi
Sosyo Demografik Özellikler
Yas Grubu
(25.22±3.53* Min:21 Max:35 Ortanca:25)
Medeni Durumu
Çocuk Sahibi Olma Durumu
(0.35±0.57* Min:0 Max: 2 Ortanca:0)
Egitim Durumu
Aylik Ortalama Net Geliri (Milyon Tl.)
(444.550±258.189*
Min: 200 Max: 1 000 Ortanca:440.000)
Gelir Durumu Algisi
En Uzun Süre Yasanilan Yerlesim
Birimi
Evin Durumu
Otomobil Varligi
Bilgisayar Varligi
TOPLAM

21-25 yas
26-30 yas
31-35 yas
Bekar
Evli
Bosanmis
Yok
1 çocuk
2 çocuk
Saglik Meslek Lisesi
Ön Lisans (2 yillik)
Lisans (4 yillik)
200 milyon TL.
201-400 milyon TL.
401-600 milyon TL.
601-800 milyon TL.
801 milyon TL. ve üzeri
Gelir- giderden az (kötü)
Gelir-gidere denk (orta)
Köy / kasaba
Ilçe merkezi
Il merkezi
Kendilerine ait
Kira
Var
Yok
Var
Yok

Sayi
26
11
3
24
14
2
28
10
2
18
10
12
16
3
11
7
3
30
10
9
14
17
15
25
10
30
9
31
40

%
65.0
27.5
7.5
60.0
35.0
5.0
70.0
25.0
5.0
45.0
25.0
30.0
40.0
7.5
27.5
17.5
7.5
75.0
25.0
22.5
35.0
42.5
37.5
62.5
25.0
75.0
22.5
77.5
100.0

* X ± SS

Arastirma kapsamindaki hemsirelerin yas ortalamalari 25.22 ±
3.53 olarak saptanmis; %65’inin 21-25 yas grubunda oldugu belirlenmistir. Hemsirelerin, %60’inin bekar oldugu, %70’inin çocugunun
olmadigi, %25’inin de 1 tane çocugu oldugu saptanmistir. Hemsirelerin
egitim durumlarina bakildiginda; %45’inin Saglik Meslek Lisesi mezunu
oldugu bulunmustur. Hemsirelerin aylik net gelir ortalamasi 444.550.
000±258.189.000 TL. olarak belirlenmis; %40’inin aylik ortalama net
gelirinin 200 milyon TL. ve altinda oldugu saptanmistir. Çogunlugu
(%75) gelir durumlarini; gelir-giderden az olarak tanimlamislardir. Arastirma kapsamina alinan hemsirelerin %42.5’inin en uzun süre il merkezinde yasadiklari saptanmistir. Hemsirelerin ekonomik durum göstergelerinden olan ev ve otomobil sahibi olma durumlari incelendiginde;
hemsirelerin su an oturduklari evin %62.5’inin kira oldugu, %75’inin
otomobilinin olmadigi belirlenmistir. Günümüzün kaçinilmaz teknolojik
gereksinimlerinden olan bilgisayar, hemsirelerin %77.5’inin evinde
yoktur (Tablo 1).
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Tablo 2. Hemsirelerin Mesleki Özelliklerine Göre Dagilimi
Mesleki Özellikler
Çalisilan Klinik
Kadrolu Çalisma Durumu
Toplam Çalisma Süresi
(54.75±42.57*
Min:1 Max:168
Ortanca: 48) (Ay)
Klinikteki Görevi
Klinikten Memnuniyeti
H.I.E. Kursu Yapilmasi
Herhangi Bir Kursa/ egitime Katilma
Çalisma Sistemi
Bir Aylik Sürede Tutulan
Nöbet Sayisi
(6.00±2.67* Min:2 Max: 13
Ortanca:6)
Meslegi Seçmeyi Isteme

Meslegi Seçmedeki En
Önemli Neden

Klinige Gelme Sekli
Klinikteki Islevleri
Tanimlama
TOPLAM

Dahiliye Klinigi
Cerrahi Klinigi
Kadrolu
Sözlesmeli
1 yil ve alti (0-12 ay)
2-4 yil (13-48 ay)
5-7 yil (49-84 ay)
8 yil ve üzeri (85 ay ve üzeri)
Servis hemsiresi
Servis sorumlusu
Memnun
Memnun degil
Evet yapiliyor
Hayir yapilmiyor
Katilmis
Katilmamis
Nöbetli çalisma sistemi
Gündüz çalisma
1-3 kez
4-6 kez
7-9 kez
10 kez ve üzeri
Isteyerek
Istemeyerek
Kendisi istedigi için
Ailesi istedigi için
Baskalarinin önerisi ve özenti
Ekonomik nedenlerden dolayi
Kisa yoldan meslek sahibi olmak
Saglik meslek lisesini kazandigi için
Kendi istegi ile
Kurum tarafindan görevlendirilme
Tesadüfen
Hasta merkezli
Is merkezli

Sayi
23
17
22
18
9
13
11
7
35
5
36
4
39
1
21
19
40
0
10
13
13
4
29
11
19
11
4
2
2
2
10
29
1
32
8
40

%
57.5
42.5
55.0
45.0
22.5
32.5
27.5
17.5
87.5
12.5
90.0
10.0
97.5
2.5
52.5
47.5
100.0
0.0
25.0
32.5
32.5
10.0
72.5
27.5
47.5
27.5
10.0
5.0
5.0
5.0
25.0
72.5
2.5
80.0
20.0
100.0

* X ± SS

Tablo 2’de, hemsirelerin mesleki özelliklerine göre dagilimi gösterilmistir. Arastirma kapsamindaki hemsirelerin; %57.5’i dahiliye kliniklerinde, %42.5’i cerrahi kliniklerinde görev yapmaktadir. Hemsirelerin
%55’inin kadrolu olarak, %45’inin ise sözlesmeli olarak çalistiklari belirlenmistir. Hemsirelerin toplam çalisma süreleri ortalamasi 54.75 ±
42.57 ay olarak bulunmus; %32.5 ile çogunlugunun toplam çalisma
süresi 2-4 yil, olarak saptanmistir. Çogunlugunun (%87.5) yatak basi
hemsiresi olarak görev yaptigi belirlenmistir. Arastirmaya katilan hemsirelerin %90’inin su an çalistigi klinikten memnun olduklari saptanmistir. Hemsirelerin %97.5’i kurumlarinda hizmet içi egitim (H.I.E)
kurslarinin yapildigini ifade etmislerdir. Arastirmaya katilan hemsirelerin %52.5’inin daha önce meslegi ile ilgili herhangi bir kursa ya da

62

egitime katildigi belirlenmistir. Herhangi bir kursa ya da egitime katilan
(n=21) hemsirelere kurs-egitimin süresi soruldugunda; %52.4’ü (n=11)
yanitsiz birakmistir. Yanitlayan hemsireler için kursa/egitime katilma
süresi ortalamasi (n=10): 33.60±40.58 Min:1 Max:90 Ortanca:30 (gün)
olarak saptanmistir. Hemsirelerin tümünün (%100) nöbet tuttugu ve
hemsire basina düsen, bir aylik sürede tutulan ortalama nöbet sayilari;
6.00±2.67 olarak belirlenmistir. Bir aylik sürede ortalama hemsirelerin
%32.5’inin 4-6 kez nöbet tuttugu saptanmistir. Hemsirelerin %72.5’inin
hemsirelik meslegini isteyerek seçtigi, %47.5’inin meslegi seçmedeki en
önemli nedenin kendi istekleri oldugu belirlenmistir. Hemsirelerin su
anki çalistiklari kliniklere; %72.5 ile çogunlugunun kurum tarafindan
görevlendirme ile geldigi saptanmistir. Arastirmaya katilan hemsirelerin
%80 ile çogunlugu klinikteki islevlerinin hasta merkezli oldugunu ifade
etmislerdir.
Tablo 3. Hemsirelerin Is Doyumu ve Isteklilik Düzeyleri

IS DOYUMU
UNSURLARI
Bilgi ve Beceri
Kullanimi
Rekabet
Sorumluluk
Basari Duygusu*
Insanlarla
TanismaArkadaslik
Kaynak
Bulabilme*
Is Kontrolü
Hastaya Ait
Hedefler
Is Yükü
Insiyatif Kullanma
Karar Verme Yargilama
Isin Sonucunu
Görme
Isini Sevme*

DOYUM DERECESI
Bazen
Doyumlu
Doyumsuz
Doyumlu
+
0

ISTEKLILIK
Daha Fazla
Istek

Daha Az
Istek

Sayi

%

Sayi

%

Sayi

%

Sayi

%

Sayi

%

14

35.0

26

65.0

0

0.0

38

95.0

2

5.0

6
33
12

15.0
82.5
30.0

15
6
26

37.5
15.0
65.0

19
1
2

47.5
2.5
5.0

24
7
-

60.0
17.5
-

16
33
-

40.0
82.5
-

18

45.0

21

52.5

1

2.5

26

35.0

14

65.0

4

10.0

16

40.0

20

50.0

-

-

-

-

4

10.0

13

32.5

23

57.5

11

27.5

29

72.5

20

50.0

19

47.5

1

2.5

38

95.5

2

5.0

10
5

25.0
12.5

14
25

35.5
62.5

16
10

40.0
25.0

1
32

2.5
80.0

39
8

97.5
20.0

5

12.5

25

62.5

10

25.0

27

67.5

13

32.5

13

32.5

21

52.5

6

15.0

37

92.5

3

7.5

16

40.0

21

52.5

3

7.5

-

-

-

-

*Bu maddelerde istekliligi ölçen soru yoktur.

Hemsirelerin 13 is boyutuna yönelik doyum ve isteklilik düzeyleri,
Tablo 3’te verilmistir. Arastirma kapsamindaki hemsirelerin “Bilgi ve
beceri kullanimi”na yönelik %65’inin bazen doyumlu olduklari ama,
%95’inin bu konuda her zaman daha fazla istekli olduklari saptanmistir. “Rekabet” konusunda; yaklasik yarisinin (%47.5) doyumsuz,
ancak %60’inin daha fazla istekli oldugu belirlenmistir. “Sorumluluk”
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maddesi için; doyumlu hemsire sayisi 33 (%82.5) olarak saptanmis ve
yine ayni sayida hemsirenin (n=33, %82.5), bu konuda daha az istekli
oldugu bulunmustur. “Basari Duygusu”na yönelik inceleme yapildiginda; hemsirelerin %65’i bazen doyumlu olduklarini ifade etmislerdir.
“Insanlarla tanisma-arkadaslik” konusunda; hemsirelerin %52.5’inin
bazen doyumlu oldugu bulunmustur. Hemsirelerin çogu (565) bu konu
için daha az istek belirtmistir. “Kaynak bulabilme” incelendiginde;
hemsirelerin yarisi (%50) doyumsuz olduklarini ifade etmislerdir. “Is
kontrolü”nde; hemsirelerin %57.5’i doyumsuz bulunmustur. Is kontrolü
konusunda, 29 hemsire (72.5) daha az istek belirtmistir. “Hastaya ait
hedefler” konusunda hemsirelerin %50’sinin doyumlu oldugu ve
%95.5’inin bu konuda daha fazla istekli olduklari saptanmistir. “Is
yükü”ne yönelik hemsirelerin doyum tanimlamalarina bakildiginda;
%40’inin doyumsuz ve büyük çogunlugunun (%97.5) is yükü konusunda daha az istekli olduklari belirlenmistir. “Insiyatif kullanma”
maddesi için 25 hemsire (%62.5) bazen doyumlu olarak saptanmistir.
Hemsirelerin büyük çogunlugu (%80) insiyatif kullanmada daha fazla
istek belirtmislerdir. “Karar verme-yargilama” konusunda; hemsirelerin
%62.5’inin bazen doyumlu olduklari ve bu konuda %67.5’inin daha
fazla istekli oldugu belirlenmistir. “Isin sonucunu görme” de; hemsirelerin %52.5’i bazen doyumludur. Bu konuda isteklilik düzeyi için ise,
%92.5’i daha fazla isteklidir. “Isini sevme” maddesine yönelik; 21 hemsire (%52.5) bazen doyumlu olduklarini belirtmislerdir.
Hemsirelerin is doyumu anketindeki açik uçlu sorulara verdikleri
yanitlar incelendiginde ise; %20’si iste daha fazla rekabet olmasi için
ödüllendirici, özendirici ve motive edici uygulamalarin yapilmasini önermislerdir. Hemsirelerin %12.5’i, yüksek düzeyde bilgi ve beceri donanimi ile kendine duyulan güven olmasi durumunda iste daha fazla
basari duygusunun yasanacagini belirtmislerdir. Hemsirelerin %17.5’i
daha fazla insiyatif kullanabildiklerinde; hemsirelik uygulamalari için
karar verebilme yetkisi ve sonucu degerlendirme olanaginin olmasini
istemektedir. Hemsirelerin %20.3’ü, isin daha doyum saglayici ve sevilir
olmasi için; motivasyon-ödüllendirme ve ise göre tatmin edici ücret
uygulamasinin yapilmasini önermektedir. Hemsirelerin %24.1’i en çok
daha az is yükü ile fiziki ve sosyal daha uygun çalisma kosullarini
istemekte; %22.6’si da en çok hemsirelik disi isler yapmayi istememektedir.
Tablo 4’te görüldügü gibi, meslekle ilgili herhangi bir kursa/
egitime katilmis hemsirelerin ve hasta merkezli çalistigini ifade eden
hemsirelerin, “bilgi ve beceri kullanimi” na yönelik doyum düzeyleri daha yüksek bulunmustur (p<0.05).
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Tablo 4. Hemsirelerin Herhangi Bir Kursa/egitime Katilma ve Klinikteki Islevlerini
Tanimlama Durumlarina Göre Bilgi Ve Beceri Kullanimina Yönelik Doyum
Düzeylerinin Incelenmesi
BILGI VE BECERI KULLANIMI
Doyumlu
Bazen Doyumlu

TOPLAM*

Katilmis
Katilmamis

Sayi
11
3

%
52.4
15.8

Sayi
10
16

%
47.6
84.2

Sayi
21
19

KLINIKTEKI
ISLEVLERI
TANIMLAMA
Hasta Merkezli
Is Merkezli
TOPLAM

14
0
14

43.8
0.0
35.0

18
8
26

56.2
100.0
65.0

32
8
40

KURSA/EGITIME
KATILMA

%
100.0
100.0
p=0.022**

100.0
100.0
100.0

*Satir Yüzdesi

p=0.034**

** Fisher’ in kesin testi

Tablo 5. Hemsirelerin Klinikteki Islevlerini Tanimlama Durumlarina Göre Iste Rekabet
(Yaris) Olmasina Yönelik Doyum Düzeylerinin Incelenmesi
REKABET
KLINIKTEKI
ISLEVLERI
TANIMLAMA
Hasta Merkezli
Is Merkezli
TOPLAM

Doyumlu + Bazen
Doyumlu
Sayi
12
7
19

Doyumsuz

%
37.5
87.5
47.5

Sayi
20
1
21

%
62.5
12.5
52.5

TOPLAM*
Sayi
32
8
40

%
100.0
100.0
100.0

*Satir Yüzdesi

p=0.017**

** Fisher’ in kesin testi

Hemsirelerin iste “rekabet” (yaris) olmasina yönelik doyum düzeyleri ile klinikteki tanimladiklari islevleri Tablo 5’te karsilastirilmis ve
istatistiksel olarak fark anlamli bulunmustur (p<0.05). Hasta merkezli
çalistigini ifade eden hemsirelerin “rekabet” konusuna yönelik doyum
düzeyleri, is merkezli çalistigini ifade eden hemsirelere göre daha yüksek düzeyde saptanmistir.
Tablo 6. Hemsirelerin Medeni Durumlarina Göre Basari Duygusunu Yasamalarina Yönelik Doyum Düzeylerinin Incelenmesi

Doyumlu
MEDENI DURUM
Evli + Bosanmis
Bekar
TOPLAM
*Satir Yüzdesi
** Fisher’ in kesin testi

Sayi
8
4
12

BASARI DUYGUSU
Bazen Doyumlu +
Doyumsuz

%
50.0
16.7
30.0

Sayi
8
20
28

%
50.0
83.3
70.0

TOPLAM*
Sayi
16
24
40

%
100.0
100.0
100.0
p=0.037**
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Tablo 6’da; hemsirelerin “basari duygusu” nu yasamalarina yönelik doyum düzeyleri ile medeni durumlari karsilastirilmis ve aralarinda
istatistiksel olarak anlamli bir fark bulunmustur (p<0.05). Bekar olan
hemsirelerin, “basari duygusu” na ait doyum düzeyleri; evli ya da bosanmis hemsirelere göre daha düsüktür.
Tablo 7. Hemsirelerin Çalisma Sürelerine ve Egitim Durumlarina Göre Is Kontrolüne
Yönelik Doyum ve Isteklilik Düzeylerinin Incelenmesi
IS KONTROLÜ
TOPLAM ÇALISMA
SÜRESI***
2 yil ve alti
2 yil üzeri

EGITIM DURUMU
Saglik Meslek Lisesi +
Ön Lisans
Lisans

Doyumlu + Bazen
Doyumlu

Doyumsuz

TOPLAM*

Sayi

%

Sayi

%

Sayi

13
4

59.1
22.2

9
14

40.9
77.8

22
18

%
100.0
100.0
p=0.027**

IS KONTROLÜNDE ISTEKLILIK
Daha Fazla Istek
Daha Az Istek
Sayi
5
6

%

Sayi

17.9
50.0

23
6

%
82.1
50.0

TOPLAM*
Sayi
28
12

%

100.0
100.0
p=0.056**

TOPLAM
ÇALISMA
SÜRESI***
2 yil ve alti
3
13.6
19
86.4
22
100.0
2 yil üzeri
8
44.4
10
55.6
18
100.0
TOPLAM
11
27.5
29
72.5
40
100.0
*Satir Yüzdesi
p=0.040**
** Fisher’ in kesin testi
*** Kesme noktasi olarak, çalisma sürelerinin aritmetik ortalamasi (55 ay) alinsa da,
sonuç degismemektedir.

Iki yildan uzun süredir çalisan hemsirelerde “is kontrolü”ne
yönelik doyum düzeyi, iki yil ve daha az süredir çalisan hemsirelere göre
daha düsüktür (p<0.05). Hemsirelerin “is kontrolü”nde isteklilik düzeyleri ile egitim durumlari karsilastirilmis ve istatistiksel olarak zayif
da olsa fark anlamli bulunmustur (p=0.056). Saglik meslek lisesi ya da
ön lisans mezunu olan hemsirelerin, “is kontrolü” nde isteklilik düzeyleri, lisans mezunu olan hemsirelere göre daha azdir. Ayrica iki yil ve
daha az süredir çalisan hemsirelerin, “is kontrolü” ne yönelik isteklilik
düzeyleri, iki yildan uzun süredir çalisan hemsirelere göre daha azdir
(p<0.05, Tablo 7).
Hemsirelerin yapmakla yükümlü olduklari “is yükü” ne yönelik
doyum düzeyleri ile meslekle ilgili herhangi bir kursa/egitime katilip
katilmama durumlari karsilastirilmis ve aralarindaki fark istatistiksel
olarak zayif da olsa anlamli bulunmustur. Meslekle ilgili herhangi bir
kursa/egitime katilmis hemsirelerin, katilmayan hemsirelere göre “is
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yükü” ne yönelik doyum düzeylerinin daha yüksek oldugu belirlenmistir
(p=0.051, Tablo 8).
Tablo 8. Hemsirelerin Herhangi Bir Kursa/egitime Katilma Durumlarina Göre Yapmakla
Yükümlü Olduklari Is Yüküne Yönelik Doyum Düzeylerinin Incelenmesi
KURSA/EGITIME
KATILMA
Katilmis
Katilmamis
TOPLAM
*Satir Yüzdesi
** Fisher’ in kesin testi

IS YÜKÜ
Doyumlu + Bazen Doyumsuz
Doyumlu
Sayi
%
Sayi
%

Sayi

16
8
24

21
19
40

76.2
42.1
60.0

5
11
16

TOPLAM*

23.8
57.9
40.0

%
100.0
100.0
100.0
p=0.051**

Tablo 9. Hemsirelerin Medeni Durumlari, Çocuk Sahibi Olmalari, Klinikteki Görevleri ve
Meslegi Seçmeyi Isteme Durumlarina Göre Insiyatif Kullanmada Isteklilik
Düzeylerinin Incelenmesi
INSIYATIF KULLANMADA ISTEKLILIK
Daha Fazla Istek
Daha Az Istek
TOPLAM*
MEDENI DURUM

Sayi

%

Sayi

%

Sayi

Evli + Bosanmis
Bekar

9
23

56.3
95.8

7
1

43.2
4.2

16
24

ÇOCUK VARLIGI
Var
Yok

6
26

50.0
92.9

6
2

50.0
7.1

12
28

KINIKTEKI GÖREVI
Servis Sorumlusu
Servis Hemsiresi

100.0
100.0
p=0.005**

2
30

40.0
85.7

3
5

60.0
14.3

5
35

MESLEGI
SEÇMEYI
ISTEME
Isteyerek
Istemeyerek
TOPLAM

100.0
100.0
p=0.046**

26
6
32

89.7
54.5
80.0

3
5
8

10.3
45.5
20.0

29
11
40

*Satir Yüzdesi
** Fisher’ in kesin testi

%
100.0
100.0
p=0.004**

100.0
100.0
100.0
p=0.025**

Evli ya da bosanmis olan, çocugu olmayan, servis sorumlusu olan
ve meslegi istemeyerek seçen hemsirelerin, “insiyatif kullanma” da
isteklilik düzeylerinin, digerlerine göre daha az oldugu saptanmistir
(p<0.05, Tablo 9).
Tablo 10’da görüldügü gibi; arastirma kapsamindaki hemsirelerin
“karar verme-yargilama” da isteklilik düzeyleri ile egitim durumlari
arasinda, istatistiksel olarak anlamli bir fark bulunmaktadir (p<0.01).
Ön lisans ve lisans mezunu hemsirelerin, “karar verme-yargilama” da
isteklilik düzeyleri, saglik meslek lisesi mezunu olan hemsirelere göre
daha fazladir.
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Tablo 10. Hemsirelerin Egitim Durumlarina Göre Karar Verme- Yargilamada Isteklilik
Düzeylerinin Incelenmesi
KARAR VERME- YARGILAMADA ISTEKLILIK
Daha Fazla Istek
Daha Az Istek
TOPLAM*
EGITIM DURUMU
Ön Lisans + Lisans
Saglik Meslek Lisesi
TOPLAM
*Satir Yüzdesi
** Fisher’ in kesin testi

Sayi

%

Sayi

%

Sayi

19
8
27

86.4
44.4
67.5

3
10
13

13.6
55.6
32.5

22
18
40

%
100.0
100.0
100.0
p=0.007**

Tablo 11. Hemsirelerin Kadrolu Çalisma Durumlari, Çalisma Süreleri ve Meslegi Seçmeyi
Isteme Durumlarina Göre Isini Sevmeye Yönelik Doyum Düzeylerinin Incelenmesi
KADROLU ÇALISMA
DURUMU

Doyumlu

ISINI SEVME
Bazen Doyumlu +
Doyumsuz

TOPLAM*

Sayi

%

Sayi

%

Sayi

Kadrolu
Sözlesmeli

5
11

22.7
61.1

17
7

77.3
38.9

22
18

TOPLAM ÇALISMA
SÜRESI***
2 yil ve alti
2 yil üzeri

13
3

59.1
16.7

9
15

40.9
83.3

18
22

%
100.0
100.0
p=0.023**
100.0
100.0
p=0.010**

MESLEGI SEÇMEYI
ISTEME
Isteyerek
15
51.7
14
48.3
29
100.0
Istemeyerek
1
9.1
10
90.9
11
100.0
TOPLAM
16
40.0
24
60.0
40
100.0
*Satir Yüzdesi
p=0.027**
** Fisher’ in kesin testi
***Kesme noktasi olarak, çalisma sürelerinin aritmetik ortalamasi (55 ay) alinsa da,
sonuç degismemektedir.

Kadrolu olarak, iki yildan uzun süredir çalisan ve meslegi istemeyerek seçtigini belirten hemsirelerin, “isini sevme” ye yönelik doyum
düzeyleri daha düsük düzeyde bulunmustur (p<0.05, Tablo 11).
TARTISMA
Arastirma kapsamindaki hemsirelerin is doyumu düzeyleri
incelendiginde;
“Bilgi ve beceri kullanimi”na yönelik, %65’inin bazen doyumlu
olduklari ama %95’inin bu konuda her zaman daha fazla istekli
olduklari saptanmistir. Olgun’un (1994) çalismasinda da 17 hemsire ile
(n=20) çogunlugunun bazen doyumlu olduklari, %100’ünün bu konuda
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her zaman daha fazla istek bildirdikleri ifade edilmistir. Turhan’in
(1998) yaptigi bir arastirmada, hemsirelerin kendi performanslarini
degerlendirme sonuçlarinda, hemsirelerin is bilgisi konusunda
%60.29’u iyi düzeyde, %33.83’ü çok iyi düzeyde olduklari görülmüstür.
Oysa, bu çalismanin sonucunda hemsirelerin sahip olduklari bilgi ve
becerilerini her zaman kullanmadiklari ortaya çikmistir. Bunun da
hemsirelerin yeterince bagimsiz çalisamadiklarindan kaynaklandigi, bu
konuda istekli olmalarinin ise, bagimsiz çalisabilmeyi istedikleri seklinde yorumlanabilir.
“Rekabet” konusunda; hemsirelerin yaklasik yarisinin (%47.5)
doyumsuz ancak %60’inin daha fazla istekli oldugu belirlenmistir.
Olgun’un çalismasinda ise 13 hemsirenin (n=20) bazen doyumlu olduklari ve yine ayni sayida (13 hemsire) hemsirenin daha fazla istekli
olduklari bildirilmistir (Olgun 1994). Bu bulgular, arastirma bulgulariyla benzerlik göstermektedir. Özaltin (2002), is yasaminda rekabetin
bilimsellesmeye olan katkisi ve hemsireligi gelisime yönelten bir boyut
oldugunu vurgulamistir. Yapilan bu çalismanin sonucunda bulunan,
hemsireler arasinda rekabetin olmamasi durumunun, çalisma ortamlarinda rekabete olanak saglanmamasi, özendirici, motive edici uygulamalarin olmamasi nedeniyle meydana geldigi düsünülmektedir. O nedenle burada yöneticilere, görevler düsmektedir.
“Sorumluluk” maddesi için; doyumlu hemsire sayisi 33 (%82.5)
(n=40) olarak saptanmis ve yine ayni sayida hemsirenin (n=33, %82.5),
bu konuda daha az istekli oldugu bulunmustur. “Sorumluluk” boyutu
için, Olgun’un (1994) arastirmasinda toplam 20 hemsireden 15 hemsirenin doyumlu olduklarini, ancak sadece %50’sinin bu konuda daha fazla
istekli olduklari belirtilmistir. Daha önce yapilmis bir arastirmada,
hemsirelerin kendi performanslarini degerlendirme sonuçlarinda, hemsireler sorumluluk duygularinin %69.12’si çok iyi düzeyde, %30.88’i iyi
düzeyde olduklarini belirtmislerdir (Turhan 1998). Hemsirelerin sorumluluk alma duygusunun gelismisligi, yogun is yükünden ve görev disi
yapilan islerden kaynaklanabilir.
“Basari duygusu”na yönelik inceleme yapildiginda; hemsirelerin
%65’i bazen doyumlu olduklarini ifade etmislerdir. Bu bulgu Olgun’un
(1994) sonuçlariyla aynidir (%65). Bu nedenle hemsirelere is alaninda
basari duygusunu yasamaya olanak saglayacak uygulamalarin planlanmasi gerekmektedir.
“Insanlarla tanisma-arkadaslik” konusunda; hemsirelerin %52.5’
inin bazen doyumlu oldugu bulunmustur. Hemsirelerin çogu (%65) bu
konu için daha az istek belirtmistir. Olgun’un (1994) çalismasinda
%50’sinin bu konuda doyumsuz, çogunlugunun (19 hemsire) ise daha
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fazla istekli olduklari saptanmistir. Hemsirelerin kendi performanslarinin degerlendirildigi bir çalismada, hemsirelerin insan iliskileri
konusunda %58.82’sinin iyi düzeyde, %38.23’ünün çok iyi düzeyde
olduklari belirtilmistir (Turhan 1998). Aslinda hemsireligin kaçinilmaz
gereksinimlerinden olan insanlarla iletisim ve iyi iliskiler kurma konusunda, hasta yogunlugu ve is yüküne, etkin ve olumlu kisiler arasi iliski
kurmadaki eksikliklere bagli olarak doyumun az oldugu ve dolayisiyla
da istekli olmadiklari düsünülmektedir.
“Kaynak bulabilme” incelendiginde; hemsirelerin yarisi (%50)
doyumsuz olduklarini ifade etmislerdir. Benzer sekilde, Olgun’un (1994)
çalismasi sonucunda da %65’inin bazen doyumlu olduklari bildirilmistir. Oysa hemsirelik gibi teknik becerilere dayanan bir meslegin çalisma
alaninda kaynak sikintisi çekmesi üzücüdür. Bu sorunun günümüzde
halen devam etmekte olmasi, maddi olanaklarin arttirilmasi ve kalitede
maliyet analizinin önemini bir kez daha vurgulamaktadir.
“Is kontrolü”nde; hemsirelerin %57.5’i doyumsuz bulunmustur.
Is kontrolü konusunda, 29 hemsire (%72.5) daha az istek belirtmistir.
Olgun’un (1994) arastirmasinda 12 hemsirenin (n=20) bazen doyumlu
olduklari, %50’sinin daha az istek bildirdikleri belirlenmistir. Bu bulgular, arastirma bulgulariyla paraleldir. Klinik islevlerin izlenme ve denetlenmesinin kaliteli bakimda önemi yadsinamaz, fakat bunun uygun
siklikta ve uygun ön egitim alarak liderlik özelliklerinin tasiyan yöneticilerle olmasi gerektigi bilinmektedir. Hemsirelerin bu konuda doyumsuz
ve isteksiz olmalari düsündürücüdür.
“Hastaya ait hedefler” konusunda hemsirelerin %50’sinin
doyumlu oldugu ve %95.5’inin bu konuda daha fazla istekli olduklari
saptanmistir. Oysa Olgun’un (1994) arastirmasi sonucuna göre
%65’inin bazen doyumu olduklari, fakat tamaminin (%100) daha fazla
istekli olduklari belirtilmistir. Hemsirelikte kullanilan bakim planlarinin
amaçlarindan olan hastaya ait hedef belirleme konusunda eskiye göre
doyum orani (%15) artmistir.
“Is yükü”ne yönelik hemsirelerin doyum tanimlamalarina bakildiginda; %40’inin doyumsuz ve büyük çogunlugunun (%97.5) is yükü
konusunda daha az istekli olduklari belirlenmistir. Olgun’un (1994)
arastirmasinda, 20 hemsireden, 9 hemsirenin bazen doyumlu olduklari,
yine ayni sayida hemsirenin doyumsuz olduklari ve bu bulgularla
paralel olarak 17 hemsirenin daha az istekli olduklari bildirilmistir. Bu
bulgular, yapilan bu çalisma sonuçlariyla benzerdir. Turhan’in (1998)
yaptigi bir çalismada ise, hemsirelerin kendi performanslarini degerlendirme sonuçlarinda, hemsirelerin is miktari ve etkinligine yönelik %50’si
iyi düzeyde, %48.53’ü çok iyi düzeyde olduklarini belirtmislerdir. Birinci
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basamak saglik kurumlarinda çalisan saglik personeli ile yapilan bir
arastirmada ise, saglikçilarin %43.8’inin is yükünden memnun olduklari saptanmistir (Aksakal ve ark. 2002). Bu bulgular bizim çalismamizla
paralel degildir.
“Insiyatif kullanma” maddesi için 25 hemsire (%62.5) bazen
doyumlu olarak saptanmistir. Hemsirelerin büyük çogunlugu (%80)
insiyatif kullanmada daha fazla istek belirtmislerdir. Olgun’un (1994)
çalismasi, bu arastirma bulgulariyla benzerlik göstermektedir (%70 ve
%90). Hemsirelerin kendi performanslarini degerlendirdikleri bir çalismada, hemsirelerin insiyatif kullanma konusunda %57.35’inin çok iyi
düzeyde, %39.70’inin iyi düzeyde olduklari belirtilmistir (Turhan 1998).
Çalismanin sonucu, hemsirelerin meslek hayatlarinda daha bagimsiz
çalismak istemelerini desteklemektedir.
“Karar verme-yargilama” konusunda; hemsirelerin %62.5’inin
bazen doyumlu olduklari ve bu konuda %67.5’inin daha fazla istekli
oldugu belirlenmistir. Olgun’un (1994) çalismasinda, 12 hemsire bazen
doyumlu olduklarini, 17 hemsirenin “Karar verme-yargilama” konusunda daha fazla istekli olduklari belirtilmistir. Yapilan bir baska arastirmada ise, hemsirelerin kendi performanslarini degerlendirme sonuçlarinda, hemsirelerin karar verme konusunda %60.29’u iyi düzeyde,
%36.76’si çok iyi düzeyde olduklarini belirtmislerdir (Turhan 1998).
Olgun’un (1994) çalisma sonuçlari ile benzerlik gösteren arastirma
sonuçlari karar verme ve yargilamadaki doyumsuzlugun ve istekliligin
halen devam ettigini göstermektedir.
“Isin sonucunu görme” de; hemsirelerin %52.5’i bazen doyumludur. Bu konuda isteklilik düzeyi konusunda ise, %92.5’i daha fazla
isteklidir. Bu bulgular, Olgun’un (1994) çalisma sonuçlari ile benzerdir.
Hemsirelerin bu konuda doyumsuz olmalarinin yaninda istekli olduklarini belirtmeleri sevindiricidir.
“Isini sevme” maddesine yönelik; 21 hemsire (%52.5) bazen doyumlu olduklarini belirtmislerdir. Olgun’un (1994) çalismasinda arastirma kapsamina alinan 20 hemsireden, %50’sinin “Isini sevme” konusunda doyumlu olduklarini ifade edilmistir. Turhan’in (1998) yaptigi bir
çalismada, hemsirelerin isine baglilik-ilgi konusunda %61.76’si çok iyi
düzeyde, %38.24’ü iyi düzeyde olduklari belirtilmistir (Turhan 1998).
Tüm meslekleri icra ederken, doyumu saglayan belki de en önemli etkenlerden olan isini sevme, hemsirelik mesleginde gözlemledigimiz kadariyla daha okula gelirken meslegi en son siralarda seçmeleri, isteksiz
gelmeleri nedeniyle zorunlu kalindiginda seçilen ve yapilan bir meslek
durumundadir. Çalismada da, hemsirelerin isini sevme konusundaki
doyum orani (%40) ile meslegi kendilerinin istegiyle seçme durumu
(%47.5) arasindaki oran paraleldir.
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Hemsirelerin is doyumu düzeylerini etkileyen faktörler
Arastirma kapsamina alinan hemsirelerin is doyumu puanlari
incelendiginde; meslekle ilgili herhangi bir kursa/egitime katilmis olan,
hasta merkezli çalistigini ifade eden hemsirelerin, “bilgi ve beceri
kullanimi” na yönelik doyum düzeyleri daha yüksek bulunmustur
(p<0.05). Uygun sekillerde hazirlanmis, uygulanmis ve hayata geçirilmis
hizmet içi egitim ve kurslarin, hemsirelerin mesleki bilgi ve becerilerini
arttirdigi herkesçe bilinmektedir. Yapilan diger çalismalarda da, primer
hemsirelik gibi hasta odakli bakimda da hemsirelerin bilgi ve beceri
kullanimi konusunda daha doyumlu olduklari bildirilmistir (Özmen
1996, Olgun 1994). Çalisma sonuçlari bu bilgileri desteklemektedir.
Hasta merkezli çalistigini ifade eden hemsirelerin “rekabet” konusuna yönelik doyum düzeyleri, is merkezli çalistigini ifade eden hemsirelere göre daha yüksek düzeyde saptanmistir (p<0.05). Bir baska
çalismada da, primer hemsirelik gibi hasta odakli bakimda hemsirelerin
rekabet konusunda daha doyumlu olduklari bildirilmistir (Özmen 1996).
Oysa Olgun’un (1994) çalismasinda karsilastirilan bakim yöntemlerinin
rekabet konusunda doyum düzeyini etkilemedigi bildirilmistir. Bu sonuç, çalisma bulgusuyla benzer degildir.
Bekar olan hemsirelerin, “basari duygusu” na ait doyum düzeyleri; evli ya da bosanmis hemsirelere göre daha düsüktür (p<0.05).
Yapilan bir baska arastirmada, is doyumunu açiklayan degiskenlerin,
ögrenim durumu, amirle çatismanin sikligi, cinsiyet, gelir düzeyi ve evlilik doyumu oldugu belirtilmistir (Tezer 2002). Yani evli olup, mutlu olan
hemsirelerin doyum düzeylerinin yüksek olmasi bu sonucu desteklemektedir.
Iki yildan uzun süredir çalisan, saglik meslek lisesi ya da ön
lisans mezunu olan (p=0.056) hemsirelerde “is kontrolü” doyum düzeyi,
iki yil ve daha az süredir çalisan hemsirelere göre daha düsük
hesaplanmistir (p<0.05). Piyal ve ark. (1994) tarafindan yapilmis bir
arastirma sonucuna göre, is doyumu ile toplam hizmet süresi ve
çalisilan birim arasin-da istatistiksel anlamda önemli fark oldugu
belirtilmistir Oysa Canbaz ve ark.’nin (2001) yaptigi bir çalismada, çalisma süresinin is doyumu üzerine etkisiz oldugu belirtilmistir. Karadag ve
ark.’nin (2002) çalismasinda, hemsirelik yüksekokulu ve ön lisans
mezunu hemsirelerin, saglik meslek lisesi mezunlarina göre yönetim
biçimi konusunda daha fazla doyumsuz olduklari bildirilmistir
(p=0.009). Bu bulgular, çalisma bulgulariyla paralel degildir.
Iki yil ve daha az süredir çalisan hemsirelerin, “is kontrolüne
yönelik isteklilik” düzeyleri, iki yildan uzun süredir çalisan hemsirelere göre daha azdir (p<0.05). Bu meslekte yeni olanlarin, is
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kontrolüne yönelik isteksizliklerinin, hemsirelik is yasamina yeni baslamalarindan kaynaklandigi düsünülebilir.
Meslekle ilgili herhangi bir kursa/egitime katilmis hemsirelerin “is
yükü” ne yönelik daha doyumlu olduklari saptanmistir (p<0.05). O
halde mesleki egitim ve kurslarin, hemsirelikte is doyumunun bir çok
boyutunu olumlu yönde etkiledigi söylenebilir.
Evli ya da bosanmis olan hemsirelerin, çocugu olmayan hemsirelerin, servis sorumlusu olan ve meslegi istemeyerek seçtigini belirten
hemsirelerin “insiyatif kullanmada isteklilik düzeyleri” nin daha az
oldugu belirlenmistir (p<0.05, p<0.01). Özaltin (2002) tarafindan da
mesleki statü ve is doyumu arasinda güçlü bir iliski oldugu belirtilmektedir. O halde servis sorumlusu olan hemsirelerin insiyatif kullanmadaki isteklilik düzeylerinin düsük olmasinin buradan kaynaklandigi
düsünülebilir. Is doyumu konusunda daha önce yapilmis bir arastirmada, çocuk sahibi olanlarin (4.17±2.23), olmayanlara göre (5.05±1.81)
gelisme olanaklari açisindan daha fazla doyum elde ettikleri bildirilmistir (Karadag ve ark. 2002). Bu durumda evli ve çocuk sahibi olmanin, is
doyumunu arttirdigi söylenebilir. Ayrica is doyumunun, yasam doyumundan da etkilendigi düsünülürse bu bulgu beklenen bir durumdur.
Ön lisans ve lisans mezunu olan hemsirelerin, “karar vermeyargilamada isteklilik” düzeyleri, daha fazladir (p<0.05). Egitim düzeyinin yükselmesi karar verme ve yargilamadaki istekliligi arttirmaktadir.
Bu durum, yüksek egitimin meslekte bagimsiz olmayi olumlu etkiledigi
seklinde yorumlanabilir.
Kadrolu olarak görev yapan, iki yildan uzun süredir çalisan,
meslegi istemeyerek seçtigini belirten hemsirelerin “isini sevme” ye
yönelik doyum düzeyleri daha düsük saptanmistir (p<0.05). Burada,
kadrolu çalisan hemsireler zaten uzun süredir çalisan hemsirelerdir.
Meslekte uzun süre çalismanin doyum üzerine etkisi oldugu görülmüstür. Bu sonuç daha önce saglik çalisanlariyla yapilmis bir arastirma
sonucunu desteklemektedir (Piyal ve ark. 1994). Meslegini istemeyerek
seçen hemsirelerin isini sevmeye yönelik doyum düzeylerinin düsük
çikmasi beklenen bir durumdur.
Hemsirelerin diger sosyo-demografik ve mesleki özellikleri ile is
doyumu unsurlari arasinda istatistiksel olarak anlamli bir fark bulunmamistir (p>0.05).
SONUÇ VE ÖNERILER
Arastirma kapsamindaki hemsirelerin, is doyumu ve isteklilik
düzeylerine iliskin sonuçlara bakildiginda;
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Hemsirelerin çogunlugunun isin 13 boyutundan 7’sinde (bilgi ve
beceri kullanimi-basari duygusu-insanlarla tanisma-arkadaslik- insiyatif kullanma-karar verme-yargilama- isin sonucunu görme- isini sevme)
bazen doyumlu olduklari, 4’ünde (rekabet-kaynak bulabilme- is kontrolü-is yükü) her zaman doyumsuz olduklari, kalan 2 boyutta da (sorumluluk- hastaya ait hedefler) her zaman doyumlu olduklari saptanmistir.
Bunun yaninda, bilgi ve beceri kullanimi-rekabet-hastaya ait hedefler-insiyatif kullanma-karar verme-yargilama ve isin sonucunu
görmede daha fazla isteklilik bildirirken; sorumluluk-insanlarla tanisma-arkadaslik-is kontrolü ve is yükünde daha az isteklilik bildirmislerdir.
Is doyumunun degisik boyutlarinin, hemsirelerin;
• Medeni durumlarindan,
• Çocuk sahibi olma durumlarindan,
• Meslekle ilgili herhangi bir kursa/egitime katilma durumlarindan,
• Klinikte tanimladiklari islevlerinden (hasta merkezli/is merkezli),
• Çalisma sürelerinden,
• Egitim durumlarindan,
• Meslegi seçmeyi isteme durumlarindan,
• Klinikte yaptiklari görevlerinden (servis hemsiresi/ servis sorumlusu)
etkilendigi saptanmistir (p<0.05).
Bu bulgular isiginda konu ile ilgili su öneriler getirilebilir:
• Yöneticilerin, hemsirelerin bilgi ve becerilerini artirmak için kurum
içinde ve kurum disinda düzenlenen mesleki kurs ve toplantilara katilimini saglamalari, ayni zamanda sik sik hizmet içi egitim programlarina alinip, kazandiklari bilgileri uygulamaya aktarabilmeleri için
uygun denetimlerin saglanmasi
• Hemsirelerde is ve çalisan arasindaki uyumun saglanmasi ve çalisma
ortaminda zor islerin esit dagitilmasi, is yükünün esitligi ve dönüsümlü rotasyonlarin uygulanmasi,
• Is ortami ile ilgili geri bildirim almak için düzenli araliklarla is doyumu anketlerinin uygulanmasi ve degerlendirmelerin yapilmasi,
• Servislerde hemsirelerin kullanabilecekleri kütüphanelerin kurulmasi,
• Hemsirelerin çalisma kosullarinin iyilestirilmesi
• Benzer arastirmalarin daha büyük ve farkli örneklemlerde yapilmasi
ve ileri analizlerinin çalisilmasi önerilebilir.
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ÖZET
Bu arastirma Ege Üniversitesi ögrencilerinin sagligi gelistirme davranislarinin, bu davranislari etkileyen faktörlerin belirlenmesi, saglik egitimine yönelik branslarda egitim gören üniversite ögrencileri ile, saglik disindaki branslarda
egitim gören ögrencilerin; sagligi gelistirme davranislari arasinda fark olup
olmadiginin belirlenmesi amaciyla gerçeklestirilmistir.
Arastirmanin örneklemini; Ege Üniversitesi Hemsirelik Yüksek Okulu, Tip
Fakültesi, Bilgisayar Mühendisligi ve Fen Fakültesi Istatistik bölümünde ögrenim gören ve olasiliksiz örnekleme yöntemiyle belirlenen toplam 388 ögrenci
olusturmustur. Arastirmanin verileri; sosyo-demografik veriler anket formu,
“Saglikli Yasam Biçimi Davranislari Ölçegi” ve “Sagligin Önemi Ölçegi” kullanilarak toplanmistir. Verilerin degerlendirilmesinde; yüzdelik, korelasyon, varyans
analizi ve t testi kullanilmistir.
Arastirma sonucunda; ögrencilerin yasi, cinsiyeti, aile tipi, ögrenim süresince kaldiklari yer, ögrenim gördügü bölüm, saglik yakinmasinin ve kronik
hastaliginin olup olmamasi durumuna göre saglikli yasam biçimi davranislari
toplam ölçek puanlari arasinda istatistiksel olarak anlamli bir fark olmadigi
saptanmistir (p>0.05). Gelir durumu (p<0.05), yasantisinin en uzun süre geçtigi
yer (p<0.05), arkadaslariyla ve aileleriyle olan iliskileri (p<0.05), saglik durumunu algilamalari (p<0.05), gelecekteki saglik durumunu kontrol edebilme inanci
(p<0.001) ve ögrenim gördügü bölümden memnun olma (p<0.001) durumu göre
saglikli yasam biçimi davranislari toplam ölçek puanlari arasindaki fark
istatistiksel olarak anlamli bulunmustur.
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SUMMARY
This research was carried out in order to determine health promotion
behaviors of Ege University students and the factors affecting these behaviors
and also to establish whether there is any difference in health improving
behaviors, between students who are being trained in branches other than health
and those being trained in branches related to health training.
Sampling of the research consisted of total 388 students who were
determined by out of contingency sampling method and who were attending to
Ege University High School of Nursing, Medical Faculty, Computer Engineering
and Statistics Division of Science Faculty. The research data were collected by
using a survey form sociodemographic characteristics, the "Healthy Life Style
Behaviors" scale and “Significance of Health” scale. For the evaluation of the
study results; percentage, correlation, ANOVA and t test were applied.
In the result of research, a significant relationship was not detected
between the healthy life style behaviors and total scale points of students in
regards to age, gender, family type, place of residence during education, section
being trained for, whether there is a health complaint or chronic disease (p>0.05).
In respect to income statuses of families of students (p<0.05), the longest
inhabited place (p<0.05), relationships of students with their friends and families
(p<0.05), perception of their health statuses (p<0.05), beliefs in managing their
future health statuses (p<0.001), and satisfaction with the section being trained
for (p<0.001), the difference between total scale points of healthy life style
behaviors was found significant statistically.

GIRIS
Günümüz saglik yaklasiminda, Saglik Merkezli Bakim Sistemi
anlayisi temel alinmaktadir. Saglik Merkezli Bakim Sistemi’nde temel
hedeflerden birisi; bireyin sagligini gelistiren davranislari kazanmasini
saglamaktir. Bu davranislarin temelini de, saglikli yasam biçimini saglayan davranislar olusturmaktadir. Bu davranislari tutum haline dönüstüren birey, saglikli olma halini sürdürebildigi gibi, saglik durumunu
daha iyi bir seviyeye getirebilir (Erdogan ve Esin 1995, Sisk 1999,
Spellbring 1991). Saglik davranisi, bireyin saglikli kalmak ve hastaliklardan korunmak için inandigi ve uyguladigi davranislarin bütünüdür.
Bireylerin saglik davranisini açiklamaya yönelik olarak bazi modeller
gelistirilmis ve bu modeller uygulamaya konulmustur. Bu modellerden
en çok kullanilan ve geçerliligi kanitlanmis olanlar; Saglik Inanç Modeli
(Health Blief Model) ve Sagligi Gelistirme Modelidir ( Health Promotion
Model) (Stanhope ve Lancaster 1992, Pender 1987, Pender ve ark.
1990).
Pender tarafindan gelistirilen sagligi gelistirme modeli, sosyal ögrenme teorisinden kaynaklanir ve bireyin sagligi gelistiren davranislarini
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etkileyen, bilissel süreçlerin önemini açiklar. Sagligi gelistirme iyilik
halinde sagligi yükseltmeyi amaçlar. Bir çok toplum grubu üzerinde test
edilip geçerliligi kanitlanan sagligi gelistirme modeli, bireyin iyilik
düzeyini arttirmak için kullanilan bir modeldir. Modelde sagligi gelistiren davranislarin; bilissel algilama faktörleri, degistirilebilir faktörler ve
davranisin olusmasini etkileyen degiskenler tarafindan etkilendigi açiklanmistir (Ebersole ve Hess 1990, Potter ve Perry 1997, Stanhope ve
Lancaster 1992).
Sagligi gelistirme aktiviteleri; bir bireyin saglik seviyesini yükseltme amacina ulasmak için pozitif aktivitelere yönelmesi ile baglantilidir.
Sagligi gelistirme; bireylerin fiziksel ve ruhsal yönden yüksek saglik
düzeyine ve sosyal çevreye erisebilmeleri için davranislarini degistirmelerini saglayan yollari ve degisim sürecini etkileyen faktörleri içeren bir
süreçtir (Pender 1987, Redland ve Stuitbergen 1993).
Davranis degisikligi üzerine odaklanan sagligi gelistirme kavraminda saglik düzeyini en üst seviyeye çikarmada önce bilgi, beceri,
tutum ve davranisin kazanilmasi gerekmektedir. Çünkü sagligi gelistirmek için olumlu saglik davranisinin kazandirilmasi ve sürdürülmesi gerekir. Sagligi korumada etkili olan davranislar sema 1’de gösterilmistir.
-Stres kontrolü
-Egzersiz
-Iyi beslenme
-Iyi uyku aliskanligi
-Ideal beden kilosu

Genetik faktörler
Saglik- Hastalik
Devamliligi
Çevresel faktörler

Sagligi gelistiren

Fiziksel stres
Duygusal stres
Sigara
Alkol alma
Kötü beslenme
Diger risk faktörleri
Sagligi olumsuz etkileyen

Aktiviteler

Risk faktörleri
Sema 1.Saglik- Rahatsizlik Dinamigi Faktörleri

Saglik ve hastalik davranisinda birçok faktör etkili olmaktadir.
Saglik; kötü yemek aliskanliklari, egzersiz yapmama veya yetersiz yapma, degisik stresörler, bireysel aliskanliklar gibi faktörlerden etkilenmektedir. Bireysel özellikler de saglik ve hastalik davranisinda etkili
olmaktadir (Ebersole ve Hess 1990, Lewis ve Collier 1987, Stanhope ve
Lancaster 1992). Birçok ülkede ulusal düzeyde yapilan çalismalarda,
yillik ölümlerin en az yüzde ellisinin, bireylerin sagliksiz yasam sekillerinden kaynaklandigi bildirilmektedir. Bu durum hastaliklardan korunma ve sagligin gelistirilmesinde en önemli etken olan yasam
sekillerinin gelistirilmesine yönelik uygulamalarin önemini ortaya çikarmaktadir Hemsireler saglikli ve hasta bireylere her türlü ortamda
yaklasim gösterirken stres, egzersiz, beslenme, yeterli uyku, ideal kilo ve
kötü aliskanliklardan kaçinmayi içeren olumlu yasam degisikliklerinin
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önemini vurgulamalidir ve bu davranislarin kazanilmasinda rehber rolü
oynamaktadir.
ARASTIRMANIN AMACI
Bu arastirma;
1. Ege Üniversitesi ögrencilerinin sagligi gelistirme davranislarini
etkileyen faktörlerin belirlenmesi,
2. Saglik egitimine yönelik branslarda egitim gören üniversite ögrencileri ile, saglik disindaki branslarda egitim gören ögrencilerin; sagligi gelistirme davranislari arasinda fark olup olmadiginin belirlenmesi
amaciyla planlanmis ve uygulanmistir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Arastirmanin Tipi ve Yeri
Arastirma, 2000-2001 ögretim yili bahar döneminde Ege Üniversitesi Hemsirelik Yüksekokulu, Tip Fakültesi, Bilgisayar Mühendisligi ve
Fen Fakültesi Istatistik bölümünde uygulanmis olup, Üniversite ögrencilerinin saglikli yasam biçimi davranislari ile bu davranislari etki eden
etmenler arasindaki iliskinin incelenmesi amaci ile tanimlayici olarak
yapilmistir.
Evren ve Örneklem
Arastirmanin evrenini, 2000-2001 ögretim yili bahar döneminde
Ege Üniversitesi Hemsirelik Yüksekokulu I. ve III. sinif, Tip Fakültesi I.
ve V. sinif, Bilgisayar Mühendisligi I. ve III. Sinif ve Fen Fakültesi Istatistik bölümü I. ve III. Sinifta ögrenim gören ögrencilerin tümü olusturmustur. Arastirmanin örneklemini, olasiliksiz örneklem yöntemiyle belirlenen ve arastirmaya katilmayi kabul eden 388 ögrenci olusturmustur.
Veri Toplama Araçlari
Arastirma verileri
1. Literatür bilgileri dogrultusunda gelistirilen ve 21 sorudan olusan anket formu,
2. Walker, Sechrist ve Pender (1987) tarafindan gelistirilen ve Esin
(1997) tarafindan türkçelestirilen ve geçerlik güvenirlik çalismasi yapilan "Saglikli Yasam Biçimi Davranislari Ölçegi",
3. Wallston ve ark. (1976) tarafindan gelistirilen ve Esin (1997) tarafindan türkçelestirilen ve geçerlik güvenirlik çalismasi yapilan “Sagligin Önemi Ölçegi” kullanilarak toplanmistir.
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Saglikli Yasam Biçimi Davranislari Ölçegi
Saglikli yasam biçimi davranislari ölçegi (Health Promotion LifeStyle Profile) toplam olarak 48 maddeden olusmaktadir ve ölçegin 6 alt
grubu vardir. Alt gruplar; Kendini gerçeklestirme, saglik sorumlulugu,
egzersiz, beslenme, kisilerarasi destek ve stres yönetimidir. Her bir alt
grup bagimsiz olarak tek basina kullanilabilir. Ölçegin tümünün puani;
saglikli yasam biçimi davranislari puanini olusturmaktadir. Saglikli yasam biçimi ölçeginin bütün maddeleri olumludur. Ters madde yoktur.
Isaretleme 4'lü likert tipli ölçek üzerine yapilir. Yanitlara "hiçbir zaman"
yaniti için 1, "bazen" yaniti için 2, "sik sik" yaniti için 3, "düzenli olarak"
yaniti için 4 puan verilmektedir. Ölçegin tamami için en düsük puan 48,
en yüksek puan 192’dir.
Saglikli Yasam Biçimi Davranislari Ölçegi’nin geçerliligi arastirmanin yapildigi popülasyon olan üniversite ögrencilerine uygulanarak test
edilmistir. Analizler sonucunda, Saglikli Yasam Biçimi Davranislari Ölçegi’nin toplam ölçek alfa degerleri I. uygulama için 0.89, II. Uygula-ma
için 0.91 olarak bulunmus olup, r degeri 0.785 olarak saptanmistir.
Sagligin Önemi Ölçegi
Wallston ve arkadaslari tarafindan 1976 yilinda gelistirilen ölçek
bireyin yasam amaçlari içinde sagligini hangi derecede gördügünü belirlemeye ve yasam amaçlarinin önem sirasina göre danismanlik yapilmasini saglar. Sagligin önemi ölçeginde toplam 10 madde bulunmaktadir.
Bireyden 10 maddeyi önem derecesine göre her bir maddenin sol basina
1’den 10’a dogru siralama yapmasi istenmektedir.
Sagligin önemi ölçeginin güvenirlik çalismasi arastirmanin yapildigi popülasyon olan üniversite ögrencileri ile yapilarak test-tekrar test
korelasyonu ile degerlendirilmistir. Analiz sonucunda ölçek madde korelasyonlari 0.78 ile 0.99 arasinda bulunmustur.
Verilerin toplanmasi ve analizi
Arastirma verilerinin analizinde yüzdelik, iki ortalama arasindaki
farkin önemlilik testi, varyans analizi ve Pearson Korelasyon testleri kullanilmistir (Özdamar 2001).
BULGULAR VE TARTISMA
Sosyo-demografik degiskenler
Arastirma kapsamina alinan ögrencilerin; %25.3’ü Hemsirelik
Yüksek Okulu (HYO), %36’si Tip Fakültesi (Tip Fak.), %20.7’si (Bil.
Müh.), %18.2’si Fen Fakültesi Istatistik (Ist.) bölümü ögrencisidir.
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Ögrencilerin en fazla oranla %62.9’unun kadin, %56.3’ünün 21
yas ve üstü oldugu, %66.8’inin yasantilarinin büyük çogunlugunu il
merkezinde geçirdigi, %90.7’sinin çekirdek aile yapisindan geldigi,
%65.5’nin gelir düzeyinin gidere esit oldugu, %39.4’ünün ailesi ile birlikte kaldigi, %29.4’ünün arkadaslari ile birlikte kaldigi belirlenmistir.
Ögrencilerin; aile iliskilerini %55.7’sinin “çok iyi”, %43’ünün “iyi”
olarak, arkadas iliskilerini ise %60.1’inin “iyi”, %37.2’sinin “çok iyi”
olarak degerlendirdigi, genel saglik durumlarini %60.1’nin “iyi” düzeyde
buldugu, %60.8’inin gelecekte saglik durumlarini “biraz” kontrol edebilecegine inandigi, %52.3’ünün son zamanlarda herhangi bir saglik yakinmasinin olmadigi ve %91.5’inin kronik bir hastaliginin olmadigi saptanmistir. Ögrencilerin ögrenim gördügü bölümden memnun olma durumlari incelendiginde de %40.2’sinin ögrenim gördügü bölümden
“memnun” oldugu, %29.9’unun “kismen” memnun oldugu, %20.4’ünün
“çok memnun” oldugu, %9.5’inin de “memnun olmadigi” belirlenmistir.
Sagligin Önemi Ölçegi sonuçlari
Ögrencilerin, Sagligin önemi ölçegine vermis oldugu yanitlar incelenmis ve bunun sonucunda; Ögrencilerin I. derecede önem verdikleri
yönün en yüksek oranla (%51.1) fiziksel ve ruhsal yönden saglikli olmak
oldugu ve bunu sirasiyla “iç rahatligi iç huzuru içinde olma” (%10.8),
“özgürlük” (%9.5), “mutluluk (%8.5), “rahat ve basarili yasam” (%8.0),
“hayattan zevk almak”( %4.6), “basari duygusu ile yasamak” (3.1), hareketli ve heyecanli bir yasam (%5.6), “kendine deger vermek”(%2.3) ve
“çevreden kabul görmenin ( %0.05) izledigi saptanmistir.
Bireylerin sagliga verdikleri önem saglik davranisi üzerinde etkilidir ve sagliga verilen önemin artmasiyla saglikli yasam davranisi
artacaktir. (Bottorff 1996, Nahçivan 1995).Ögrencilerin fiziksel ve ruhsal
yönden saglikli olmayi önemli bulma durumlarina göre Saglikli Yasam
Biçimi Davranislari Ölçegi puan ortalamalari (Tablo 1) incelendiginde;
fiziksel ve ruhsal olarak saglikli olma önemli bulma derecesi arttikça
ölçekten alinan puan ortalamalarinda da bir artis egilimi oldugu görülmektedir. Ancak puan ortalamalari arasinda istatistiksel olarak anlamli
bir fark bulunmamistir (F=1.297, p>0.05). Saglikli Yasam biçimleri
davranislari ölçegi alt boyutlari ile yapilan analizde ise saglik sorumlulugu (F=3.097, p>0.001) alt boyutu puan ortalamalari arasinda anlamli
fark saptanmistir. Çalisma sonuçlari literatür bilgilerini destekler niteliktedir.
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Tablo 1. Ögrencilerin Bedensel Ve Ruhsal Yönden Saglikli Olmayi Önemli Bulma Durumuna Göre Saglikli Yasam Biçimi Davranislari (SYBD)
Ölçegi Puan Ortalamalarinin dagilimi
Varyasyon kaynagi

Kareler toplami

Serbestlik derecesi

Kareler ortalamasi

16.69

Gruplararasi

3130.055

9

347.784

119.7679

16.31

Grup içi

101325.2

378

268.056

29

115.4483

11.86

Toplam

104455.2

387

4. derecede önemli

26

120.2692

16.15

5. derecede önemli

23

117.7391

13.18

6. derecede önemli

19

122.3558

19.68

7. derecede önemli

9

117.1111

20.87

8. derecede önemli

8

114.6256

19.19

9. derecede önemli

11

120.5455

18.08

10. derecede önemli

9

117.2129

12.18

Toplam

388

121.2129

16.42

Bedensel ve ruhsal saglik

n

X

Ss

1. derecede önemli

198

123.5556

2. derecede önemli

56

3. derecede önemli

F=1.297

p>0.05
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Ögrencilerin Saglikli Yasam Biçimleri Davranislari (SYBD)
Ölçegi Toplam Puan Sonuçlari
Ögrencilerin genel olarak ve bölümlere göre SYBD ölçeginden aldiklari puanlar incelendiginde; örnekleme alinan bütün bölümlerin
puan ortalamasinin 121.2139 oldugu saptanmistir. Madde ortalamalari
ise 2.5± 0.3 ile “bazen” ve “sik sik” seçenekleri arasindadir. Ülkemizde
SYBD ölçegi ile yapilan çalismalarla elde edilen puan ortalamalarinin
122.5 ile 104.6 arasinda oldugu, madde ortalamalarinin da 2.1± 0.3 ile
2.5± 0.3 arasinda degistigi belirtilmektedir (Erci ve Sayan 1998) Arastirma kapsamina alinan ögrencilerin bölümlere göre aldiklari puan ortalamalari H.Y.O. için 121.8571, Tip Fak. için 123.3143, Bil. Müh. için
118.9000, Istatistik bölümü için ise 118.7571 olarak bulunmustur
(grafik 1). Yapilan analizde, bölümlere göre toplam ölçekten alinan puan
ortalamalari arasindaki fark istatistiksel olarak anlamli bulunmamistir
(F=1.876 p>0.05). Elde edilen sonuçlar incelendiginde; saglik egitimi veren okullarin puan ortalamalarinin diger okullarin puan ortalamalarindan yüksek oldugu dikkati çekmektedir. Ölçegin alt boyutlariyla
yapilan varyans analizinde saglik sorumlulugu alt boyutundan alinan
puanlar arasindaki fark anlamli bulunmustur (F=14.019, p<0.05) (grafik
2). Nahçivan (1995) çalismasinda saglik bilimleri ögrencisi olan
ögrencilerin öz-bakim gücü puanini diger ögrencileri göre anlamli
derecede yüksek bulmustur. Nahçivan’in bildirdigine göre Jukema’nin
çalismasinda, Hollandali hemsire ögrencilerin öz-bakim gücünün diger
alanlarda ögrenim gören ögrencilerden yüksek olarak bulundugu
bildirilmektedir. Ancak ayni çalismada Türk hemsire ögrencilerin özbakim gücünün diger alanlarda egitim gören Türk ögrencilere göre daha
düsük oldugu görülmüstür (Nahçivan 1995). Bu sonuçlar saglik
bilimleri ögrencisi olmanin saglik davranisini dogrudan etkilemedigini,
saglik davranisi üzerinde baska etmenlerinde dolayli olarak etkili
oldugunu göstermektedir.
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Grafik 1. Bölümlere göre puan ortalamalari
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Grafik 2. Bölümlere Göre SYBD Ölçeginin Alt Boyut Puan Ortalamalarinin Dagilimi

Örnekleme alinan ögrencilerden I. sinifta ögrenim görenlerin puan
ortalamasi 122.0781, diger ögrencilerin puan ortalamalari 120.3673
olarak belirlenmis ve yapilan iki ortalama arasindaki farkin önemlilik
testi ile bu farkin anlamli olmadigi saptanmistir (t=1.026, p>0.05) (Tablo
2). Bu sonuçlar istatistiksel olarak anlamli olmamakla birlikte üniversite ögrenim süresinin artmasiyla ters orantili olarak puan ortalamalarinda bir düsme oldugu göze çarpmaktadir. Aytan (1994) üniversite
ögrencilerinin sigara ve alkol alma aliskanliklarini inceledigi çalismasinda sigara kullanan ögrencilerin sigaraya arkadas önerisi ile basladiklarini ve kiz ögrencilerin büyük bir bölümünün alkollü içki almaya
üniversitede basladigini saptamistir. Bu durum üniversite egitimi süresince ögrencilerinin saglik davranislarinin olumsuz yönde ne derece
etkilendigi sorusunu akla getirmektedir.
Tablo 2. Ögrencilerin Ögrenim Gördügü Sinif, Cinsiyeti ve Saglik Yakinmasi ya da Kronik
Hastaliginin Olma Durumuna Göre SYBD Ölçegi Puan Ortalamalarinin Dagilimi
Degisken
Siniflar

I.Sinif
Diger siniflar
Cinsiyet
Kadin
Erkek
Saglik
Var
yakinmasi Yok
Kronik
Var
Hastaligi
Yok

N
192
196
244
144
185
203
33
355

X
122.0781
120.3673
122.1148
119.6875
120.8865
121.5123
120.7273
121.2592

Ss
15.0430
17.6794
15.6687
17.5985
16.1858
16.6818
13.2601
16.7079

SD

t

p

386

1.026

.305

386

1.408

.160

384.477

-.375

.708

386

-.178

.859

Cinsiyetin sagligi gelistirme davranisi üzerine etkisini belirlemek
için yapilan analizde; Kiz ve erkek ögrencilerin puan ortalamalari
arasinda anlamli bir fark olmadigi saptanmistir (t=1.408, p>0.05) (Tablo
2). Ögrencilerin cinsiyetlerine göre ölçegin saglik sorumlulugu alt
boyutunda kiz ögrencilerin puan ortalamasinin erkek ögrencilere oranla
daha yüksek olmasina bagli olarak ortaya çikan bir fark bulunmustur
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(p<0.05). Esin (1997) üniversite gençligi üzerinde yaptigi çalismasinda
kadinlarin saglikli yasam davranislarini erkeklere göre daha yüksek bulmustur. Buna karsin Nahçivan’in (1995) belirttigine göre Jukema Hollandali ve Türk gençlerin sagligi gelistirme davranislari ile dogrudan
ilgili olan öz-bakim gücünü inceledigi çalismasinda, Türk erkeklerinin
öz-bakim gücünü Türk kadinlarindan daha yüksek olarak, Hollandali
kadinlarin öz-bakim gücünü ise Hollandali ve Türk erkeklerine göre
daha yüksek bulmustur. Ülkemizin aile yapisina bakildiginda genelde
bakim, beslenme ve hijyen gibi konularda kadinlara büyük sorumluluklar düstügü görülmektedir. Ülkemizdeki bu durum çalismadaki
saglik sorumlulugu alt boyutunda kadinlarin puan ortalamalarinin
erkeklere oranla anlamli derecede yüksek olmasini destekler niteliktedir.
Örnekleme alinan ögrencilerden su an bir saglik yakinmasinin
(t=0.375, p>0.05) ve kronik bir hastaliginin olup olmamasina (t=0.178,
p>0.05) göre elde edilen puan ortalamalari arasinda yapilan analizde
ortalamalar arasinda anlamli bir fark saptanmamistir (Tablo 2). Ayrica
Ögrencilerin saglik yakinmasi ve kronik bir hastaliginin olup olmamasina göre elde edilen alt ölçek puan ortalamalari arasinda da anlamli bir
fark saptanmamistir ( p>0 05). Bu sonuçlar Aytan’in (1998) üniversite
ögretim elemanlari ile yaptigi çalisma sonuçlari ile benzer bulunmustur.
Tablo 3. Ögrencilerin Yas Ile Saglikli Yasam Biçimi Davranislari Arasindaki Korelasyon
Degisken
Yas

N
388

r
-0.012

p
0.816

Örnekleme alinan ögrencilerin yaslariyla, ölçekten aldiklari
puanlar arasindaki iliskiyi belirlemek için Pearson korelasyon analizi
yapilmis ve bunun sunucunda toplam ölçek puani ve yas arasinda bir
iliski olmadigi saptanmistir (p>0.05) (Tablo 3). Ölçegin alt boyutlarindan
alinan puan ortalamalari ile ögrencilerin yaslari karsilastirildiginda
saglik sorumlulugu alt boyutu arasinda pozitif bir iliski bulunmustur
(p<0.05) ve yas arttikça ögrencilerin saglik sorumlulugu da paralel
olarak artmaktadir. Sagligi gelistirme modeline göre; yas arttikça sagligi
gelistirme davranislarina sahip olma düzeyi de artmaktadir (Pender
1987, Pender ve ark.1990). Erci ve Sayan (1998) çalismalarinda yas
arttikça, olumlu saglik davranislarinin da arttigini saptamislardir.
Weitzel ve Walker (1990 ) yaptigi çalismasinda yas arttikça egzersiz
düzeyinin azaldigini, saglik sorumlulugu ve beslenme düzeyinin arttigini
bulmustur. Walker ve ark. (1988) saglikli yasam biçimi davranislari
düzeyini yasli kadinlarda, genç ve orta yas düzeyindeki kadinlara göre
daha yüksek bulmustur. Aytan (1998) üniversite elemanlariyla yaptigi
çalismasinda yas ile saglikli yasam biçimi davranislari düzeyi arasinda
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anlamli bir iliski bulmus ve saglik sorumlulugu, beslenme ve stresle
basetme alt ölçeklerinde de anlamli farklar saptamistir. Bu çalismada
saglik sorumlulugu disindaki alt boyutlar ile yas arasinda bir iliskinin
olmamasi örneklemi olusturan ögrencilerin yaslarinin birbirine yakin
olmasina baglanabilir.
Ögrencilerin sahip oldugu aile tipine göre elde edilen puan ortalamalari incelendiginde; istatistiksel olarak sonuçlar arasinda önemli bir
fark bulunmamistir (F=1.586, p>0.05) (Tablo 4). Nahçivan (1995) üniversite ögrencileri ile yaptigi bir çalismada çekirdek aile tipine sahip
olan ögrencilerin öz-bakim güçlerinin daha yüksek oranda oldugunu
saptamistir. Çalisma sonuçlarina bakildiginda gruplar arasinda anlamli
fark olmamakla birlikte çekirdek aileye sahip olan ögrencilerin saglik
davranisi puanlarinin digerlerine göre daha yüksek oldugu görülmektedir.
Ögrencilerin yasantisinin büyük çogunlugunu geçirdigi yerlere
göre elde edilen puan ortalamalari arasindaki farkin anlamli oldugu
bulunmustur (t=3.089, p<0.05) (Tablo 4). Esin (1997) ile Özbasaran ve
ark. (2003) saglikli yasam biçimi davranislari puaninin yasantisinin
büyük bölümünü büyük sehirde geçirenlerde daha yüksek oldugunu
saptamislardir. Esin ile Özbasaran ve arkadaslarinin sonuçlariyla paralellik gösteren çalisma sonuçlarindan yola çikarak kent yasaminin,
bireyin saglik davranislarini olumlu yönde etkileyen uyaran ve olanaklara sahip oldugu düsünülebilir.
Aylik gelir düzeyi tek basina saglik davranislarini açiklamada
kullanilan bir degisken olmamakla birlikte aylik gelir düzeyinin artisi ile
birlikte gelisen sosyo-kültürel durum saglik davranislari üzerinde etkili
olabilmektedir (Lusk ve ark. 1995, Pender ve ark. 1990, Weitzel ve Walker 1990). Ögrencilerin ailelerinin gelir durumlarina göre SYBD ölçegi
puan ortalamalari ile yapilan analizde; ailesinin gelir ortalamasinin
giderden çok oldugunu bildiren ögrencilerin puan ortalamalarinin diger
gruplara göre daha yüksek olmasindan kaynaklanan bir fark saptanmistir (F=3.116, p<0.05) (Tablo 4). Ölçegin alt boyutlari ile yapilan
varyans analizinde kendini gerçeklestirme(F=8.104), saglik sorumlulugu
(F=3.443) ve beslenme (F=4.249) alt boyutlarindan alinan puanlar
arasinda anlamli fark oldugu saptanmistir (p<0.05). Lusk ve ark (1995)
çalismalarinda ekonomik düzey arttikça saglikli yasam biçimi davranislarinin arttigini saptamislardir. Lusk ve arkadaslarinin çalisma bulgulariyla benzerlik gösteren arastirma sonuçlari ekonomik durumunun
bireyin saglik davranislarini etkiledigi göstermektedir.
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Tablo 4. Ögrencilerin Bazi Sosyo-Demografik Özellikleri, Ailesi ve Arkadaslari Ile Iliskileri, Sagligini Algilama ve Kontrol Edebilme Inanci ile
Bölümünden Memnun Olma Durumuna Göre SYBD Ölçegi Puan Ortalamalarinin Dagilimi
Ögrencilerin

N

X

Ss

Varyasyon
kaynagi
Gruplararasi
Grup içi
Toplam

Kareler
Serbestlik
toplami
derecesi
853.715
2
103601.530
385
104455.245
387
F=1.586
2461.626
3
101993.619
384
387
104455.245

Aile tipi

Çekirdek Genis aile
Parçalanmis

352
22
14

121.6847
117.0909
115.8571

16.3317
14.8481
20.2897

Yasantisinin en
fazla geçtigi yer

Il merkezi
Ilçe merkezi
Köy
Yurt disi

259
113
10
6

122.6757
118.9027
109.8000
120.6667

16.9745
15.0053
9.7388
17.7951

Gruplararasi
Grup içi
Toplam

Ailesinin gelir
durumu

Gelir giderden ↑ Gelir gidere esit
Gelir giderden ↓

63
254
71

123.6984
121.7480
117.0986

14.7415
16.4326
17.3206

Gruplar
arasi
Grup içi
Toplam

1663.791
102791.454
104455.245

Kaldigi yer

Devlet yurdu
Özel yurt
Ailesi ile
Evde (yalniz/ark.)
Akraba ile

96
11
154
114
13

120.3542
111.8182
123.3442
119.5789
124.6154

16.0689
11.8981
15.3773
17.9453
17.6661

Gruplar
arasi
Grup Içi
Toplam

2196.024
102259.221
104455.245

Ailesi ile iliskisi

Çok iyi
Iyi
Kötü

216
167
5

123.8657
118.1677
108.4000

16.2127
16.1904
11.6103

Gruplar
arasi
Grup Içi
Toplam

3889.633
100565.612
104455.245

F=3.089
2
385
387
F=3.116
4
383
387

F=2.056
2
385
387

Kareler
ortalamasi
426.858
269.095
p=0.206
820.542
265.608

p= 0.027
831.896
266.991

p=0.045
549.006
266.995

p=0.086
1944.816
261.209

F=7.445 p=0.001
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Arkadaslari ile
iliskisi

Çok iyi
Iyi
Kötü

146
233
9

125.3973
119.1631
106.4444

14.9493
16.8536
9.0431

Gruplar
arasi
Grup Içi
Toplam

5498.261
98956.984
104455.245

Genel saglik
durumu

Çok iyi
Iyi
Orta
Kötü

48
233
100
7

130.6458
121.9185
115.8400
109.8571

14.1669
16.3896
15.3134
14.7809

Gruplar
arasi
Grup Içi
Toplam

8176
96278
104455

3
385
387

Gelecekte sagligini Hiç
kontrol edebilme
Az
inanci
Biraz
Çok fazla

7
39
286
106

104.5714
114.1538
118.9407
129.9717

14.1050
11.3428
14.7003
18.0889

Gruplar
arasi
Grup Içi
Toplam

13232.369
91222.876
104455.245

3
384
387

Ögrenim gördügü
bölümden
memnuniyet
durumu

37

113.8378

20.5663

116
156
79

117.1638
121.9231
129.2152

13.8495
14.2519
18.4791

Gruplararasi
Grup Içi
Toplam

9051.911
95403.334
104455.245

2
385
387
F=10.696

2749.131
257.031

p=0.000
2725.506
250.726

F=10.870 p=0.000

F=18.567
Memnun olmayan
Kismen memnun olan
Memnun olan
Çok memnun olan

3
384
387

F= 12.145

4410.790
237.560

p=0.000
3017.304
248.446

p= 0.000
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Örnekleme alinan ögrencilerin ögrenim süresince kaldiklari yere
göre elde edilen puan ortalamalari arasinda anlamli bir fark saptanmamistir (F=2.056, p>0.05) (Tablo 4). Ögrencilerin ölçegin alt boyutlarina
göre aldiklari puan ortalamalari ile yapilan varyans analizlerinde ise
beslenme (F=3.596) ve kisilerarasi destek (F=4.625) alt boyutlarinda
anlamli fark saptanmistir (p<0.05). Nahçivan (1995) “Saglikli Gençlerde
Öz-Bakim Gücü ve Aile Ortaminin Etkisi” konulu çalismasinda aile ortaminda kalan ögrencilerin öz-bakim güçlerini daha yüksek bulmustur.
Çalisma grubumuzda da aile ortaminda kalan ögrencilerin beslenme ve
kisilerarasi destek düzeyinin yüksek olmasi aile içi etkilesimin, birlik
beraberligin ve sorumluluklarin paylasiminin önemini ortaya çikarmaktadir.
Aile ve arkadaslik gerektiginde bireye duygusal, maddi, bilissel
yardim saglayan, tüm kisilerarasi iliskileri ve sagligi korumaya yarayan
“sosyal destek” sistemi olarak kabul edilmektedir. Sosyal desteklerin
sevgi, sevkat, benlik saygisi, bir gruba ait olma gibi temel sosyal gereksinimleri karsilayarak, fiziksel ve ruhsal sagligi dogrudan olumlu yönde
etkiledigi düsünülmektedir ve ailenin yasam güçlükleri ile basa çikmada
bireye en önemli destegi verdikleri belirtilmektedir (Fadiloglu ve ark.
1990). Ögrencilerin aileleriyle olan iliskilerine göre elde edilen puan
ortalamalari arasindaki fark istatistiksel açidan anlamli bulunmustur
(F=7.445, p<0.05). Ölçegin alt boyutlariyla yapilan analizde kendini gerçeklestirme (F=8.023), saglik sorumlulugu (F=3.754), beslenme (F=
4.376) ve stres yönetimi (F=5.389) alt boyutlarinda anlamli fark
saptanmistir (p<0.05). Ögrencilerin arkadaslari ile iliskilerine göre elde
edilen puan ortalamalari arasinda fark önemli bulunmustur (F=10.696,
p<0.05) (Tablo 4). Ögrencilerin ölçegin alt boyutlarindaki puan ortalamalari incelendiginde de kendini gerçeklestirme (F=14.652), saglik
sorumlulugu (F=4.713), kisilerarasi destek (F=18.516) ve stres yönetimi
(F=6.386) boyutlarinda anlamli fark oldugu saptanmistir (p<0.05).
Etkin sosyal agin bireyin saglik davranislarini olumlu yönde etkiledigini bildiren Esin (1997) endüstri isçileri ile yaptigi çalismasinda aile
ve arkadaslari ile olumlu etkilesim içinde olan isçilerin saglik davranislarinin, aile ve arkadas iliskileri kötü olanlardan daha yüksek bulmustur. Esin’in sonuçlari ile benzerlik gösteren çalisma bulgulari, Kisilerarasi iliskilerin ve sosyal destegin bireyin saglik davranislari üzerindeki
önemini ortaya koymaktadir.
Ögrenciler genel olarak sagliklarini degerlendirmelerine göre incelendiginde; elde edilen puan ortalamalari arasinda istatistiksel olarak
anlamli iliski saptanmistir (F=10.870 p<0.001) (Tablo 4). Ögrencilerin
saglik durumlarini degerlendirmelerine göre ölçegin alt boyutlarindan
aldiklari puan ortalamalarinin analizinde kendini gerçeklestirme (F=
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11.888), egzersiz (F=12.284), beslenme (F=9.915) ve stres yönetimi
(F=5.939) boyutlarindaki puan ortalamalari arasindaki fark istatistiksel
olarak anlamli bulunmustur (p<0.05). Bireyin saglik durumunu iyi
olarak algilayanlarin olumlu davranis kazanma düzeyi daha yüksektir
(Redland ve Stuifbergen 1993). Çalismalarda; sagliklarinin zayif oldugunu düsünen kisilerin pozitif bir girisim için artik geç kaldiklarini düsünebildikleri, saglik durumunu iyi olarak algilayanlarin ise olumlu saglik
davranisi kazanma düzeyinin digerlerine göre daha yüksek oldugu
bildirilmektedir ( Spellbring 1991). Bottorff ve ark.(1996) algilanmis
saglik statüsünün kendini gerçeklestirme ile ilgili saglik sorumlulugu
üzerinde etkili oldugunu saptamislardir. Saglik durumunu genel olarak
ve arkadaslarina göre daha iyi düzeyde bulan üniversite ögrencilerinin
SYBD ölçek puanlarinin anlamli düzeyde yüksek bulundugu arastirma
sonuçlari literatür bilgileri ile benzerlik göstermektedir.
Gelecekteki saglik durumunu kontrol etme ile ilgili puan ortalamalari incelendiginde; gelecekte sagligini kontrol edebilme inanci arttikça puan ortalamalarinin arttigi belirlenmis ve puan ortalamalari arasindaki farkin anlamli oldugu saptanmistir (F= 18.567, p<0.001) (Tablo 4).
Bununla birlikte ögrencilerin gelecekteki saglik durumlarini kontrol
edebilmelerine göre ölçegin alt boyutlarinda yapilan varyans analizlerinde kendini gerçeklestirme (F= 9.619), saglik sorumlulugu (F=12.777),
egzersiz (F=6.614), beslenme (F=11.343), kisilerarasi destek (F=4.151) ve
stres yönetimi (F=11.580) alt boyutunda anlamli fark saptanmistir
(p<0.05). Olumlu saglik davranisini etkileyen bir diger faktör olarak özetkililik bireyin istedigi sonuca ulasmasi için gerekli olan davranisi
basarili bir sekilde gerçeklestirebilmesine karsi olan inancinin bir
göstergesidir. Bu kavramin içerisinde bireye özel yetenek ve güçler yer
almaktadir. Öz-etkililik, bireyin sagligini gelistirmede ya da saglikla ilgili
sorunlarinda etkin olma gücüdür (Spellbring 1991). Gözüm (1999) özetkililik-yeterlilik ile stresle basa çikma algisi arasindaki iliskiyi arastirdigi çalismasinda, stresle basa çikma ve öz-etkililik-yeterlilik algisi
arasinda pozitif bir korelasyon saptamistir. Bu bilgiler isiginda ve çalisma sonuçlarindan yola çikarak, gelecekteki saglik durumunu kontrol
edebilirim diyenlerin; öz-etkililik düzeylerinin yüksek oldugu ve böylelikle sagliklarini gelistirmede diger gruplara oranla daha etkili olduklari
düsünülebilir.
Ögrencilerin ögrenim gördükleri bölümden memnun olma durumuna göre elde edilen puan ortalamalari ile yapilan istatistiksel analizde ortalamalar arasinda farkin anlamli oldugu saptanmistir (F= 12.145
p< 0.001) (Tablo 4). Alt boyutlarla yapilan analizde ise kendini gerçeklestirme (F=14.972), saglik sorumlulugu (F=6.019), egzersiz (F=3.842),
beslenme (F=9.034) ve stres yönetimi (F=5.415) puan ortalamalari
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arasindaki fark önemli bulunmustur (p<0.0.5). Derebasi (1996) üniversite ögrencilerindeki umutsuzluk ile ilgili çalismasinda istedigi bransda
okumanin ileriye yönelik umutsuzlugu azalttigini saptamistir. Bottorff
ve ark.(1996) motivasyonun sagligi gelistirici davranislarin benimsenmesinde temel bir faktör oldugunu bildirmislerdir. Bu sonuçlardan yola
çikilarak, bölümünden memnun olma düzeyinin artmasina paralel
olarak ölçek puan ortalamalarinin da anlamli derecede artmasi sonucu;
ögrenim gördügü bölümden memnun olan ögrencilerin motivasyon
düzeylerinin digerlerine oranla daha yüksek oldugunu ve bu durumunda ögrencilerin saglik davranislarini etkileyebilecegi düsünülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERILER
Arastirma sonucunda ögrencilerin;
- Yasi, cinsiyeti, aile tipi, ögrenim süresinde kaldiklari yer,
ögrenim gördügü bölüm, saglik yakinmasinin ve kronik bir hastaliginin
olup olmamasi, saglikli olmayi önemli bulma ile SYBD arasinda iliski
olmadigi (p>0.05),
- Gelir durumu (p<0.05), yasantinin uzun süre geçtigi yer
(p<0.05), arkadaslariyla ve aileleriyle olan iliskileri (p<0.05), saglik
durumu (p<0.05), gelecekteki saglik durumunu kontrol edebilme inanci
(p<0.001) ve ögrenim gördügü bölümden memnun olma (p<0.001) durumu ile SYBD arasinda anlamli iliski oldugu saptanmistir.
Ölçegin alt boyutlarinda ise
- Ögrenim görülen bölüm, cinsiyet, yas, gelir durumu, ailesi ve
arkadaslari ile iliskileri, gelecekte sagligini kontrol edebilme inanci,
ögrenim gördügü bölümden memnun olma ve saglikli olmayi önemli
bulma ile “saglik sorumlulugu” arasinda iliski oldugu,
- Gelir durumu, ailesi ve arkadaslari ile iliskileri, saglik durumu,
gelecekte sagligini kontrol edebilme inanci ve ögrenim gördügü bölümden memnun olma durumu ile “kendini gerçeklestirme” arasinda iliski
oldugu,
- Saglik durumu, gelecekte sagligini kontrol edebilme inanci ve
ögrenim gördügü bölümden memnun olma durumu ile “egzersiz” arasinda iliski oldugu,
- Gelir durumu, ailesi ile iliskileri, ögrenim süresince kaldigi yer,
saglik durumu, gelecekte sagligini kontrol edebilme inanci ve ögrenim
gördügü bölümden memnun olma durumu ile “beslenme arasinda” iliski
oldugu,
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- Arkadaslari ile iliskileri, ögrenim süresince kaldigi yer, gelecekte
sagligini kontrol edebilme inanci ile “kisilerarasi destek” arasinda iliski
oldugu,
- Ailesi ve arkadaslari ile iliskileri, saglik durumu, gelecekte
sagligi-ni kontrol edebilme inanci ve ögrenim gördügü bölümden memnun olma durumu ile “stres yönetimi” arasinda iliski oldugu saptanmistir.
Bu sonuçlar dogrultusunda üniversite ögrencilerinin
• Saglik davranislari ve saglik davranisi üzerinde etkili olan faktörlere
yönelik olarak daha genis örneklemi kapsayan arastirmalarin yapilmasi,
• Sagliklarini korumak ve gelistirmek için; bilgi ve davranis olarak yetersiz kaldiklari konularin belirlenerek bu konulara öncelik verilecek
sekilde periyodik egitim programlarin olusturulmasi ve programlarin
uygulamaya geçirilmesi,
• Olumsuz saglik davranislarinin belirlenmesine yönelik çalismalarin
yapilmasi ve degisimi için merkez kurulmasi,
• Ögrenciler üniversiteye basladiklari zaman sagligin korunmasi ve
gelistirilmesine yönelik yazili materyallerin verilmesi,
• Ögrencilerde strese neden olan faktörlerin belirlenmesi ve ortadan
kaldirilmasina yönelik çalismalarin yapilmasi, stres ve stresle basa
çikma konularinda seminer, konferans vb. verilmesi,
• Ögrencilerin her yönü ile ulasabilecegi ve yararlanabilecegi psikolojik
danismanlik birimlerinin olusturulmasi, rehberlik ve danismanlik hizmetlerinin fakülte içinde etkin uygulanabilmesi için uzman kisilerle
isbirligi yapilmasi,
• Fakülte danismanlik hizmetlerinin daha islerlik kazanmasi için, danismanlara verilen ögrenci sayisinin azaltilmasi önerilebilir.
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ÖZET
Tanimlayici tipte olan bu çalisma, üniversite ögrencilerinin ilaç kullanim
durumlarini incelemek amaciyla yapilmistir. Arastirmanin örneklemini Ege
Üniversitesine bagli fakülte ve yüksekokullarda yaz okuluna devam eden 250
ögrenci olusturmustur. Veriler anket formu kullanilarak toplanmistir. Verilerin
analizinde ki-kare önemlilik testi kullanilmistir. Sonuç olarak, üniversite
ögrencilerinde reçetesiz ilaç kullanma oraninin yüksek oldugu ve kiz ögrencilerde agrilarini ilaç kullanmadan geçirme oraninin erkek ögrencilerden daha
yüksek oldugu saptanmistir.
SUMMARY

This descriptive study was carried out to investigate the drug usage
of the university students. The sample of the study consist of 250
students attending to summer schools in Faculties and High Schools of
Ege University. Questionnaire form was used in collecting of data. Datas
were analized by using Chi-square importance test. As a result, it was
determined that the rate of drug usage without prescription was high
between university students and the rate of relieving their pain without
drugs in the female students were more higher than male student.
GIRIS
Tedavi edici hizmetlerde önemli rol oynayan ilaçlarin kötü kullanimi, Dünya Saglik Örgütü tarafindan “Kabul edilebilir bir tibbi gerekçe
ile iliskili olmadan, zaman zaman veya devamli olarak asiri derecede ilaç
kullanimi“ olarak tanimlanmaktadir. Ülkemizde hasta sayisinin fazla
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olmasi nedeniyle tani konulmasi ile ilgili güçlükler ya da gecikmeler,
hastalardaki asiri ilaç alma istegi, hekime istenilen ilaçlari yazdirma gibi
degisik nedenlerle asiri ilaç tüketimi önemli bir sorun olusturmaktadir
(Tuglular 1987). Gereksiz ve bilinçsiz ilaç kullanimi, tani ve tedavide
neden olan güçlüklerin yanisira maliyet açisindan hem bireyi hem de
kamuyu gereksiz masrafa sokmaktadir. Ülkemizde çok yaygin olan reçetesiz ilaç kullanimi bu konudaki sakincalari daha da arttirmaktadir
(Bodur ve ark. 1996).
Bazi ilaçlarin kötü kullanimi, bazen çok ciddi yan etkilere, aliskanlik ve tutku derecesinde bagimliliga neden olur (Köknel 1978). Tibbi
olmayan sekilde özellikle bagimlilik olusturan ilaçlarin kullanilmasi, o
ilaca karsi bagimlilik meydana gelme riskini artirmaktadir. Günümüzde
bireyler, çevrenin önerisiyle ya da kendi karariyla hekime danismadan
bagimlilik yapmayan diger ilaçlari (antibiyotikler, vitaminler, zayiflatici
ilaçlar) kullanmaktadir. Bunun sunucu olarak toplumda birçok zehirlenmeler ya da ilaçlara karsi duyarlilikta azalmalar görülmektedir (Dökmenci 1995). Reçetesiz ilaç kullaniminin, semptomlari gizleme ve hastaligin tanilamasini geciktirme ve diger birçok sakincalari da bulunmaktadir. Ilaçlarin asiri derecede tüketilmesi ilaca bagli istenmeyen etkileri
de beraberinde getirir (Dipalma 1989, Fadiloglu ve ark 1989, Tuglular
1987, Meyers ve ark.1989). Basit bir yan etkiden öldürücü bir zehirlenmeye kadar gidebilen olaylara neden olabilen ilaçlar, bu kadar dikkatsizce ve sorumsuzca yazilmamali ve kullanilmamalidir. Ülkemizde en
fazla antibiyotik, analjezik, antipiretiklerin ve psikotrop ilaçlarin tüketildigi bilinmektedir (Fadiloglu ve ark. 1989).
Ankara’da 18 yas üstü bireylerin agri kesici ilaç kullanimi konusunda yaptiklari bir çalismada, bireylerin agri kesicileri en sik bas agrisi
durumunda kullandigi, en sik parasetamol türü ilaçlari kullandiklari ve
%57.8’inin reçetesiz agri kesici ilaç kullandigi saptanmistir (Önder ve
ark.2002). Evlerde fazla ilaçlarin bulunmasi da toplumdaki bireylerin
reçetesiz ilaç kullanmalarina zemin hazirlayabilir. Konya’da yapilan bir
çalismada, evlerin %75’inde fazla ilaç bulundugu ve ilaçlar arasinda ilk
sirayi analjezik ve antibiyotiklerin aldigi saptanmistir (Bodur ve ark.
1996). Bireylerin agri deneyimleri ile agrilari oldugunda buna yönelik
yaklasimlarinin incelendigi bir çalismada %56.2 orani ile bas agrisinin
birinci sirada yer aldigi ve egitim düzeyi düstükçe komsu önerisi ile
analjezik ilaç alma egiliminin arttigi saptanmistir (Aslan, Issever,
Özyalçin,1997).
Ilaçlarin ve diger maddelerin gençler tarafindan kullanilmasi
önemli bir halk sagligi sorunudur. Yapilan bir çalismada, lise ögrencilerinde sürekli metamphetamin kullanma orani %6.7, nonterapötik
trankilizan kullanim orani %11.4, steroid kullanimi %4 olarak bulun98

mustur (Schiffman, 2004). Sigara içen, alkol alan ve/veya ilaç alan
gençlerin saglik durumlari, bu davranislardan kaçinanlara göre daha
kötüdür. Ilaç ve madde kullanimi bilissel ve davranissal sorunlarla
baglantilidir ve erken eriskinlik dönemlerinde solunumsal sorunlara yol
açar. Ilaç kullanan gençlerde depresyon, saldirgan davranis, intihar
düsünceleri gelisebilir ve bunlarin birçogu HIV ve diger enfeksiyonlar
açisindan risk altindadirlar (Schiffman, 2004). Yas ve saglik bilgisi açisindan belirli özelliklere sahip olan üniversite ögrencileri, mental sagliklarini etkileyen ve psikoaktif ilaç kullanimlarina yol açan yogun entelektüel çaba ve yüksek stres nedeniyle belirli risk faktörlerine maruz
kalirlar (Cabrita 2004). Ülkemizde üniversite ögrencilerinin ilaçlara
kolaylikla ulasabilmesi, ögrenciler arasinda ilaçlarin bilinçsizce ve yanlis
tüketilmesine yol açmaktadir. Yüksel ve ark.’nin, 1994 yilinda Ankara’daki üniversitelerde ögrenim gören 1382 ögrenciyle yaptiklari bir
çalismada, ögrencilerin son bir yil içinde trankilizan grubu ilaçlari %6,
sedatif türü ilaçlari %4, opioid grubu ilaçlari %5 oraninda kullandiklari
saptanmistir (Yüksel ve ark. 1994). Yüksek ögrenimde alkol ve diger
ilaçlarin kullanimini önlenmek amaciyla yapilan kapsamli bir programin
yürütülmesi sirasinda, ögrencilerde partilerde ilaç alma isteginin ve
akademik performansi düsük oldugunda ilaci birakma sikliginin arttigi,
ancak sonuçta bu programin kisa süreli ve sinirli etkisi oldugu saptanmistir (Licciardiane 2003). Kilise ile baglantisi olan bir üniversi-tede
madde kullaniminin incelendigi bir arastirmada, ögrencilerin %46’sindan
daha azinin yasaminda en az bir kez alkol aldigi, %28.5’inin sigara
içtigi, %20’sinden azinin marihuana kullandigi, ancak bu oranlarin
ulusal bir kiyaslama grubundan nispeten anlamli derecede düsük
oldugu saptanmistir (Hopkins at all 2004).
Çocuklarda ve gençlerde hemsirelik bakiminin amaçlari, madde
kullanimina baslamayi ve bunun düzenli kullanima veya bagimliliga
dönüsmesini önlemektir. Ilaç ve madde kullanimina baslama ve sürdürme birçok faktöre bagli oldugundan, bu nedenlere yönelik önleme stratejileri gelistirilmelidir. Toplumda gençlere hizmet veren hemsireler, ilaç
kullanimi konusunda bireysel ve ailesel riskleri belirlemeli ve gerekli
girisimlerde bulunmalidir. Hemsireler, kendi toplumlarinda mevcut önleme programlarini ve bunlarin maddi kaynaklarini bilmeli ve bu
programlarin gelistirilmesine ve yürütülmesine katkida bulunmalidir
(Schiffman, 2004).
Ülkemizde ekonomik sikinti, sosyal güvencenin olmamasi nedeni
ile saglik kurumuna basvuramama, saglik kurumuna basvuracak
zaman bulamama, stres ve psikolojik sorunlar gibi nedenlerle üniversite
ögrencilerinin ilaçlari bilinçsizce ve yanlis tükettikleri gözlenmistir.
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Bu arastirma; üniversite ögrencilerinin ilaç kullanim durumlarini
ve bunu etkileyen etmenleri incelemek amaciyla yapilmis olup arastirma
sonuçlarinin, üniversite ögrencilerinde yanlis ilaç kullaniminin nedenlerinin saptanarak bunlarin önlenmesine yönelik girisimlere temel olusturacagi düsünülmektedir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalisma; üniversite ögrencilerinin ilaç kullanim durumlarini ve
ilaç kullanimlarini etkileyen etmenleri incelemek amaciyla yapilmis
tanimlayici tipte bir arastirmadir. Arastirmanin evrenini, Ege Üniversitesi’ne bagli Fakülte/Yüksekokullarin yaz okullarina kayit yaptiran
1895 ögrenci, örneklemini ise olasilikli örnekleme yöntemlerinden büyüklüge orantili olasilik örnekleme yöntemi kullanilarak seçilen 250 ögrenci olusturmustur (Sümbüloglu ve Sümbüloglu 1998).
Arastirmada veri toplama araci olarak arastirmacilar tarafindan
ilgili literatür isiginda gelistirilmis anket formu kullanilmistir. Veriler
26.08.2002-19.09.2002 tarihleri arasinda toplanmistir. Arastirmaya
baslanmadan önce çalismanin yürütülecegi kurumlardan izin alinmis ve
çalisma hakkinda ön bilgi sunulmustur. Arastirmaya katilan ögrencilerin aydinlatilmis onamlari alinmistir.
Ögrencilerin devam ettigi fakülte, sinifi, cinsiyeti, yasi, en uzun
süre yasadiklari yer, barindiklari yer, gelir-gider durumu, bagli olduklari
sosyal güvenlik kurumu, ailesinde saglik mesleginde çalisan kimse bulunmasi bu arastirmanin bagimsiz degiskenlerini olusturmaktadir.
Arastirmanin bagimli degiskenlerini ise; stres yasandiginda ilaç kullanma, ilaçlarin prospektüslerini okuma, ilacin kesilmesine karar verme
biçimi, hekim önerisi disinda antibiyotik ve analjezik türü ilaç kullanma, grip-nezle-kirginlik durumlarinda yapilan uygulamalar, agriyi ilaç
kullanmadan geçirmeye çalisma olusturmaktadir. Verilerinin analizinde
ki-kare önemlilik testi kullanilmistir.
BULGULAR VE TARTISMA
Arastirmaya katilan ögrencilerin %25.2’si Hemsirelik Yüksekokulu’nda, %20’si Ziraat Fakültesinde, %18.8’i Fen Fakültesinde, %8’i Su
Ürünleri Fakültesinde, %7.2’si Egitim Fakültesinde ögrencidir, %6.4’ü
1. sinif, %30.8’i 2. sinif, %32.4’ü 3. sinif, %30.4’ü 4. sinif ögrencisidir,
%20’si 21, %27.6’si 22, %19.6’si 23, %34.4’ü 23 ve daha yukari yastadir. Örneklemin yarisindan fazlasini (%69.6) kiz ögrenciler olusturmustur.
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Ögrencilerin %59.6’sinin en uzun süre ilde yasadigi, %37.2’sinin
ailesiyle birlikte kaldigi, %31.6’sinin aylik harcama miktarinin 80-120
milyon TL. oldugu, %27.2’sinin ailesinde saglik mesleginde çalisan kimse bulundugu, %40.8’inin bagli oldugu sosyal güvenlik kurumunun SSK
oldugu belirlenmistir.
WHO tarafindan tanimlandigi gibi, ilaç kullanim özelliklerinin
belirlenmesi, bir toplumdaki baslica sorunlari ve kendi tedavi edici
kaynaklari nasil degerlendirdiklerini belirlemede önemli bir araçtir.
Lisbon üniversitesinde okuyan 1147 ögrenci ile yapilan bir çalismada,
psikoaktif ilaç kullaniminin yas grubu ve genel saglik durumu göz
önüne alindiginda bekleneneden daha yüksek oldugu, ögrencilerin
%7.9’unun son 15 gün içinde psikoaktif ilaç aldigi, yogun stres altinda
olanlarda bu oranin (%15.5) daha yüksek oldugu, %12.8’inin reçetesiz
olarak psikoaktif ilaç aldigi saptanmistir (Cabrita at all 2004). James
Madison Üniversitesi’nde yapilan bir çalismada, ögrencilerin %57’si
alkol ve diger ilaçlari kullanan bir akrabasi oldugunu, %30’u kampüsteki sosyal atmosferin yasadisi ilaç kullanimini tesvik ettigini belirtmistir (Syre, Martino-Mccalister, Vanada 1997).
Ögrencilerin %0.6’si alkol bagimlisi olduklarini belirtmistir. Ögrencilerin %14’ünün kronik bir hastalik nedeniyle sürekli ilaç kullandigi,
%80.8’inin ilaç kullanmadan önce prospektüsünü okudugu, %92’sinin
hekim tarafindan önerilen ilaçlari önerilen dozda ve sürede aldigi,
%35.6’sinin hekim tarafindan önerilen ilaci yakinmalari sona erdiginde,
%44.8’inin hekiminin önerisine uygun zamanda alimini sonlandirdiklari
bulunmustur.
Ögrencilerin %51.6’si son bir ay içinde ilaç kullanmislardir. Son
bir ay içinde ilaç kullanan ögrencilerin % 55.8’inin bu ilaci hekimin
önerisiyle, % 44.2’sinin ise reçetesiz olarak kullandiklari saptanmistir.
Bu sonuç; ögrencilerde reçetesiz ilaç kullaniminin yüksek oldugunu
göstermektedir. Üniversite ögrencilerinde yapilan bir çalismada, ögrencilerin %66.3’ünün reçetesiz ilaç kullandiklari saptanmistir (Avsaroglu ve
ark 2003). Ankara’da 18 yas üstü bireylerin agri kesici ilaç kullanimi
konusunda yapilan bir çalismada, agri kesicilerin en sik bas agrisi
durumunda kullanildigi, en sik parasetamol türü ilaçlarin kullanildigi,
bireylerin %57.8’inin reçetesiz agri kesici ilaç kullandigi saptanmistir
(Önder ve ark.2002). Arastirmanin sonuçlari, Avsaroglu ark. ile Önder
ve ark.’nin çalisma sonuçlarini desteklemektedir.
Hekim önerisi olmaksizin rastgele kullanilan ilaçlarin bireylere
zarar verdigi bilinen bir gerçektir. Ögrencilerin %45.5’i genellikle bas agrisi, %16.3’ü grip, %14.7’si menstruasyon, %10’u mide yanmasi yakinmasi oldugunda reçetesiz ilaç kullandiklarini belirtmislerdir. Bireylerin
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agri deneyimleri ile bunlara yönelik yaklasimlarinin incelendigi bir
çalismada, %56.2 orani ile bas agrisinin birinci sirada yer aldigi ve egitim düzeyi düstükçe komsu önerisi ile analjezik ilaç alma egiliminin
arttigi saptanmistir (Aslan ve ark. 1997).
Ögrencilerin %18.4’ünün reçetesiz olarak antibiyotik, %8.4’ünün
sedatif ve %86.8’inin analjezik türü ilaç kullandiklari, en sik parasetamol (%35.4) türü analjezik ilaç kullandiklari saptanmistir. Üniversite
ögrencilerinde yapilan bir çalismada, ögrencilerin reçetesiz olarak en
fazla analjezik türde ilaçlar kullandiklari saptanmistir (Avsaroglu ve ark
2003). Üniversitelerde ögrenim gören 1382 ögrenciyle yapilan bir
çalismada, ögrencilerin son bir yil içinde trankilizan grubu ilaçlari %6,
sedatif türü ilaçlari %4, opioid grubu ilaçlari %5 oraninda kullandiklari
saptanmistir (Yüksel ve ark. 1994). Arastirmanin sonuçlari, Avsaroglu
ve ark. ile Yüksel ve ark.’nin çalisma sonuçlarini desteklemektedir.
Ögrencilerin %45’inin yasamlari boyunca en sik bas agrisi,
%15.3’ünün menstruasyon nedeniyle karin agrisi ve %12’sinin mide
agrisi yasadiklari saptanmistir. Bireylerin agri deneyimleri ile bunlara
yönelik yaklasimlarinin incelendigi bir çalismada %56.2 orani ile bas
agrisinin birinci sirada yer aldigi ve egitim düzeyi düstükçe komsu
önerisi ile analjezik ilaç alma egiliminin arttigi saptanmistir (Aslan ve
ark. 1997). Arastirmanin sonuçlari, Aslan ve ark.’nin çalisma sonuçlarini desteklemektedir. Ögrencilerin %37.6’sinin zaman yoklugu,
%14’ünün ekonomik nedenle, %12.4’ünün ders yogunlugu nedeniyle
zaman bulamama, %6.4’ünün ise daha önce kullandigi bir ilaç oldugu
için reçetesiz ilaç kullandiklari belirlenmistir. Yapilan bir çalismada,
üniversite ögrencilerinin %5.3’ünün sosyal güvence ve maddi sorunlar,
%17.7’sinin zaman yoklugu nedeniyle reçetesiz ilaç kullandiklarini
belirtmislerdir (Avsaroglu ve ark. 1994). Çalisma sonuçlari, Avsaroglu ve
ark.’nin çalisma sonuçlarini destekler niteliktedir.
Ögrencilerin devam ettikleri fakülte ile stres yasandiginda ilaç kullanma (x²=3.24, S.D.=5, p>0.05), kullandiklari ilacin kesilmesine karar
verme biçimi (x²=1.92, S.D.=15, p>0.05), hekim önerisi disinda analjezik
ilaç kullanma (x²=1.96, S.D=5, p>0.05) ve grip-nezle-kirginlik durumlarinda yapilan uygulamalar (x²=1.87, S.D.=25, p>0.05) arasinda istatistiksel olarak anlamli bir iliski olmadigi saptanmistir.
Ögrencilerin devam ettikleri fakülte ile kullandiklari ilaçlarin prospektüslerini okuma ve agriyi ilaç kullanmadan geçirmeye çalisma arasinda istatistiksel olarak anlamli bir iliski oldugu, Hemsirelik Yüksekokulu ve Fen Fakültesi’nde okuyan ögrencilerde ilaçlarin prospektüslerini okuma orani (x²=27.82, S.D.= 5, p<0.05) ile agriyi ilaç kullanmadan geçirmeye çalisma oraninin (x² =29.78, S.D.=5, p< 0.05) daha
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yüksek oldugu bulunmustur. Bu sonuç; Hemsirelik Yüksekokulu’nda bu
konuda ve Fen Fakültesi’nde özellikle Kimya Bölümü’nde okuyan ögrencilerin kimyasal maddelerin kullanim alanlari konusunda egitilmelerine, bu egitimler sonucunda ilaçlar konusunda daha dikkatli olmalarina baglanabilir.
Ögrencilerin devam ettikleri fakülte ile hekim önerisi disinda antibiyotik türü ilaç kullanimi arasinda istatistiksel olarak anlamli bir iliski
oldugu ve Mühendislik ve Ziraat Fakültesi’ nde okuyan ögrenciler-de
hekim önerisi disinda antibiyotik türü ilaç kullanma oraninin yüksek
oldugu saptanmistir. (x²=19.82, S.D.= 5, p<0.05).
Ögrencilerin %18.8’inin stres durumunda ilaç kullandigi saptanmistir. Ögrencilerin devam ettikleri sinif ile stres yasandiginda ilaç kullanma(x²=8.76, S.D.=3, p>0.05), hekim önerisi disinda antibiyotik
(x²=3.51, S.D.=3, p>0.05) ve analjezik(x²=1.85, S.D.=3, p>0.05) türü ilaç
kullanma ve agriyi ilaç kullanmadan geçirmeye çalisma (x²=3.84,
S.D.=3, p>0.05) arasinda istatistiksel olarak anlamli bir iliski olmadigi
saptanmistir.
Ögrencilerin cinsiyeti ile stres yasandiginda ilaç kullanma(x²=0.2,
S.D.=1, p>0.05), hekim önerisi disinda antibiyotik (x²=3.12, S.D.=1,
p>0.05), ve analjezik ilaç kullanma (x²=0.15, S.D.=1, p>0.05) ve gripnezle-kirginlik durumlarinda yapilan uygulamalar (x²=7.07, S.D.=5,
p>0.05) arasinda istatistiksel olarak anlamli bir iliski olmadigi saptanmistir.
Tablo 1. Ögrencilerin Cinsiyetleri Ile Agriyi Ilaç Kullanmadan Geçirmeye Çalisma Durumlari Arasindaki Iliskinin Dagilimi

CINSIYET
Kiz
Erkek
TOPLAM

AGRIYI ILAÇ KULLANMADAN GEÇIRMEYE
Çalisan
Çalismayan
Sayi
%
Sayi
%
129
74.1
45
25.9
38
50.0
38
50.0
167
66.8
83
33.2

TOPLAM
174
76
250

x2 =13.897, S.D.=1, p<0.05

Kiz ögrencilerin %74.1’i ve erkek ögrencilerin ise %50’si yasadiklari agriyi ilaç kullanmadan geçirmeye çalistiklarini belirtmislerdir
(Tablo 1). Yapilan analizde ögrencilerin cinsiyeti ile yasadiklari agriyi ilaç
kullanmadan geçirmeye çalisma arasinda anlamli bir iliski oldugu ve kiz
ögrencilerde agrilarini ilaç kullanmadan geçirmeye çalisma oraninin
daha yüksek oldugu bulunmustur (x2=13.897, S.D.=1, p<0.05). Bu sonuç; arastirmada kiz ögrencilerin fazla olmasina, kiz ögrencilerin özellikle menstruasyon nedeni ile daha sik agri yasamalarina ve bu yüzden
agri ile bas etmek için çesitli yöntemler gelistirmelerine baglanabilir.
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Ögrencilerin yasi, en uzun süre yasadiklari yer, barindiklari yer,
aylik gider durumu ve ailesinde saglik mesleginde çalisan kimse bulunmasi ile stres yasandiginda ilaç kullanma, hekim önerisi disinda antibiyotik türü ilaç kullanma ve agriyi ilaç kullanmadan geçirmeye çalisma
arasinda istatistiksel olarak anlamli bir iliski olmadigi saptanmistir
(p>0.05).
Ögrencilerin bagli olduklari sosyal güvenlik kurumu ile hekim
önerisi disinda antibiyotik ve analjezik ilaç kullanma arasinda istatistiksel olarak anlamli bir iliski oldugu ve üniversite tarafindan saglik
hizmetlerinin sunuldugu Mediko-sosyal hizmet birimlerinden saglik
hizmeti alan ögrencilerde hekim önerisi disinda antibiyotik (%27.8) (x²=
3.872, S.D.=5, p<0.05) ve analjezik (%100) türü ilaç kullanma oraninin
daha yüksek oldugu belirlenmistir (x²= 20.25, S.D.=5, p<0.05).
Ögrencilerin kronik hastalik nedeniyle ilaç kullanma durumu ile
hekim önerisi disinda antibiyotik (x²=0.53, S.D.=1, p>0.05) ve analjezik
(x²=0.04, S.D.=1, p>0.05) ilaç kullanma ve grip-nezle-kirginlik durumlarinda yapilan uygulamalar (x²= 2.76, S.D.=5, p>0.05) arasinda istatistiksel olarak anlamli bir iliski olmadigi saptanmistir.
Tablo 2. Ögrencilerin Kronik Hastaliga Bagli Sürekli Ilaç Kullanimlari ile Stres Yasadiklarinda Ilaç Kullanimlari Arasindaki Iliskinin Dagilimi
KRONIK HASTALIK
NEDENIYLE SÜREKLI ILAÇ
Kullanan
Kullanmayan
TOPLAM

STRES YASANDIGINDA ILAÇ
Kullanan
Kullanmayan
Sayi
%
Sayi
%
13
37.1
22
62.9
34
15.8
181
84.2
47
18.8
203
81.2

TOPLAM
35
215
250

x2 =8.970, S.D.=1, p<0.05

Kronik hastalik nedeniyle ilaç kullanan ögrencilerin %37.1’i kullanmayanlarin ise %15.8’i stres durumunda ilaç kullandiklarini belirtmislerdir (Tablo 2). Yapilan analizde bu farkin önemli oldugu saptanmistir. Sonuç olarak kronik hastalik nedeniyle ilaç kullanan ögrencilerin
kullanmayanlara göre stres durumunda yaklasik 2.5 kat fazla ilaç
kullandiklari bulunmustur. Bu sonuç; kronik hastaligin strese yol açmasina ve dolayli olarak ilaç alimini arttirmasina baglanabilir (x2
=8.970, S.D.=1, p<0.05).
SONUÇLAR
Bu arastirmada genel olarak asagidaki sonuçlar elde edilmistir:
-Ögrencilerin %51.6’sinin son bir ay içinde ilaç kullandiklari, son
bir ay içinde ilaç kullanan ögrencilerin % 55.8’inin bu ilaci hekimin
önerisiyle, % 44.2’sinin ise reçetesiz olarak kullandiklari saptanmistir.
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-Kiz ögrencilerde (%74.1) agrilarini ilaç kullanmadan geçirmeye
çalisma oraninin erkeklere (%50) göre daha yüksek oldugu bulunmustur.
-Kronik hastalik nedeniyle ilaç kullanan ögrencilerin (%37.1)
kullanmayanlara (%15.8) göre stres durumunda yaklasik 2.5 kat fazla
ilaç kullandiklari bulunmustur.
-Üniversite tarafindan saglik hizmetlerinin sunuldugu Medikososyal hizmet birimlerinden saglik hizmeti alan ögrencilerde hekim önerisi disinda antibiyotik (%27.8) ve analjezik (%100) türü ilaç kullanma
oraninin daha yüksek oldugu belirlenmistir
Sonuç olarak; Ege Üniversitesi’ne bagli Fakülte/Yüksekokullarda
ögrenim gören ögrencilerde reçetesiz ilaç kullanim oraninin yüksek oldugu ve bu konuda egitime gereksinimleri oldugu görüsüne varilmistir.
ÖNERILER
Bu arastirmadan ede edilen sonuçlara göre;
1. Ögrencilerin reçetesiz ilaç kullaniminin zararlari konusunda
egitim programlari düzenlenerek egitilmesi,
2. Kiz ve erkek ögrencilere birlikte sagligin sürdürülmesi ve korunmasi kapsaminda egitim verilmesi,
3. Derslerine yeterince devam edebilmesi ve saglik hizmetlerine
kolayca ulasabilmesi için saglik hizmetlerinin sunumunda ögrencilere
kolayliklarin saglanmasi ve sosyal güvenlik kurumlari ile Mediko arasinda var olan anlasmalarin ögrencilere duyurulmasi,
4. Toplumdaki bireylerin egitim düzeyinin yükseltilmesi ve bazi
ilaçlarin özellikle antibiyotiklerin reçetesiz kullaniminin sakincalari konusunda bilgilendirilmesi
5. Ilaç kullanim aliskanliginin aile içinde gelistigi ve bireylerin
kültürel yapilari ile baglantili olabilecegi düsünülerek ebeveynlerin özellikle annelerin reçetesiz ilaç kullaniminin zararlari konusunda egitilmesi,
6. Konu ile ilgili saglik egitimi verebilmeleri için, Mediko-Sosyal
merkezlerde çalisan ve üniversite ögrencisine saglik hizmeti veren hemsirelere yönelik sürekli hizmet içi egitim programlari düzenlenmesi önerilmektedir.
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ÖZET
Bu arastirma tanimlayici bir arastirma olup, 15 Aralik 1999-15 Haziran
2000 tarihleri arasinda Erzurum Gögüs Hastaliklari Hastanesinde yatarak tedavisi süren tüberkülozlu hastalarin evde bakim tercihlerini saptamak amaciyla
yapilmistir. Arastirmanin evrenini ve örneklemini tüberküloz tanisiyla en az 2.
kez hastaneye yatan 56 hasta olusturmustur. Veri toplama araci olarak arastiricilar tarafindan hazirlanan soru formu kullanilmistir. Verilerin degerlendirilmesinde yüzdelik, ki-kare ve Mann Whitney U testi kullanilmistir.
Arastirma sonucunda hastalarin %80.4’ünün 50 yas ve altinda oldugu,
%51.8’inin evde bakimi tercih ettikleri, evde bakim tercih nedeni olarak
%51.8’inin evin sakin, rahat, huzurlu ve bilinen bir ortam olmasini gösterdikleri
saptanmistir. Aylik kazanç ortalamasi düsük olan hastalarin evde bakimi tercih
ettikleri belirlenmistir.
SUMMARY
The present research is a descriptive study and it was conducted to
determine the home-care predilections of hospitalized patients with tuberculosis at
Erzurum Chest Diseases Hospital between December 15, 1999 and June 15,
2000. The study covered 56 patients hospitalized at least second times with the
tuberculosis diagnosis. A questionnaire prepared by the researchers was used as
data gathering tool. Percentages, chi-square test, and t-test were used in the
evaluation of the data.
As a result of the study, it was determined that 80.4 % of the patients were
50 years old and younger, 51.8 % preferred home-care, and 51.8 % claimed that
the reason of their preference of home-care was that their homes were quiet,
comfortable, peaceful, and familiar environments. It was seen that the patients
with low monthly income preferred home-care.
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GIRIS
Tüberküloz binlerce yildan beri insan sagligini tehdit eden bir
hastaliktir (Tan1996, Bayindir 1990). Gelismekte olan ülkelerin önemli
bir sorunu olmakla beraber gelismis ülkeler arasinda da hala önemini
yitirmemistir (Tan 1996, Akyol, Ergün 1996, Çelik ve ark. 1997, Çam
1989).
Her yil dünya nüfusunun %1’i tüberküloz basili ile enfekte olmaktadir (Türkiye’de Tüberkülozun Kontrolü Için Kilavuz SBVSD 1999).
Gelismekte olan ülkelerde ise tüberküloz olgularinin %95’i (8 milyondan
fazla) tüberküloz olgularidir ve bunlarin %99’unun ölümle sonuçlandigi
bildirilmektedir (Akyol, Ergün 1996, Çelik ve ark96, Çelik ve ark). Tani
konan her üç hastadan birisinin ölüyor olmasi, dünyada tüberküloz
hastalarinin yeterince tedavi ve bakim almadiginin açik bir göstergesidir
(Türkiye’de Tüberkülozun Kontrolü Için Kilavuz SBVSD 1989, Kocabas
1991). 2015 yili tahminlerine göre ise tüberküloz gelismekte olan dünya
ülkeleri için önemli bir problem olmaya devam edecektir (Bilgiç 1991).
Ülkemizde ise 1997 verilerine göre morbidite orani yüz binde 33.1,
olgu sayisi ise 20.778’dir. Bu hastalarin çogu da genç yastadir (SBVSD
1999). 1998 verilerine göre ise 12-15 milyon enfekte kisi vardir ve ne yapilirsa yapilsin bu enfekte kitleden her yil 30-40 bin yeni hastanin
çikacagi kaydedilmektedir (Bilgiç 1991). Bu sonuçlar tüberküloz sorununun ülkemizde halen önemini koruyan ve uzun yillar önemini koruyacak bir saglik sorunu oldugunu göstermektedir (Çelik ve ark. 1997).
Tüberküloz sorunu özellikle Dogu Anadolu Bölgesi’nde daha da
belirgindir. 1995 yili verilerine göre Dogu Anadolu’da tüberkülozdan ölenlerin sayisi 26’dir. Ayni yil Erzurum’da ölenlerin sayisi 8 (Hayati Istatistikler 1995, 1998), 1997’de ise 7’dir (Hayati Istatistikler 1997,1998).
Tüberkülozlu hasta ve yakinlari sosyal yönden dislanma korkusu
ile tanilarini saklama egilimi gösterirler. Bu da tedavinin aksamasina,
hastanin üzüntü ve suçluluk duymasina, diger sahislar için de enfeksiyon kaynagi olusturmasina neden olmaktadir (Tan 1996, Birol, Akdemir ve Bedük 1991).
Bu tür risklerin ortadan kaldirilmasi için evde hastanin kendi
kendine gereksinimlerini karsilayip karsilamadigi kontrol edilmeli ve
gereksinimi oldugu konularda desteklenmelidir (Birol, Akdemir ve
Bedük 1991, Öztek 1994, Aktas 1992). Fakat saglik örgütlenmesinde
hastane-dispanser iliskilerinde kopukluk olmasi nedeniyle hastalarin
hastaneden taburcu olduktan sonra ev kosullarinda izlenip denetlenmesi yapilmamaktadir (Kocabas 1991, Kocabas ve ark. 1994, Aktas ve
ark. 1998).
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Evde bakim, birey ve ailesinin fiziksel, duygusal, sosyal, ekonomik
ve çevresel tüm boyutlari ile dikkate alinmasini gerektiren multidisipliner bir ekip çalismasidir (Aktas 1992, Nahcivan 1999, Aksayan S
1998). Bakimi alan, sunan ve finanse edenler yönünden kabul gören bu
yaklasim ile birey ve ailesinin saglik bakimina katilimi artar hastanede
yatis süresi ve maliyeti azalir (Nahcivan 1999). Tüberküloz gibi bulasici
enfeksiyon hastaliklarinda evde bakimin gerekliligi kaçinilmazdir (Rice
1996). Ancak ülkemizde bu konuya yeterince önem verilmedigi ve evde
hastalarin kendi kaderleriyle bas basa birakildiklari bilinmektedir
(Aksayan ve Cimete 1998).
Tüberkülozlu kisinin tam tedavi olabilmesi etkin ve sürekli hemsirelik bakimini gerektirir. Hemsirenin bu alandaki sorumlulugu hastanin
hastaligina ve ilaç tedavisine uyumunu saglamakla baslar ve bütün
tedavi boyunca mesleki bilginin yaninda sabir, anlayis ve hosgörü de
gerektirerek sürer. Hemsire hastanin tedaviye baslamasini ve evinde
düzenli sürdürmesini saglamalidir. Bu noktada hemsire, hasta ve ailesini yakindan taniyarak ailenin olanaklarini belirlemeli ve hastanin tedavisini sürdürmesini saglamalidir (Birol, Akdemir ve Bedük 1991, Rice
1996). Yardim gerekiyorsa, hasta ve ailesinin yardim kaynaklari ile iletisimini saglamalidir (Rice 1996). Hemsire her durumda hasta ve ailesine
tüberküloz hakkinda bilgi vermeli ve hastaligin bulasmasini önlemek
için hem hasta hem saglam kisileri bu konuda egitmelidir (Birol,
Akdemir ve Bedük 1991).
Bu düsüncelerden yola çikarak yapilan bu çalisma tüberkülozlu
hastalarin evde bakim gereksinimlerini saptamak amaciyla planlanmis
ve uygulanmistir.
GEREÇ VE YÖNTEM
1. Arastirmanin Tipi
Tanimlayici olarak planlanan ve yürütülen bu çalisma Aralik 1999Haziran 2000 tarihleri arasinda yapilmistir.
2. Arastirmanin Yapildigi Yer
Erzurum Gögüs Hastaliklari Hastanesi 1968 yilinda kurulmus
olup, Dogu Anadolu Bölgesinde tek hastane olarak 11 ile hizmet vermektedir.
Toplam yatak sayisi 200, hemsire sayisi 33, hekim sayisi 19, diger
çalisanlari ise 50 kisidir. Gögüs cerrahi uzmani olmadigi için cerrahi
hizmetler verilmemektedir. Gögüs Hastaliklari Hastanesi’ne tüberküloz
tanisiyla 2.kez ve daha fazla yatip çikan hasta sayisi yilda yaklasik
110’dur.
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3.Arastirmanin Evreni ve Örnek Seçimi
Arastirmanin evrenini Erzurum Gögüs Hastaliklari Hastanesinde
en az 2. kez tüberküloz tanisiyla hastaneye yatan 56 hasta olusturmustur. Evren küçük oldugu için herhangi bir örnekleme yöntemine
gidilmemis örnege ve evrenin tümü örnege alinmistir.
4.Veri Toplama Yöntemi
Arastirma verileri deneklere arastirmacilar tarafindan hazirlanan
soru formu uygulanarak toplanmistir. Arastirmaya baslamadan önce
arastirma yapilacak kurumdan sözel olarak izin alinmistir. Etik kurallara uyularak çalisma kapsamina alinan hastalara arastirmanin amaci
açiklandiktan sonra arastirmaya katilmayi kabul edenlere soru formu
uygulanmistir.
4.1.Soru Formunun Hazirlanmasi
Soru formu, konuyla ilgili literatür bilgilerinden faydalanarak
olusturulmustur. Soru formu hastalarin sosyo-demografik özellikleri,
hastaligin bulasmasi, tedavisi, korunmasi ve kontrolü gibi hastalikla
ilgili bilgilerini ve evde bakim gereksinimlerinin neler oldugunu belirleyecek toplam 69 sorudan olusmustur. Soru formu uygulanmadan önce
2. kez tüberküloz tanisiyla hastanede yatan 5 hasta üzerinde ön uygulama yapilmis ve alinan sonuca göre gerekli düzenlemeler yapilmistir.
Daha sonra bu 5 hasta arastirma kapsami disinda birakilmistir.
4.2.Soru Formunun Uygulanmasi
Soru formu arastirmacilar tarafindan yüzyüze görüsme teknigi ile
uygulanmistir.
5.Verilerin Degerlendirilmesi
Elde edilen veriler arastirmacilar tarafindan elde kodlandiktan
sonra Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows 10.0
istatistik programinda degerlendirilmistir. Verilerin analizinde yüzdelik,
ki-kare ve Mann Whitney U testi kullanilmistir (Sümbüloglu ve Sümbüloglu 1997, Karasar 1995).
6. Bagimsiz ve Bagimli Degiskenler
Arastirmanin bagimsiz degiskenleri, hastalarin sosyo-demografik
özellikleri, tüberkülozla ilgili bilgileri, bagimli degiskeni ise hastalarin
evde bakim gereksinimleri olarak belirlenmistir.
BULGULAR VE TARTISMA
Arastirmaya alinan hastalarin sosyo-demografik özellikleri incelendiginde %80.4’ü 50 yas ve alti, %57.1’i erkek, %69.6’si evli, %39.3’ü

110

orta dereceli okul mezunu oldugu görülmektedir. Hastalarin %94.6’sinin
saglik güvencesinin oldugu, %71.4’ünün çekirdek aile aile yapisina
sahip oldugu görülmektedir. Ailedeki birey sayisina bakildiginda ise
%44.6’sinda 5-7 kisi yasadigi görülmektedir. Hastalarin %46.4’ünün
serbest meslek sahibi oldugu, %51.8’inin ailesinde bir kisinin çalistigi
görülmektedir. Hastalarin %39.3’ünün sehirde oturdugu, %85.7’sinin
soba ile isindigi, %92.9’unun evinin günes aldigi, %53.6’sinin kendine
ait bir odasi olmadigi görülmektedir.
Tablo 1. Hastalarin Evde Bakimi Tercih Durumlarina Göre Dagilimi
Evde Bakimi Tercih Durumu N=56
Eden
Etmeyen

Sayi
29
27

%
51.8
48.2

Hastalarin evde bakimi tercih durumlarina göre dagilimi incelendiginde %51.8’inin evde bakimi tercih ettikleri belirlenmistir (Tablo 1).
Aksayan ve arkadaslarinin(1998) yaptigi çalismada bu oran % 63.1 dir.
Tablo 2. Hastalarin Evde Bakimi Tercih Etme Nedenlerine Göre Dagilimi
Evde Bakimi Tercih Nedenleri n=29
Evin sakin, rahat, huzurlu ve bilinen bir ortam olmasi
Hastane ortamini sevmeme
Evde bakim verecek bir bireyin bulunmasi

Sayi
15
7
7

%
51.8
24.1
24.1

Hastalarin %51.8’i evin sakin, rahat, huzurlu ve bilinen bir ortam
olmasi nedeniyle evde bakimi tercih ettikleri görülmüstür (Tablo 2). Evde bakimin maliyet açisindan tercih nedeni olarak gösterilmemesi henüz
bu yönünün bilinmedigini düsündürmektedir. Arastirma kapsamina alinan hastalar tarafindan evde bakimin avantajlarindan biri olan maliyet
düsüklügü bilinseydi ve sosyal güvenceleri olmasaydi bu bakimi tercih
eden hasta orani (%51.8) daha da yüksek olabilirdi.
Tablo 3. Hastalarin Evde Bakimi Tercih Etmeme Nedenlerine Göre Dagilimi
Evde Bakimi Tercih Etmeme Nedenleri n=27
Bakim ve tedavinin sürekliligi
Aile üyelerine yük olmama

Sayi
20
7

%
74.1
25.9

Hastalarin evde bakimi tercih etmeme nedenlerine bakildiginda,
hastalarin %74.1’i tedavinin sürekliligi nedeniyle evde bakim yerine
hastanede bakimi tercih etmektedirler(Tablo3).
Hastalarin evde saglik personeli tarafindan ziyaret edilme durumlarina göre dagilimlari incelendiginde, hastalarin ancak % 28.6’si evinde
saglik personeli tarafindan ziyaret edilmekte, % 71.4’ü ziyaret edilmemektedir. Ziyaret edilen hastalarin da % 62.5’i iki ayda bir ziyaret
edilmekte, ziyaret esnasinda ise hastalarin % 62.5’inin ilaçlari kontrol
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edilmektedir. Bu hastalarin % 62.5’inin ise saglik personelinden daha
sik ziyaret edilme beklentisi içinde oldugu görülmektedir (Tablo 4).
Tablo 4. Hastalarin Evde Saglik Personeli Tarafindan Ziyaret Edilme Durumlari ve
Ziyaret Ile Ilgili Bilgilerinin Dagilimi
Evde Saglik Personeli Tarafindan
Ziyaret edilen
Ziyaret edilmeyen
Saglik Personelinin Ziyaret Sikligi
Ayda bir
Iki ayda bir
Saglik Personelinin Ziyarette Yaptigi Islem
Dispansere davet
Ilaç kontrolü
Saglik Personelinin Ziyaretinden Beklenti
Maddi konuda yardim
Daha sik ziyaret

N=56
n=16
n=16
n=16

Sayi
16
40

%
28.6
71.4

6
10

37.5
62.5

6
10

37.5
62.5

6
10

37.5
62.5

Tüberkülozlu hastalarda tedaviye ara verdirmemek, hastanin düzenli ilaç kullanmasini saglamak, hastaligini anlatmak için çok farkli
çabalar yürütülmüstür. Bunlardan biri de hastaya evinde dispanser
hemsiresi veya saglik ocagi personeli tarafindan ev ziyareti yapmaktir.
Verem savasinin örgütlenmesi, kuruluslarin ve kisilerin görevlerine
bakildiginda, Verem Savas Dispanseri hemsiresinin ilk görevi, belirli bir
programa göre hastalarin ev ziyaretlerini yaparak onlarin tedavilerinden
ve izlenmesinden sorumlu olmasidir (Türkiye’de Tüberkülozun Kontrolü
Için Kilavuz SBVSD 1999). Kocabas ve arkadaslarinin (1994) yaptigi
çalismada hastalarin % 32’sine, Aktas ve arkadaslarinin (1998) yaptigi
çalismada ise hastalarin % 31’ine ev ziyareti yapilmistir. Bu çalisma
bulgulari diger çalisma bulgulariyla benzerlik göstermektedir. Ancak ev
ziyaretlerinin bu kadar az bir oranda yapilmasinda Verem Savas Dispanserlerinde yeterli sayida egitimli eleman, araç, akaryakit temini gibi
faktörlerin yetersiz olusu, ayrica bu bölgede kis kosullarinin güç olmasinin ve çogu yolun kapanmasinin hastalarin izleminde en önemli engellerden biri oldugu düsünülebilir.
Tablo 5. Hastalarin Tani Konulduktan Sonra Geçen Süre Ile Evde Bakimi Tercih Etme
Durumlarina Göre Dagilimi
Tani Konulduktan Sonra
Geçen Süre
N=56
1 yildan az
1-5 yil
6 yil ve üstü
Toplam

Tercih eden
S
%
4
30.8
22
66.7
3
30.0
29
x2=7.127

Tercih etmeyen
S
%
9
69.2
11
33.3
7
70.0
27
SD=2
p<0.05

S
13
33
10
56

Toplam
%
100.0
100.0
100.0

Hastalarin tani konulduktan sonra geçen süre ile evde bakimi
tercih etme durumlari incelendiginde tani konulmasinin üzerinden bir
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yildan az süre geçenlerin % 69.2’sinin evde bakimi tercih etmedikleri
görülmüs ve tercih edenlerle etmeyenler arasindaki fark istatistiksel
olarak önemli (p<0.05) bulunmustur (Tablo 5). Aksayan ve arkadaslarinin (1998) kronik hastalikli bireylerin evde bakim gereksinimleri,
olanaklari ve tercihlerini saptamak amaciyla yaptiklari çalismada tani
konulmasindan bir yildan az süre geçen hastalarin evde bakimi tercih
etmedikleri, 1-6 yil arasinda ise tercih ettikleri bulunmustur. Arastirma
sonuçlari diger çalisma sonuçlariyla paralellik göstermektedir. Bu çalismada tani konulmasindan bir yildan az süre geçen hastalarin evde
bakimi tercih etmeme nedenleri bu hastalarin evde hastalik yönetimini
üstlenmekte güçlük çektikleri, hastaliga tam uyum yapamadiklari için
durumun daha da kötülesebilecegi endisesi yasadiklari yada evde hastaligin iyilesmesi dogrultusunda bakim verecek birey bulunmamasindan
kaynaklandigi düsünülebilir.
Tablo 6. Hastalarin Evde Bakimi Tercih Etme Durumlarina Göre Aylik Kazanç Ortalamalarinin Dagilimi
Hastalarin Evde
Bakimi Tercih Etme
Durumlari
N=56
Eden
Etmeyen

n
29
27

X
SD
162.41±94.85
200.74±131.23

Sira Ortalama

“mwu” ve “p” degeri

26.4
30.74

mwu=331.000
p>0.05

Hastalarin evde bakimi tercih etme durumlarina göre aylik kazanç
ortalamalarinin dagilimlari incelendiginde evde bakimi tercih eden hastalarin aylik kazanç ortalamasi 162.41±94.85 milyon TL, tercih etmeyen
hastalarin ise 200.74±131.23 milyon TL oldugu ve aralarindaki farkin
istatistiksel olarak anlamsiz oldugu bulunmustur (Tablo 6). Evde bakim,
saglik hizmetlerinin maliyet-yarar ve maliyet-etkililigine katkida bulunur ve evde bakimin avantajlarindan biri de maliyet düsüklügüdür.
Bundan dolayi evde bakim ekonomik olmasi nedeniyle aile ve ülke ekonomisi açisindan daha uygun denebilir (Aksayan 1998, Aksayan ve
Cimete 1998). Aylik kazanç ortalamasi düsük olanlarin evde bakimi
tercih etmesinde evde bakim maliyetlerinin düsüklügünün rol oynadigi
düsünülebilir.
SONUÇLAR
Arastirma sonuçlari degerlendirildiginde hastalarin %51.8’i evde
bakimi tercih etmislerdir. Evde bakimi tercih eden hastalarin %51.8’i
evin sakin, rahat, huzurlu ve bilinen bir ortam olmasi nedeniyle, evde
bakimi tercih etmeyen hastalarin ise %74.1’i bakim ve tedavinin sürekliligi için evde bakim yerine hastanede bakimi tercih etmislerdir. Hastalarin %71.4’ü evde saglik personeli tarafindan ziyaret edilmemekte,
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ziyaret edilen (%28.6) hastalarin ise %62.5’i iki ayda bir ziyaret edilmektedir. Hastalarin %62.5’i ise saglik personelinden daha fazla ziyaret
beklemektedirler. Hastalarin tani konulduktan sonra geçen süre ile evde
bakimi tercih etme orani en yüksek 1–5 yil süre geçen hastalarda bulunmustur (%66.7). Hastalarin hastalik süresinin evde bakimi tercih
etmede etkili oldugu sonucuna varilmistir. Evde bakimi tercih etmeyen
hastalarda aylik kazanç ortalamasinin yüksek oldugu görülmüstür. Ancak aylik kazancin evde bakimi tercih etme durumuna etkisinin olmadigi sonucuna varilmistir.
ÖNERILER
Arastirma sonuçlarina göre su önerilerde bulunulabilir.
• Multidisipliner saglik hizmetinin evde sunulmasi ve bu hizmetlerin
uygulatilmasina hiz kazandirilmali,
• Yeni gelismeler dogrultusunda tüberküloz kontrol programlarinin yeniden düzenlenmesi ve sorunun önemi hakkinda kamuoyunun bilgilendirilmesi,
• Verem Savas Dispanseri ve Saglik Ocagi hemsiresinin ve saglik memurlarinin görevleri arasinda ilk sirada, belirli bir programa göre
hastalarin ev ziyaretlerini yaparak onlarin tedavilerinden, takibinden
sorumlu oldugu yer alir. Bu görevin daha sik ve daha bilinçli bir sekilde yapilmasi,
• Yurt içinde yapilmis arastirmalarin yetersizligi de dikkate alinarak,
benzer arastirmalarin daha genis gruplarda ele alinarak yapilmasi
önerilebilir.
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ÖZET
Atravmatik bakim, saglik görevlileri tarafindan terapötik kurallar dahilinde, çocuklarin hastaliklarinin iyilestirilmesi, yasamlarinin sürdürülmesinde
hem çocuklar hem de aileleri üzerinde olusan fiziksel ve psikolojik baskiyi en
aza indirmek amaci ile bakim verilmesidir. Atravmatik bakimda agri ve agrili
girisimler önemli yer tutar. Hemsirelerin dogru agri degerlendirmesi yapma yetenegine sahip olmalari gerekmektedir. Atravmatik bakim; çocugun zarar görmeden, aile ile birlikte en iyi bakim almasini saglar. Çocuk ve ailesine yönelik
stresörlerle yasamlarini devam ettirmelerinde atravmatik bakim gereklidir.
SUMMARY
Atraumatic care is used to minimize the physyological and physicological
thereats of the sick children and their families by the health professions.
Atraumatic care is necessory in the management of the pain in children. Nurses
should know how to appraise correctly the pain of the sick children. Atraumatic
care consider the best care with the family without damage. The stressors of the
family and the child need atraumatic care to handle their lives.

GIRIS
Çocuk sagligi alaninda büyük ilerleme saglanmasina karsin, çocuk hastaliklarinin tedavileri, travmatik, aci ve endise verici olmaya devam
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etmektedir. Hasta olan ya da herhangi bir travma ile karsilasan
çocuklar ve ailelerinde meydana gelen stresi azaltmak için, profesyonel
bakim gerekmektedir. Profesyonel saglik görevlileri ve yetkilileri planli
girisimlerde bulunarak atravmatik bakim uygular ve çocuk sagligi ve
hastaliklarinda bakima önemli katki saglarlar (Heckenberry 2003).
Atravmatik bakim, saglik görevlileri tarafindan tedavi edici kurallar dahilinde, çocuklarin hastaliklarinin iyilestirilmesi, yasamlarinin
sürdürülmesinde hem çocuklar hem de aileleri üzerinde olusan fiziksel
ve psikolojik zorlanmayi en aza indirmek amaci ile uygulanmaktadir.
Çocuk hemsireleri, terapötik bakima gereksinimi olan çocuklari belirlemeli ve uygun girisimlerini planlamalidir. Bu girisimler, çocuklarin
psikolojik, fizyolojik yönden zarar görmelerini engeller nitelikte olmalidir. Atravmatik bakim, hemsirenin, çocuklari hastaligin psikolojik fiziksel etkisinden; nerede, ne zaman, nasil, niçin ve ne kadar koruyabilecegini, bu etkiyi en aza nasil indirgeyebilecegini inceler (Heckenberry
2003).
Atravmatik bakim ilkeleri:
• Çocugun hastalik boyunca aileden ayrilmasini engellemek ya da en
aza indirmek ,
• Kendi kontrol sistemini gelistirmek ,
• Aciyi en aza indirmektir.
• Atravmatik uygulamaya örnek olarak, aile-çocuk iliskisini hastalik
süresince sürdürmek ve çocugu beklenmeyen bir durum için hazirlamak gösterilebilir (Gönener 2004).
ÇOCUK VE AILESINE YÖNELIK STRESÖRLER
Çocuk ve ailesine yönelik stresörler; fiziksel stresörler, psikolojik
stresörler ve çevresel stresörler olmak üzere 3 grupta toplanir:
Fiziksel Stresörler: Agri ve rahatsizlik olusturan uygulamalar
(Örnegin; enjeksiyon, damar içi uygulamalar, tedaviler, aspirasyon gibi
uygulamalar.), hareketsizlik (Örnegin; çocugun yatak istirahatinde olmasi), uykusuzluk, yetersiz beslenme, bosaltim aliskanliginda degisiklikler vb.’dir (Gönener 2004 ).
Psikolojik Stresörler: Ebeveynlerle çocuklarin ayri olmasi, hastaligin ciddiyeti, çocugun hastaligina bagli dis görünümündeki degisiklik,
içinde bulunulan durum hakkinda bilgi eksikligi ve durumu algilamada
yetersizlik vb.’dir (Gönener 2004).
Çevresel Etkenler: Kalabalik, sürekli isik, alisilmadik insanlar
(Örnegin; saglik personeli, hastalar, ziyaretçiler ), yeterli ilgiyi alamama
vb.’dir (Gönener 2004 ).
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AGRI VE ATRAVMATIK HEMSIRELIK BAKIMI
Agri, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, organik bir
nedene bagli olan ya da olmayan, bireyin geçmisteki tüm deneyimlerini
kapsayan, hos olmayan bir uyaran sonucunda, duygusal ve algisal
süreçlerin birlikte bulundugu bir duygu durumudur (Evlice 2004, Uguz
2004 ).
Agri, çocugun yasina göre farkli sekillerde algilanir. Konusamayan
çocuklar agriyi ayaklarini karnina çekerek, agrili bölgeye dokunmaya
çalisarak, yüzünü burusturarak, yüksek sesle düzensiz aglama ile ifade
ederler. 3 yasindaki çocukta agri, yüz ifadesinden anlasilirken, okul öncesi çocuk, agriyi hatasi nedeniyle cezalandirma seklinde algilar. Okul
çagindaki çocuklar agrinin kötü bir uyaran oldugunu bilirler. Agrinin
yerini ve siddetini daha iyi ifade ederler. Ergenler ise agri sonucunda
fiziksel görüntülerinin degismesinden, fonksiyonlarinin kisitlanmasindan korkarlar (Neyzi 1982, Kavakli 1982).
Aci ve agrinin azaltilmasi, hasta bireyin hakki ve hemsirenin sorumlulugudur. Terminal dönemde hastaligi olan çocugun agri çekmesine izin verilmemelidir. Bu nedenle, terminal dönemde hastaligi olan
çocuklara bakim veren hemsirelerin, dogru agri degerlendirmesi yapma
yetenegine sahip olmalari gerekmektedir. Çocugun agri kontrolünün etkinliginin periyodik olarak degerlendirilmesi, onun rahatligini saglama
amacina ulasilip ulasilmadigini belirlemeye yardimci olur. Terminal dönemdeki agri tedavisinde amaç, agriyi azaltmaktir. Agriyi ve aciyi en aza
indirgemekte atravmatik bakimin temel ilkelerinden biridir (Keçialan
2001).
Uzun süreli ya da siddetli agrilari olan çocuklarin da agrilari azaltilmali ve yasam kaliteleri yükseltilmelidir. Agri kontrolünde ilaçlarin
verilmesinin yani sira, agrinin algilanmasini azaltmak ve çocugu rahatlatmak için diger girisim yöntemleri de kullanilir. Bunlar;
• Çocuk ve ana baba ile tedavi edici iliski kurulmasi,
• Gürültüsüz ortam saglanmasi,
• Çocuga uygun pozisyon verilmesi,
• Dikkatin baska yöne çekilmesi,
• Cilt stimülasyonu yöntemi gibi gevseme teknikleridir.
Agrinin ele alinmasinda ilk asama çocuk ve ana baba ile iyi bir
iliski kurulmasidir. Bu iliski kurulduktan sonra diger yaklasimlar uygulanabilir. Dikkati baska yöne çekme teknigi, çocugun dikkatini ve konsantrasyonunu diger uyaranlara odaklastirarak agrinin hafifletilmesi
için kullanilir. Bu teknikler; ritmik nefes alma, belirli bir noktaya bakma
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(görsel konsantrasyon), ritmik masaj, isitsel uyaranlar ve ritim tutarak
sarki söyleme gibi eylemlerdir. Çocugun agriya dayanmasini arttiran bu
tekniklerin agri yogunlasmadan önce uygulanmasi önemlidir. Agri kontrolünde kullanilan yöntemlerden cilt stimülasyonu; santral sinir sisteminin bazi alanlarinda inhibe edici etki yaparak agriyi azaltmaktadir.
Cilt stimülasyonu yöntemleri; sicak, soguk uyaranlar verilmesi ve masaji kapsar. Agriya eslik eden anksiyete ve kas gerginligini azaltmak için
kullanilan gevseme teknikleri: (Örn: Dikkati baska yöne çekme, hayal
kurma, müzik dinleme, resim yapma ve hikaye okuma gibi) çocugu
rahatlatici tekniklerdir (Çavusoglu 2001). Bunlara ek olarak hemsire,
agrinin algilanmasinda da psikolojik degiskenlerin önemli rol oynadigini
hatirlamalidir. Örnegin, kanserli bir çocuk kendini yalniz hissediyorsa
ya da hastaligi ve aile iliskileri konusunda endiseleri ve korkulari var ise
narkotik ilaçlarin verilmesi agriyi tamamen hafifletmez. Bu nedenle
hemsire, çocugun hastaligina ve aile iliskilerine iliskin duygusal tepkilerini de dikkate almalidir. Agri kontrolünde psikolojik degiskenlerle
etkili sekilde bas edebilmek için destekleyici danismanlik yapilmasi
gereklidir. Çocugun rahatsizliginin anlamini algilamasi, gelisim düzeyine göre degisebilir. Küçük çocuklar (okul öncesi döneminde) agri ve
rahatsizligi ceza olarak algilayabilirler. Bu çocuklari rahatlatmak için
oyun programlari kullanilabilir. Planlanmis oyun programlari, çocugun
dengesini bozan ve tehdit eden olaylar üzerinde kontrol kazanmasina
yardim edebilir (Çavusoglu 1992 ).
ILAÇ UYGULAMALARINDA ATRAVMATIK YAKLASIM
Atravmatik hemsirelik bakiminda kullanabilecek yöntemler arasinda paranteral ilaç uygulamalarindan önce agri azaltici çesitli kremlerin kullanilmasi, çocugun anksiyetesini azaltmak için ana baba ve
hemsirenin çocugun anlayabilecegi bir dille girisimleri açiklamasi, çocugun anksiyetesini azaltici uygun bir oyun ortaminin olusturulmasi gibi
yaklasimlar yer alir. Uygulama ilkeleri ise;
• Oral ilaç uygulamalarinda çocugun emme ve yutma yetenegi dikkate
alinir.
• 5 – 6 yasindan küçük çocuklar tabletleri yutmakta güçlük çeker. Bu
nedenle küçük çocuklar için oral ilaçlarin çogu sivi hazirlanir. Küçük
çocuklara verilecek tablet seklindeki ilaçlar kirildiktan sonra ezilerek
az miktarda su ile karistirilir. Ilacin tadini degistirmek için etkisini
bozmayacak uygun sivilardan (Örn; Meyve sularindan) yararlanilir.
Küçük çocuklarda tablet ilaçlarin bu sekilde verilmesi çocuktaki
anksiyeteyi azalttigindan atravmatik hemsirelik bakimina bir örnektir.
Önerilmedigi sürece ilaçlar süt ya da diger temel besinlerle karis120

tirilmamalidir. Çünkü çocuk daha sonra bu besinleri almayabilir.
Bebeklik döneminde oral ilaçlar verilirken aspire etmesini önlemek için
bebegin basi yükseltilmeli, bebek aglarken ilaç verilmemelidir. Bebek
sakinlestirildikten sonra ilaç verilmelidir (Çavusoglu 2000).
• Çocuklarda agiz incelemesi yapmadan önce çocugun ayna karsisinda
kendi agzini açip bakmasi istenir ve kullanilacak malzemelerle neler
yapilacagi açik ve basit bir dille anlatilir. Çocuk ayna karsisinda kendini izledikten sonra dönmesi istenir ve anlatilanlar oldugu gibi uygulanir ve islem sonrasinda da isbirligi yaptigi için tesekkür edilir (Heckenberry 2003).
• Göze ilaç uygulama, çocuklar için rahatsiz edici ve korkutucu bir islemdir.Çocuga ne yapilacagi yasina uygun olarak açiklandiktan sonra
islem kisa sürede tamamlanmalidir .
• Çocugun enjeksiyona nasil tepki verecegi gelisimsel yasina ve önceki
deneyimlerine baglidir. Çocuga yaklasimda ve enjeksiyon bölgesinin
seçiminde yas önemli bir etkendir. Bebegin intramüsküler enjeksiyona
tepkileri, nörolojik gelisim düzeyine baglidir. Enjeksiyondan sonra
bebek aglayarak tepki verir. 6–12 aylik bebekler, agriya neden olan
nesneyi (enjektörü) görünce aglamaya baslar. Herhangi bir invazif
uygulamadan bir saat önce enjeksiyon bölgesine EMLA (prilocaine +
lidocaine karisimi lokal anestetik bir krem) sürülerek islemin olusturacagi agri azaltilabilir. Islem sonrasinda bebek kucaga alinarak rahatlatilir. Enjeksiyon öncesi ve sonrasi uygulanan bu islemler atravmatik
hemsirelik bakimidir (Heckenberry 2003).
• 1-3 yas çocugunu da enjeksiyona hazirlarken önceki deneyimleri ve
gelisimsel düzeyi dikkate alinir. Çocuktan önce ana babaya ilaç
konusunda bilgi verilir. Çocukta gereksiz korkulara neden olacagindan
bu hazirligin çocugun yaninda yapilmamasina özen gösterilmelidir.
Oyun (1–3 yas) ve okul öncesi (3–6 yas) çocuga islemden 5–10 dakika
önce ne yapilacagi ve neler hissedecegi basit kelimelerle açiklanir. Çocuk enjeksiyon yapilacagini anlar anlamaz islem yapilmalidir. Böylece
çocugun isleme iliskin anksiyete gelistirecek zamani olmaz. Islem sirasinda çocugu sabitlestirmek (tutmak) gerekebilir. Enjeksiyon sonrasinda ignenin girdigi yerin bantla kapatilmasi çocugu rahatlatir ve vücudunu bütün olarak algilamasina yardim eder. Çocuk kucaga alinarak rahatlatilir ve isbirligi yaptigi için övülür ve tesekkür edilir (Demirsoy 2000).
• Okul dönemi (6–12 yas) çocugun da enjeksiyona iliskin korkulari vardir. Bu korkulari ortaya çikarmak için tedavi edici oyun yararli olur.
Okul çocugu ile korkulari konusunda konusma, anksiyete ile bas etmesine yardim eder. Bu dönemde çocuk ilacin verilis nedenine iliskin
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yapilan açiklamalari anlayabilir. Çocugun olumlu davranislarinin
ödüllendirilmesi, isbirliginin devam etmesini saglar (Neyzi 1982, Kavakli 1982).
• Çocugun gelisimsel özellikleri, hem motor yeteneklerini hem de psikososyal/bilissel davranislarini ilaç uygulamalarinda kullanilan teknikleri ve yaklasimlari etkiler (Çavusoglu 2000 ).
• Çocuga damar yolu ile bir uygulama yapilacak ise bir saat önce bölgeye EMLA (Lidocaine/prilocaine) sürülerek islemin acisiz yapilmasi saglanabilir (Heckenberry 2003 ).
EMLA Uygulama Protokolü
Yas (Kilo)
1 – 3 ay.<5kg
4 -12 ay.>5kg
1 – 6 yas.>10kg
7 – 12yas.>20kg

Max. Doz (EMLA)
1gr
2gr
10gr
20gr

Max. Yüzey
10cm2
20cm2
100cm2
200cm2

*Heckenberry, M(2003). Nursing Care of Infant and Children.pp:1066.

Genellikle çocuklar rektal yolla vücut isisnin ölçülmesinden korkarlar, Islem öncesi çocugun anlayabilecegi basit bir dille “Senin isini
bilmem gerekiyor ve bu nedenle dereceyi burana koymam gerekiyor.”
gibi kisa bir açiklama ile çocugun anksiyetesini azaltici bir konusma yapilabilir. Islem öncesi bir oyuncak bebek ile demonstrasyon yaptirilabilir.
ATRAVMATIK HEMSIRELIK BAKIMINDA BEBEK MASAJININ YERI
ve ÖNEMI
• Sevgiyi ifade etmenin en güzel yollarindan biri olan masaj, bebekte
yakinlik duygusu yaratir.
• Güven duygusunu besledigi için bebegin sevildigini hissetmesini saglar.
• Anne babanin bebek bakimi konusundaki özgüvenini gelistirir.
• Kalp fonksiyonlarini ve kan dolasimini harekete geçirir, solunumu düzenler, kan akimini hizlandirir.
• Sindirim sistemini uyaran masaj böylece gazi önler ve bebegin rahatlamasina yardimci olur.
• Fazla enerjiyi harcamaya yardimci olur, uykuyu kolaylastirir .
• Lenf sistemini uyarir ve böylece bagisiklik sistemine destek olur.
Masaj gerek rahatlatmak gerekse de tedavi etmek için etkili bir
atravmatik bakim örnegidir (Johnson’ s baby ).
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YÜZ: Meme emerken, dis çikarirken, aglarken
ve dis dünyada olup bitenlere karsi çesitli tepkiler verirken bebegin yüz kaslari oldukça
gerilir. Bas parmaklarla üst ve alt dudagina,
yüzünde gülümser bir ifade olusturacak sekilde sakaklara dogru masaj yapilir.
GÖGÜS : Iki el bebegin gögsünün ortasina
yerlestirir ve gögüs kafesine koltukaltlarina
dogru hafifçe bastirilarak, sanki bir kitabin
sayfalarini düzeltirmis gibi masaj yapilir. Elleri gögsünden kaldirmadan, bir daire çizerek
tekrar gögsün ortasina dönülür. Bir eli gögsün
ortasindan çaprazlama olarak iki omuza dogru ileri geri kaldirilir.

KOLLAR: Bebegin kolu havaya kaldirilir ve lenf
bogumlarinin oldugu koltuk altlari hafifçe ovulur.
Bebegin kolu tekrar havaya kaldirilir ve iki elle
kavranir. Burma hareketine benzer bir hareketle
bileklerini kirarak, elleri bebegin omzundan bilegine dogru hareket ettirerek çevrilir.Bu hareketi yaparken kolu hafifçe sikilir. Sonra ayni hareketi bilekten omuza dogru tekrarlanir.
KARIN: Karina uygulanan masaj
yalnizca bebegin rahatlamasini saglamakla kalmaz, sindirimine, gaz
çikarmasina ve kabizligin iyilesmesine yardimci olur. Karin masaji sirasinda uygulanan hareketlerin tümü bebegin göbeginin sol altinda
biter. Bu bölge bagirsaklarin besinleri diskilamaya gönderdigi kisimdir. Karin masajinin amaci her seyi
bu kisma yönlendirmektir.
Ellerin yanlarini kullanarak, bebegin karnindan bacaklarina dogru hareket ettirin. Bu
hareket karnin rahatlamasini saglar. Parmaklarla yürüme hareketini taklit ederek bebegin karninda soldan saga dogru masaj yapin.
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BACAKLAR: Bebegin bacagi havaya kaldirilir ve iki elle kavranir. Burma hareketine benzer bir hareketle bilekler kirarak ve
eller bebegin kalçasindan bilegine dogru
hareket ettirerek çevrilir. Bu hareketi yaparken bacagi hafifçe sikilir. Ayni hareket
bilekten kalçaya dogru tekrarlanir. Bebegin
bacagi avuç içleriyle dizinden bilegine dogru yuvarlayarak hafif hafif ovusturulur.
Ayrica bebekler ayaklarina masaj yapilmasindan çok hoslanirlar. Basparmaklarla
topuktan baslayarak parmaklara dogru ayak
tabani ovulur.

SIRT: Elleri bebegin sirtindan yanlamasina ileri geri hareket ettirerek masaja
baslanir. Bunu yaparken eller yavasça
sirtta asagi ve yukari dogru kaydirilir.
Daha sonra bir eli bebegin boynundan
yukari dogru hafifçe bastirarak indirilir.
Son olarak da sirtinda parmaklarin uçlariyla küçük daireler çizilir .
Johnson’s baby brosürü’ den “ Adim adim bebek masaji” adli bölümden alintidir.

OYUNUN ATRAVMATIK BAKIMDA YERI VE ÖNEMI
Oyun, çocugun evrensel dili ve en etkili iletisim aracidir. Çocuk,
oyun oynarken hem kendini güvende hisseder hem de duygularini
rahatça ifade edebilme olanagi bulur. Çocugun yasina bagli olarak
oyun, saglik egitiminde de yararli bir araç olarak kullanilir. Oyun, çocugun bilissel, psikomotor ve sosyal yeteneklerini gelistiren bir araçtir.
Ayrica oyun, çocugun yeni deneyimler ve streslerle dogal olarak bas
etme aracidir. Oyun, çocugun öfkesini, güvensizligini, korkusunu,
fantezilerini ve yasadigi karmasalari yansitmasini ve ifade etmesini
sagladigi için atravmatik hemsirelik bakiminin önemli bir parçasidir.
Oyun, çocuk için vazgeçilmez bir yasam biçimidir. Hastanede yatan
çocuk için küçük bir oyun ortami olusturulmasi hem onlari hem de
ailelerini rahatlatacaktir. Çocuklar için hastanede çesitli aktiviteler,
zeka gelistirici oyuncaklar bulundurulabilir. Çocuklar oyun oynarken
rutin muayaneleri ve aci verici tedavileri daha kolay tolere ederler (Haiat
ve ark. 2003). Oyun, ayni zamanda çocugun algilamalarini, korkularini,
bas etme yeteneklerini ve gelisimsel özelliklerini degerlendirme araci
olarak da degerlendirilebilir (Demirsoy 1991, Hasanoglu 1991).
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OYUN ÇESITLERI
Tedavi Edici Oyun: Oyun terapisi, stres yaratan olaydan önce,
olay sirasinda ve sonrasinda çocugun olumlu bas etme yöntemlerini
gelistirmek için kullanilan bir tedavi teknigidir. Bu oyunda çocugun
sözel ve sözel olmayan mesajlari yorumlanir.
Enerji Harcamasini Saglayan Oyun: Çocuklar anksiyetelerini,
öfke ve saldirgan duygularini vurarak, yumruklayarak, kosarak ya da
bagirarak ifade ederler.
Dramatik Oyun: Özellikle okul öncesi dönemde (3-6 yas) çok etkili
bir oyun teknigidir. Her travmatik olay ya da agrili islemden sonra
dramatik oyunun kullanilmasi ile çocugun isleme iliskin duygulari,
fantezileri ve yanlis algilamalari belirlenebilir.
Yaratici Oyun: Çocuklarin duygu ve düsüncelerini ifade etmelerini saglamak için resim çizme, cümle tamamlama ve üç dilek testi gibi
teknikler de kullanilmaktadir. Bunlar;
Resim çizdirme teknigi :Bu teknikle çocugun duygu ve düsünceleri bilinç disi korkulari engellenmeksizin ortaya çikarilabilir. Resim
çizme ve öykü anlatma testi siklikla 7–14 yas grubu için kullanilmaktadir.
Cümle tamamlama testi: Bu test araciligi ile çocuk, endiselerini
dolayli sekilde ve kendi benlik bütünlügünü tehlikeye atmadan açiklayabilmektedir. Cümle tamamlama testi daha çok 9–14 yas grubunda
kullanilmaktadir.
Üç dilek testi: Üç dilek testi, çocugun bugüne ya da gelecege
iliskin düssel isteklerinin arastirilmasina dayanan bir tekniktir. Çocukla
iyi ve güvenli bir iliski kurulduktan sonra ona “eger dünyada üç seye
sahip olabilseydin bunlar neler olurdu” diye sorulur. Ayni zamanda çocuga resim çizme testinde anlattigi öyküdeki çocugun üç dileginin neler
olabilecegi de sorulabilir (Çavusoglu 2000 ).
Sonuç olarak; atravmatik bakim aile merkezli hemsirelik bakiminin önemli bir uygulamasidir. Çocuga uygulanacak islemlerde stresörleri ortadan kaldirmak için hemsirelerin kullandigi bagimsiz fonksiyonlarin uygulandigi profesyonel hemsirelik bakiminin bir parçasidir.
Çocuk ve ailesine yönelik travma yaratan durumlar belirlenmeli, çocuk
ve ana baba iliskisi güçlendirilmeli, alisilmadik tedavi ve islemlerden
önce çocuk hazirlanmali, agri kontrolü yapilmali, çocugun kendini ifade
edebilecegi ortam olusturulmali, çocugun seçimlerine saygi gösterilmelidir. Saglikli ve nitelikli bir toplum yaratmak, çocuklar ve ana babalarin
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yasam kalitelerini yükseltmek için profesyonel hemsirelik bakiminda
atravmatik bakim yer almalidir.
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ÖZET
Siddet; çocukta, gençte, kadinda ölüme ve kalici fonksiyon bozukluklarina neden olabilmektedir. Pek çok kadin, çocuk, genç polis tarafindan siddet
riski ya da siddete bagli yaralanma nedeni ile acil servise getirilmektedir. Benzer
olarak çogunlukla kadin grup ev içi siddete bagli yaralanma ile acile gelmekte
ve uzun zamandir çocuklarinin da benzeri kötü davranis ile karsi karsiya
olduklarini belirtmektedir. Bu gözden geçirme yazisi ev içi siddete bakis açisi
saglamasi açisindan önemlidir. Acil bakim profesyonelleri, ev içi siddete bagli
yaralanmalarin akut tedavisinde gelecekte ve varolan risk faktörlerinin tanilanmasinda ve siddete verilecek tepkinin ortaya konulmasinda önemli rol oynamaktadirlar.
SUMMARY
Violent injury remains a major cause of death and disability for children,
youth and women.Most youth and adolescents and women with or who are at
risk for violence-related injuries present in emergency department (ED) settings,
although some come to the attention of the police. Similarly, many women group
present to EDs with injuries related to domestic violence, and it is well described
that children exposed to such situations suffer both short- and long-term
consequences from these exposures. Given the significance of these review with
respect to the domestic violence, it is important for emergency care professionals
to consider the roles they can play in the acute management, assessment for
future risk, screening for risk, and follow-up services involved in the response to
domestic violence injury.

GIRIS
Acil servis ortami çogu zaman acil psikiyatrik olgularin, ruhsal
travmalarin yani kriz olarak adlandirilan olgularin ilk degerlendirildigi
yer olmustur. Strese tepki olarak gelisen bireysel travmalar da çogu
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zaman kriz olarak adlandirilir. Kriz durumu beklenmediktir; kontrol
edilmesi güçtür, fiziksel ve psikolojik olarak ani degisiklikler içerir.
Bireysel kriz yasantisinda devamli dalgalanmalar ve süregelen tehdit
durumu yer alir. Yasanan kriz durumlarindan biri de ev içi siddettir. Ev
içi siddetten daha çok tibbi boyutlariyla söz eden bu yazi siddetten kisi
üzerindeki etkilerinin degerlendirilmesinin yani sira, acil serviste ev içi
siddeti tanilayan ilk grup olan acil servis hemsirelerinin bu konudaki
temel girisimlerini tanimlamak amacini tasimaktadir (Cooke 1992).
Insan psikolojisinde evrensel olarak varligi kabul edilen ve cinsellikle birlikte en güçlü iki dürtüden biri olan saldirganlik ve onun sonucu
siddet, toplumda pek çok boyutta gözlemlenen bir olgudur. Siddet,
içgüdüsel olarak varolan ve çevresel etkenlerden kaynaklanan bir
davranis olarak görülür. Siddet çogu zaman anne, baba, çocuk, aile
iliskisinde nesillerdir sürdürülen kaniksanmis davranis sekli olarak
ortaya çikar. Siddet bireysel, bireyler arasi, aile ve toplum düzeylerinde
pek çok faktöre bagli olarak ortaya çikabilir. Sosyal, kültürel ve ekonomik faktörler siddet olusumunda rol oynarlar (Türkbay, Söhmen 1998).
Dünya Saglik Örgütü siddeti söyle tanimlamaktadir: "Kisinin kendisine, bir baskasina veya bir gruba karsi, yaralanma, ölüm, psikolojik
zarar, yoksunlukla sonuçlanan (veya sonuçlanma ihtimali yüksek olan)
kasitli kuvvet kullanimi veya kuvvet kullanma tehdididir."(Saglik Bakanligi web sayfasi 2002).
Aile içi siddetin algilanmasi ve tanimlanmasi her zaman toplumun
ve bireylerin kültürel degerleri üzerinde sekillenmektedir. Bu yüzden,
siddet kullanimi toplumun benimsedigi ve mesru gördügü bir amaç için
gündeme geldiginde, o davranisin siddet olarak algilanip tanimlanmasi
da oldukça güç olmaktadir (Sahin, Beyazova 2001).
Amerika Birlesik Devletleri (ABD)’nde fiziksel istismarin 5-20/
1,000 civarinda oldugu bildirilmektedir (Arthur 1997). T.C.Basbakanlik
Aile Arastirma Kurumunun aile içi siddet ile ilgili olarak yaptigi bir
çalismada her 100 ailenin 34’ünde kadina yönelik fiziksel siddetin var
oldugu ortaya konulmustur (Gözmez ve ark 1997). Mor Çati Kadin
Siginagi Vakfi Dayanisma Merkezine 1992-1995 yillari arasinda basvuran 550 kadinin % 84’ünün aile içi siddete maruz kaldigi bildirilmistir.
Bursa il merkezinde, 2001 yilinda, 506 kadini kapsayan bir arastirmada
kadinlarin % 59’unun aile içi siddete maruz kaldigi, siddeti uygulayanlarin basinda esin geldigi ve bunu anne ve babanin izledigi, siddete
maruz kalanlarin % 14,5’ine fiziksel, % 33,6’sina duygusal, %45,5’ine
de hem fiziksel hem de duygusal siddetin birlikte uygulandigi saptanmistir (Arat 1995). Türkiye’de 1980-1982 yillari arasinda sekiz ilde
yapilan bir arastirmada, 4-12 yaslari arasindaki 16.000 çocugun, fiziksel
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ve duygusal açidan istismar edilip edilmedigi incelenmistir. Kiz çocuklarinin % 34,6’sinin, erkek çocuklarinin ise % 32,5’inin ihmal ve istismar kurbani olduklari saptanmistir (Bilir 1991).
Toplumda bu kadar yaygin olarak görülen siddetin kaynagina
bakildiginda; ruhsal bozukluklarin ön sirada yer aldigi görülür. Ikinci
sirada siddet nedeni egitimsizliktir. Ekonomik nedenler ve yoksulluk,
toplumsal iletisimsizlik ve güvensizlikten sonra sayilmaktadir. Sikça
vurgulanan alkol ve kumar bagimliligi da siddet nedenleri arasinda önemli bir yer tutmaktadir (Gözmez, Bayat, Sezal 1998).
Ev Içi Siddetinde Dinamikler
Bireyler arasi dinamikler de aile içi siddeti etkileyen faktörlerdendir. Bunlar; düsük düzeyde evlilik içi tatmin, bireylerin agressif
hareketler sergilemesi, ideolojik, irk ve din farkliliklari, bir esin özellikle
kadinin mesleginin digerinden daha iyi olmasi-daha fazla gelirinin olmasi, iletisim kurma yoksunlugu (özellikle çocuk ve yaslilarda), evlilige duyulan asiri bagimlilik, ergenlik döneminde anne olma, yasal olarak evli
olmama durumudur (Dekeseredy 1993, Levesque 2001, Dixon 2003).
Ev içi siddete maruz kalmis kisilerde genelde su özelliklerin
bulundugu görülmektedir. Aile içinde belirgin bir pozisyonu vardir (en
küçük ya da en büyük olma gibi). Aile içinde genelde her seyin suçlusu
görülme egiliminde, günah keçisi pozisyonundadir. Kurbanlar genelde
kadinlar, çocuklar, yaslilar ve mental ya da bedensel özürlüler arasindan seçilmektedir (Aksoy, Çetin, Inanici 2002, Aile Arastirma Kurumu
web sayfasi 1998, Ristock 1995 ).
Ev Içi Siddetin; Siddet Gören Kisi Üzerinde Kisa Ve Uzun
Süreli Yansimalari
Diger örseleyici yasam olaylari gibi, siddet kullaniminin da, her
yasa ve her bireye özgü uzun süreli yansimalari vardir ve bireyin
intrapsisik kaynaklarini zorlayan bir durumdur. Suçluluk, kendisinden
öç alinacagi korkusu, ayrilma anksiyetesinin alevlenmesi ve narsistik
bütünlüge tehdit, yetiskinlikte yasanan siddete verilen yanitin psikolojik
belirleyicilerinden bazilaridir ve örselenmeye daha sonra verilen yanitlara katkida bulunurlar. Örselenmeden sonra siklikla görülen suçluluk
duygusu, beklenmedik bilinçdisi saldirgan dürtülerin ortaya çikmasiyla
baglantili olabilir. Bu saldirgan dürtülerin harekete geçmesi ile özgüvende azalma arasinda bir baglanti olabilir. Çünkü bu dürtüler, üst
benlik beklentilerinin çignenmesine ve özgüvenin kaybina yol açar
(Vahip 2002).
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Özgüvenin kaybi, kisinin örselenmeye yanitinda degerlendirilmesi
gereken önemli bir ögedir. Bilindigi gibi, özgüven, intrapsisik-gelisimsel
süreçler ile basari ya da basarisizlik olarak algilanan yasam olaylari
arasindaki karmasik iliski tarafindan belirlenir. Kisinin, bir örselenmeyle bas etme ya da edememe algisi, örselenmenin çözümünün gidisini
degistirebilir. Ayrica özgüveni ve gelecekte örselenmelere yanit verme
yetisini etkileyebilir. Basarili bir yanit özgüveni arttirirken, etkisiz bir
yanit özgüveni zedeleyebilir (The National Clearing House on Family
Violence web sayfasi 1994, Ulutasdemir 2002 ).
Örselenme bir baska sekilde de gerçeklesebilir. Bu türde çocuk
siddete maruz kalmaz ancak siddete tanik olur. Aile içindeki siddete
görsel ya da isitsel olarak tanik olan çocuklara “sessiz”, “unutulmus” ya
da “görünmez” kurbanlar adi verilmektedir. Annenin siddet gördügü
durumlarda, çocugun örselenmesi, annenin dövülmesi bittikten sonra
da sürmektedir. Bu çocuklar son yillarda duygusal siddet kullanilma
kategorisi içinde düsünülmektedir. Dogrudan siddete maruz kalmasalar
da, bu çocuklar diger siddet görmüs ya da ihmal edilmis çocuklarla ayni
türden belirtileri göstermektedir (Türkbay, Akin, Söhmen 1999 ).
Annesinin dövüldügüne sahit olan 3 çocuktan birinde psikosomatik bozukluklar, anksiyete, korku, uyku bozukluklari, kekemelik,
okul problemleri, siddetten kendini sorumlu tutma, sürekli gerginlik,
suçluluk duygusu, terk edilme duygusu gibi önemli davranissal ve
emosyonel problemler görülmektedir (Yanikkerem, Arikan 2001, Ridley
2003).
Kisi üzerinde patolojik etkileri oldukça yogun olan siddetin önlenmesinde Dünya Saglik Örgütü yükümlülükleri su sekilde siralamistir:
(Dixon, Browne 2003, Health Canada web sayfasi 2003):
1.Ilk olarak siddet davranisinin yasandigi ailelerde siddetin nedenleri ve olasi risk faktörlerinin degerlendirilmesi gereklidir.
2.Siddet davranisini yasayan olgulara acil tibbi tedavi verilmeli ve
sosyal destek ortami yaratilmalidir.
3.Siddet olgularinda polis destegi, sosyal servis elemanlarinin katilimi, saglik çalisanlarinin ortaklasa olusturduklari merkez yardimi ile
isbirligi içerisinde çalisilmalidir.
Ev Içi Siddette Acil Hemsirelik Girisimleri
Ev içi siddeti ilk tanilayan grup olan acil hemsiresine önemli
görevler düsmektedir. Ev içi siddet olgularinda varolan parametrelerinin
tanimlanmasi ve önlemeye yönelik girisimlerin uygulamaya konulmasi
gereklidir. Siddeti önlemeye yönelik acil hemsireligi girisimleri primer,
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sekonder ve tersiyer olmak üzere üç sekilde ele alinabilir (Lee 1995,
Public Health Agency of Canada web sayfasi 2003, Cooke 1992):
Primer önleme: Siddeti önlemeye yönelik halka yapilacak egitim,
siddeti tanimlamaya ve kriz durumundaki girisimlere yönelik saglik
ekibine yapilacak egitim, siddet ve kötüye kullanim risk gruplarinin tanimlanmasi, risk altindaki kisilere danismanlik ve koruyucu hizmetlerin
saglanmasi, çatisma ve stres yönetimini içerir.
Sekonder önleme: Ikincil önleme çalismalari daha çok siddet
davranisi sonrasinda genellikle hastayi ilk gözlemleyen grup olan acil
hemsiresinin girisimlerini içerir (Roberts 2001,Potter 2001, Peterson
2002).
1. Problemin büyüklügüne ragmen, ev içi siddeti tanimlamak çözüm için önemli bir adimdir. Acil hemsiresinin yapacagi ilk girisim siddetin belirtilerini taniyip ortaya koymaktir. Bu kriz durumunun tanimlanmasi; kurbanin aile içindeki yerine ve siddet tipine göre farkliliklar
gerektirebilir.
2. Medikal bulgulara göre siddet içeren sorulari hastaya yöneltmek ikinci adimdir.
• Acil Hemsiresi tarafindan yaralanma yerini (özellikle bas,bacak ya da
gögüs bölgesinde), siddet olgusunu tanimlamayi amaçlayan sorular
sorulmalidir. Yaralanmayla iliskili olabilecek postür degisiklikleri varsa kaydedilmelidir.
• Siddet gören kisi yakinlari tarafindan, yaralanma sekli, yaralanma
zamani ile tutarsiz seyreden açiklamalar varsa hemsire tarafindan
dikkate alinmalidir.
• Hamilelik döneminde yaralanmalar ev içi siddetin belirleyicisi olabilir.
• Hastanin yaralanma nedeni ile sik sik acile gelmesi söz konusu ise ev
içi siddet açisindan hasta degerlendirilmeye alinmalidir.
• Siddet gören kisi ve yakinlari içerisinde alkol ya da madde kullanimi
varsa degerlendirilmelidir.
• Kisinin intihar girisimi ya da tecavüz nedeni ile acile gelmesi söz
konusu ise ayrintili tanilama yapilmalidir.
3. Acil hemsiresi, hasta ile birlikte gelen hasta yakininin da davranislarini gözlemlemelidir.Siddet uygulayan kisi, yaralanma ile ilgili çeliskili uygunsuz cevaplar verebilir, ekibe çözüm yollari sunabilir, hastaya
sorulan sorulari cevaplayabilir ya da tam tersi açikça düsmanca tutum
sergileyebilir, savunmaya geçebilir, saldirgan tavir sergileyebilir.
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4. Bazi siddet tipleri duygusal, sosyal açidan bilindik türden olmayabilir. Acil hemsiresi hizli bir tanilama yapmali, psikososyal faktörleri
tespit etmeye çalismali ve hastanin sorun alanlarina yönelik danismanlik hizmetleri uygulamaya geçirilmelidir.
5. Acil hemsiresi tarafindan siddeti tanimlayabilecek fiziksel belirtiler dikkate alinmali ve kaydedilmelidir.
Acile gelen bireyin fiziksel açidan siddet gördügüne dair belirtiler
su sekilde olabilir; kiriklar, yumusak doku travmasi, sigaraya bagli yanik izleri, kemer gibi cisimlerle olusan darp izleri, ekimozlara rastlanir.
Kafa travmasina bagli olarak koagülasyon çalismalari bozuk saptanabilir, hatta bazen yaygin damar içi pihtilasma bile gelisebilir. Sallanmis
bebek sendromunda mortalite %20-25 civarindadir. Baslangiçta koma
tablosunda getirilen olgularda mortalite %60’lara yükselir, yasayanlarda
agir mental gerilik, spastik kuadripleji veya agir motor fonksiyon bozuklugu gelisir (Kara ve ark. 2004).
6. Acil hemsiresi tarafindan siddeti tanimlayabilecek emosyonel
belirtiler dikkate alinmalidir
Emosyonel siddet belirtileri çogu zaman daha uzun bir görüsmeyi
gerektirir. Yetiskinlerde agresif davranis, korku, konusma bozukluklari,
regresif davranislar, düsük benlik saygisi, depresyon, intihar girisimi,
alkol ve madde kullanimi, psikosomatik hastaliklar gözlenirken; çocuklarda çekingen davranis, ‘ben kötüyüm’ gibi düsünce biçimleri, ebeveyn
figüründen asiri korku, okul performansinda degismeler, ögrenme yetersizlikleri ve çalma gibi belirtiler ortaya çikmaktadir. Bunun yaninda
çocuklarda cinsel siddete özel olarak uygunsuz yetiskin cinsel terminolojisinin kullanimi, perianal kizarikliklar, genitoüriner enfeksiyonlar,
yabanci bir cisimle anal ve vajinal penetrasyon, cinsel geçisli hastaliklar, gebelik, jüvenil seks karakterlerinin yer almasi dikkatle izlenmesi
gereken bulgular arasindadir/(Peterson 2002, Burgess 2004, National
Clearinghouse on Family Violence Publication 1994). Dr. Behçet Uz
Çocuk Hastanesi Psikiyatri Poliklinigi'ne basvuran çocuklar arasinda
yapilan arastirmada da %36 oraninda fiziksel ve emosyonel siddet
saptanmistir (Oral 1997).
Tersiyer önleme: Siddet sonrasinda olusan fiziksel ve psikososyal
travmanin uzun dönem etkilerini en aza indirmeye yönelik acil hemsirelik girisimleri kapsar.
Siddet gören hastaya girisimde hastanin ekiple iletisimi de önemlidir. Siddeti önleme ve tanilama girisimlerinde önemli bir alan da hemsirelik hizmetleridir.Acil hemsiresinin girisimleri arasinda tanilama
önemli bir yer tutar/(Levesque 2001, Hart 1997). Tanilama yapilirken
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hastanin etnokültürel yapisi dikkat edilmesi gereken önemli bir unsurdur. Bazi kültürlerde siddet olgusuna bakis açisi farklidir. Siddet sonrasi acile gelen hasta korku, cehalet ve utanç nedeni ile bunu açiga çikarmak istemez. Hastalarin çogu korumasiz, karasiz ve düsük benlik saygisina sahiptirler. Emosyonel kriz yasarlar. Siddet olgusuna karsi acil
hemsireligi girisimleri su sekilde tanimlanabilir (Mc.Closkey,Bulechek
2000 ):
a- Tedavi çok yönlü gerçeklestirilmeli, çocuk, kadin, yasli aile ve
çevresel etkenler üzerinde ayri ayri durulmalidir. Tedavideki asil hedef;
siddet gören kadin ya da yasli ise ayni evde bulunan çocugu hasardan
korumak ve aile iliskilerini güçlendirmek olmalidir. Ev içi siddet ile ilgili
risk faktörlerinin izlenmesi önem tasir. Ev içi siddet degisik sekillerde
gerçeklesebilir.Bunlar; geri çevrilme, olumsuz elestiri, sevilmedigi degersiz oldugunun hissettirilmesi, digerlerine karsi dürüst olmada güçlük
çekme, kisisel yetersizliklerinin yardim edilecegi söylenerek kisiye sik
sik hissettirilmesi, fiziksel ihtiyaçlarin giderilmemesi, aile içi sorumluluklarin yerine getirilmemesi, madde kötüye kullanimina yöneltme
seklindedir. Siddet gören kisi depresyon, major psikiyatrik bozukluklar,
sosyal izolasyon, aile içi iliskilerin ve bagliligin zayiflamasi, çogul evlilikler, hamilelikle karsi karsiya kalabilir.
b- Acil serviste yaralanma nedeni ile siklikla acile basvurunun
yapilmasi, multiple somatik semptomlar, kronik abdominal agri, kronik
bas agrilari, pelvik agri gibi semptomlarla gelen hastalar ve anksiyete,
depresyon, posttravmatik stres bozuklugu gibi siddeti ifade edebilecek
hastaliklarin uzun dönem takibe alinmasi önem tasir. (Burgess 2004,
Roberts 2001 ).
c- Hemsire fiziksel ve seksüel istismar olgularinin tanimlanmasi,
degerlendirilmesi, fotograflanmasi ve kayitlanmasindan sorumludur.
Yaklasimda yaralanma nedenlerinin tespiti ve tanimlanmasi oldukça
önemlidir. Yaralanma tipi ve tanimlanan nedeni arasinda karsilastirma
yapilmalidir.Açik olarak gözlenebilen fiziksel siddet belirtilerinin hemsire
tarafindan izlenmesi gerekir.
d- Seksüel siddet belirtilerinin izlenmesi ve sosyal hizmetlere
yönlendirilmesi hemsirelik girisimleri içerinde yer alir. Bunlar; vücutta
kurumus meni yada kan izlerinin bulunmasi, dis genital-anal-penil
bölgede yaralanma izleri, seksüel yolla geçen hastaliklarin varligi, tani
konmamis etyolojisi belli olmayan davranis degisiklikleri (siklikla hasta
tarafindan sedüktif davranislarin ortaya çikarilmasi) olarak sayilabilir
(Polat 2002, Tercier 1998, Taner ve Gökler 2004).
e- Düsük benlik saygisi, depresyon, utandirma, hakaret etme
davranislarinin gözlenmesi, benlige karsi agresyon, intihar girisimi gibi
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olasi emosyonel siddet belirtileri varsa acil hemsiresi tarafindan bu
konuda kayit tutularak, hastanin izlenmek üzere psikiyatriye yönlendirilmesi gerekir.
f-Hemsire kisinin problemlerini dikkatlice dinlemelidir. Partnerin
esi kendi çikarina kullanma belirtilerinin izlenmesi gerekir. Sosyal
destek ihtiyacinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Hasta üzerinde kisisel
hükmetme, kisinin degerli esyalarini kisisel kaybi düsünmeksizin kullanma-kisiyi zarara ugratma davranislari var ise kayitlanmali ve hasta
sosyal hizmetlere yönlendirilmelidir. Süphelenilen siddet durumunda
magdur ile tek basina görüsme yapilmalidir. Siddet gören kadin ise
partnerler arasi iletisimin incelenmesi ve kaydedilmesi gerekir.
g-Siddet gören çocuk ise; özellikle fiziksel siddete ugramis çocuklarda sosyal islevsellik alaninda birçok eksiklik fark edilmektedir; bu
çocuklar yakin iliski kurmakta güçlük çekip, daha çatismali, duygusal
yogunlugu az, yogun öfke ve siddet davranisi içeren iliskiler kurabilmektedir (Kaplan ve ark 1999). Ya da çocuk bu konu ile ilgili konusmak
istemeyebilir, utanma, suçluluk ile karisik ambivalan duygular içinde
olabilir ve yalanlayabilir. Kisinin siddetin neden oldugu, benligi suçlama
gibi karmasik hislerle dolu olabilir. Özellikle bu dönemde sözel pozitif
onayin saglanmasi hasta için oldukça önemlidir. Kisinin kurban rolü ile
ilgili davranislarinin degisimi yönünde desteklenmelidir. Stresli durumla
bas etme ile ilgili bas etme stratejilerinin gelistirilmesine yönelik girisimler arttirilmalidir. Birey ve ailesi arasindaki iliskinin degerlendirilmesi,
güçlendirilmesi gerekir (Taner ve Gökler 2004).
h-Istismara ugramis kisiye siddetle iliskili bilgilerin gizli kalacagi
konusunda teminat verilmelidir. Hasta ile birlikte siddetin arttigi durumlarda kullanilabilecek güvenlik planlari gelistirilmelidir.
SONUÇ
Bir halk sagligi sorunu olan siddetten korunmada diger hasar ve
hastaliklarda oldugu gibi sistematik, bilimsel tabanli, multidisipliner ve
kalici bir yaklasim izlemek gereklidir. Istismardan bireyi korumak
önemlidir. Son dönemde siddetin önüne geçilebilmesi için, ‘Ev halkindan birine karsi kötü muamelede bulunan kimseye 2 aydan 1 yila kadar
hapis cezasi verilecek’., ‘Aile hukukundan dogan bakim, egitim veya
destek olma yükümlülügünü yerine getirmeyen kisi, sikayet üzerine 1
yila kadar hapis cezasina çarptirilacak.’, ‘Çocugu fuhusa tesvik eden,
bunun yolunu kolaylastiran, bu amaçla tedarik eden veya barindiran ya
da aracilik eden kisi hakkinda, 4 yildan 10 yila kadar hapis ve bes bin
güne kadar adli para cezasi istenecek’ gibi belirli yasal düzenlemeler
gerçeklestirilmistir (Yargitay bilgi islem merkezi, 2004).
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Acil hemsireleri istismardan süphelendiklerinde sosyal hizmetler
kurumu ve çocuk esirgeme kurumu ile mümkün olan en kisa zamanda
iletisim kurmali, ilgili adli makamlara ve kurumlara birer rapor yazmalidirlar. Sosyal hizmetler kurumunun aileyle konusarak siddet gören
kisinin uygun bir ortama transferi konusunda yardimci olmasi önem
tasir. (Egemen 1993). Korunmadaki yaklasimlardan biri istismar açisindan risk faktörlerini tarayip bu çocuklarda daha ileri degerlendirme
yapilmasidir. Egitim ve danismanlik; koruyucu saglik hizmetlerinin bir
bileseni olmalidir. Ev ziyaretlerinin bu hizmetin bir parçasi olarak
istismar ve ihmal olgularinin sayisinda azalma sagladigi gösterilmistir.
Istismar sekilleri taninamazsa (istismara bagli deri lezyonlari vs) daha
agir istismarlar kaçinilmaz olacagindan, acil servislerde çalisan ekip
üyeleri çocuk istismarinin bulgularini bilmelidir. Ekip üyelerinin çocuk
istismarini tanimalari istismarin mortalite ve morbiditesini azaltmakla
kalmayip, ayni zamanda etkili korunma olanagi yaratacaktir.
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ÖZET
Gelismis ülkelerde artik tarihe karismis olan yenidogan tetanozu, gelismemis ve gelismekte olan ülke yenidoganlarinin yasamini tehdit etmeyi sürdürmektedir. Neonatal tetanoz(NT) hijyenik olmayan dogum uygulamalarinda
umlikal kordun tetanoz bakterisine maruz kalmasi ve sinir sistemine yerlesmesi
ile karakterizedir (Özgür, Özgür 1994). NT’den her yil yaklasik 400.000 bebegin
öldügü tahmin edilmektedir. Dünyadaki insidansi binde 6 olarak verilirken,
mortalite %50 ile 90 arasinda degismektedir. Gelismekte olan ülkelerde NT
insidansi binde 5 ile 60 arasinda olup, bazi bölgelerde mortalitenin % 30-70’ni
olusturur (WHO 1999, http://www.who.int). Dünya’da yillik meydana gelen
289.000 NT vakasinin 215.000’i infant ölümüyle sonuçlanmaktadir (WHO
1999, UNICEF, WHO, UNFPA 2000, www.basics.org/pdf). Türkiye’de Saglik
Bakanligi’na 1997 yilinda 20’si Dogu ve Güneydogu illerinde olmak üzere
toplam 33 NT olgusu bildirilmis, bunlarin 20’si ölümle sonuçlanmistir (Koç
2000). Türkiye’de tüm bölgelerden yetersiz bildirim yapilmakla birlikte 1999
yilinda 30, 2000 yilinda 10, 2001 ve 2002 yilinda 32 ve 2003 yilinda 41 olgu
bildirilmistir. 2003 yili için NT morbidite hizi yüz binde 3, mortalite hizi yüz
binde 1.5’dir (T.C. Saglik Bakanligi 2004). Dünya Saglik Örgütü tüm dünyada
ortaya çikan NT olgularinin % 5’inden azinin bildirildigini tahmin etmekte ve bu
nedenle de hastaligi “sessiz katil” olarak adlandirmaktadir (WHO 1999). Ölüm
orani yüksek ve basit önlemlerle korunabilir bir hastalik olan NT’un önlenmesinde saglik çalisanlari arasinda ebe ve hemsirelere önemli sorumluluklar
düsmektedir. Ebe ve hemsireler riskli bölgelerdeki 15-49 yas tüm kadinlarin ve
tüm gebelerin bagisiklanmasi, steril dogum ortami, uygun göbek bakimi ve
vakalarin bildirimi ile NT’un önlenmesini saglayabilirler.
SUMMARY
In developed countries neonatal tetanus was lost in history but it has being
have the most dangerous factor for the newborns in developing and undeveloped
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countries. Neonatal tetanus is caused by the joining of unhealthy birth conditioned
umbilical cord and place in the nerve system of the organism. Nearly 400.000
babies are dead because of NT in every year. Incidence in the world is shown as
6%0 and the mortality is changing between 50% and 90%. In developing countries
the NT incidence is between 5%0 and 6% and is same regions it causes the 3070% of mortality (WHO 1999, http://www.who.int). Yearly in world in 289.000
neonatal tetanus cases 215.000 is ended by infant deaths. In Turkey, in 1997,
totaly 33 cases reported to Health Ministry and 20 cases from East and Southeast
regions; 20% of the reported cases are ended by death (Koç 2000). In Turkey the
reporting are not enough but 30 cases in 1999, 10 cases in 2000, 32 cases 2001
and 2002 and 41 cases 2003 are reported. For 2003 year the NT morbidity speed
is 3 per a hundred thousand and the mortality speed is 1.5 per a hundred
thousand (T.C. Ministry of Healty). World Health Organization thinks that 5% of
the NT cases are reported and called this disease “silent killer” (WHO 1999).
Midwives and nurses among the health professional have responsible the
preventation of NT that has a high mortallity rate and be a preventable diease.
Midwives and nurses can provide the preventation of NT by vaccinating all of 1549 age women who live in high risk areas or all of pregnancy, improving clean
delivery and umblical cord care and reporting NT cases.

GIRIS
Tetanos, 2300 yildir korkunç bir hastalik olarak bilinmektedir.
Hippocrates, bu hastaligi bir gemi sahibinde tanimlamistir. Kapodokya’li
Aretaeus da bu tabloyu, “bir gözlemci için insanliga yakismayan felaket,
korkunç bir görünüm ve dayanilmaz aci” olarak tarif etmistir. Tamamen
korunabilir oldugu halde ve modern tiptaki gelismelere karsin, hastalik
hala yüzyillar önce tariflendigi sekliyle görülebilmektedir (Goray ve Çakmakçi 1993).
Gelismis ülkelerde artik tarihe karismis olan yenidogan tetanozu
ekonomik, kültürel ve saglik kosullarinin yetersiz oldugu yörelerde
yenidoganlari tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olmaya devam
etmektedir. Clostridium tetani veya Nicolaier basilli ile olusan tetanos,
yüksek ölüm orani olan ve gelismekte olan ülkelerin ciddi bir toksienfeksiyöz hastaligidir. Afrika ve Asya gibi bölgelerde yillik 750 ölümün
oldugu tahmin edilmektedir (Guardiola ve ark. 2000, Özgür ve Özgür
1994). Clostridium Tatani ekzotoksin, tetanos toksini ya da tetanospazmin ve tetanos toksininin etkisini arttirdigi düsünülen tetanolizin
yapimi ile hastaliga neden olur. Bu transsnaptik olarak göç eden ve
özellikle inhibitör snapslarda asetilkolin salinimini inhibe eden bir
nörotoksindir. Kas kontraksiyonunda karakteristik lokalize spazm ve
rijiditeye yol açar. Toksin ayrica nöromüsküler kavsaklarda geçisi bloke
eder ve paraliziye neden olur (Kliegmen 2001). Anaerop olan basil toprakta, gübreli yerlerde yasar, koyun, at gibi bir çok ot yiyenlerin
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midesinde çogalir ve hayvanlarin gübresi ile sporlari etrafa saçilir. Evcil
hayvanlarin yasadigi bütün topraklarda sporlar bulunmaktadir. Tozla
evlere, esyalara ve elbiselere bulasabilir. Tetanos bakterisi normal çevrenin bir parçasi oldugundan hastaligin yok edilmesi zordur. Asil önemli
olan bagisiklama ve hijyenik kosullarla hastaligin önlenmesidir. Tetanozdan korunma hem ucuz hem de etkilidir (Esen 2001, Moray ve
Çakmakçi 1993, www.doh.gov.za7facts/stats.notes, Özgür ve Özgür
1994).
Neonatal tetanos hijyenik olmayan dogum uygulamalarinda umlikal kordun tetanos bakterisine maruz kalmasindan kaynaklanan, siklikla yenidogan ölümlerine neden olan önlenebilir bir hastaliktir
(www.unicef.org, TNSA 1998). Ertem ve arkadaslari (2002) 1994-2001
yillari arasinda Diyarbakir Çocuk Hastanesine getirilen 56 Neonatal
Tetanos vakasinin özelliklerini incelemislerdir. Bu inceleme sonucu
vakalarin tümünün evde resmi saglik personeli yardimi olmadan dogmus olduklari görülmüstür (Ertem ve ark. 2002). Bulasma göbek
kesilirken ya da hemen bir iki gün içinde olmussa inkübasyon süresi iki
ile oniki gün arasinda degisir. Inkübasyon süresi ne kadar kisa olursa
hastaligin ciddiyeti o kadar artar (Guardiola ve ark. 2000). Göbek
düstükten sonra tam iyilesme olmadan enfeksiyon alinmissa klinik
bulgularin çikmasi dogumdan sonra dört haftayi bulabilir. Baslangiçta
emmede güçlük, asiri aglama ve huzursuzluk dikkati çeker. Ates 40-41
C’ye yükselebilir. Bebegin çene kaslarinda kisa sürede ememeyecek
kadar sertlik, jeneralize kas spazmlari ve konvülziyonlar gelisir. Bebek
yumruklari sikilmis, ayak parmaklari yelpaze gibi açilmis durumdadir.
Kasilmalarin sikligi degisken olup kendiliginden gelisebilir ya da dokunma, yüksek ses gibi ani uyaranlar sonucu ortaya çikabilir. Derin tendon
refleksleri artmis olabilir ya da bas neredeyse kalçalara degecek kadar
geriye dogru kivrilmis olabilir (epistetanus pozisyonu). Aglama kisa,
yineleyen boguk sesle aglamaktan, bogulur tarzda sessiz aglamaya
kadar degisir. Tasikardi, takipne, siyanoz gibi solunum ve dolasim
güçlükleri olusabilir. Bebegin rengi normal, siyanotik ya da soktan
ötürü soluk olabilir. Kasilmalari anoksi, gevseme ve yorgunluk-bitkinlik
izleyebilir. Çok siddetli olgularda spazmlar sürekli olur ve apneik
epizodlar eslik eder (Koç 2002).
DÜNYADAKI DURUMU
Neonatal Tetanos, ölümcül hastaliklar arasinda en çok ihmal edilmis, dünyada bildirimi oldugundan daha az yapilmis hastaliklarin basinda gelir. Bunun önemli bir nedeni, hastaligin bulasici olmamasi,
epidemiler yapmamasi, tek tek ölümlere neden olmasidir (Koç 2002).
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Dünya Saglik Örgütü tüm dünyada ortaya çikan NT olgularinin %
5’inden azinin bildirildigini tahmin etmekte ve bu nedenle de hastaligi
“sessiz katil” olarak adlandirmaktadir (WHO 1999, www.basic.org/pdf/
worldsummit).
NT’dan her yil yaklasik 400.000 bebegin öldügü tahmin edilmektedir. Dünyadaki insidansi binde 6 olarak verilirken, mortalite % 50 ile
90 arasinda degismektedir. Gelismekte olan ülkelerde NT insidansi
binde 5 ile 60 arasinda olup, bazi bölgelerde mortalite orani % 30-70
arasindadir (Koç 2000, WHO 1999, UNICEF, UNFPA 2000). Yillik meydana gelen 289.000 neonatal tetanoz vakasinin 215.000’i infant ölümüyle sonuçlanmaktadir. Bu ölüm sayilarinin bölgelere göre dagilimi
sekil 1’deki haritada görülmektedir (www.basic.org/pdf/worldsummit).

Sekil 1. Dünya’da Yillik NT Olgularinin (289.000) Ölümle Sonuçlanan (215.000) Dagilimlari, UNO, 28 Ekim 1999.

Dünya Saglik Asamblesi’nin neonatal eliminasyondan bahsetttigi
1989’dan bu yana gelismekte olan 161 ülkeden 104’ü bu hedefe
ulasmistir. Global NT ölümlerinin 1990-1997 yillari arasinda %39
azaldigi tahmin edilmektedir (www.doh.gov.za/facts/stats.notes). Buna
ragmen NT gelismemis ülkelerde önemli bir problem olarak devam
etmektedir. UNICEF, WHO, ve UNFPA son olarak (1999) tüm dünya da
eliminasyon için hedef tarih olarak 2005 yilini kabul etmistir. NT
eliminasyonu; Tüm ülkelerin tüm bölgelerinde NT vakalarinin 1000
canli dogumda 1’den daha az olmasidir. Eliminasyon hedefine maternal
tetanozda dahil edilmistir (Moray ve Çakmakçi 1993).
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Haziran-2000’de NT eliminasyon hedefine ulasamamis olan 57 ülke
asagidaki sekilde siniflandirilmistir.
Class A: A sinifindaki 22 ülke Maternal Neonatal Tetanoz (MNT)
eliminasyonuna yakindir.Bu siniftaki ülkelerin yüksek riskli bölge orani
%10’dan azdir. Çocuklarin DBT3 bagisiklanma oranlari en az % 70’e
ulasmistir. Türkiye bu sinifa dahildir. Bu ülkelerin eliminasyon hedefine 12 aylik bir sürede ulasabilecegi tahmin edilmektedir.
Class B: Riskli bölge orani % 11 ile % 50 arasinda olan 18 ülke bu
siniflamaya girmektedir.
Class C: Bu siniftaki 17 ülkenin her birinde yüksek riskli bölge
orani % 50’den fazladir. Bu ülkelerde saglik hizmetleri yetersizdir. DBT3
rutin bagisiklama orani %50’den azdir. Ciddi sorunlari olan bu ülkelerin
eliminasyon aktiviteleri için 3-4 yila gereksinimleri vardir.
Dünyadaki tüm NT vakalarinin % 90’i eliminasyonunu tamamlayamamis 57 ülkenin 27’sinde görülmektedir. Bunlarin 18’i Afrika’dadir.
Bu 27 ülkenin üçte birinde DBT3 bagisiklama orani %50’den azdir
(www.unfpa.org/upload/lib-pub-file).
TÜRKIYE’DEKI DURUM
Türkiye’de NT’nun boyutu tam olarak bilinmemektedir. Türkiye’de
Saglik Bakanligi’na 1997 yilinda 20’si Dogu ve Güneydogu illerinde
olmak üzere toplam 33 NT olgusu bildirilmis, bunlarin 20’si ölümle
sonuçlanmistir. Ancak Devlet Istatistik Enstitüsü’nün ölüm kayitlarindan elde ettigi bilgilere göre tetanoza bagli ölümler Saglik Bakanligi’na bildirilenlerin üstündedir. Bu durumun saglik birimlerinin
bildirim eksikliginden kaynaklandigi düsünülebilir (Koç 2000). Bildirim
eksikligini neonatal tetanozla ilgili yapilan arastirma sonuçlari da ortaya
koymaktadir. 1990 yilinda rutin bildirim sistemi ile saptanan NT vaka
sayisi 67 iken retrospektif olarak hastane kayitlarina dayanarak yapilan
çalismada 164 NT vakasi saptanmistir. Saglik Bakanligi kayitlarinda yer
almayan 1991-1996 yillari arasinda Dicle Üniversitesi Çocuk Sagligi ve
Hastaliklari Anabilim Dali klinigine basvuran 55 vaka NT tanisiyla
yatirilmistir 2000 yilinda Dicle Üniversitesi Tip Fakültesi Çocuk Sagligi
ve Hastaliklari Anabilim Dalina 16 vakanin yattigi ancak Saglik Bakanligi kayitlarinda bu vakalarin olmadiginin görülmesi, bildirimlerin yetersizligini ve bu sonuçlarin WHO’nun NT için kullandigi “sessiz katil”
taniminin ne kadar gerçekçi oldugunu göstermektedir. Ayrica diger
ülkelerde oldugu gibi ülkemizde de NT vakalarinda bildirim eksikligini
ortaya koymaktadir. Ülkede tüm bölgelerden yetersiz bildirim yapilmakla birlikte 1999 yilinda 30, 2000 yilinda 10, 2001 ve 2002 yilinda 32 ve
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2003 yilinda 41 olgu bildirilmistir. 2003 yili için NT morbidite hizi yüz
binde 3, mortalite hizi yüz binde 1.5’dir (T.C.Saglik Bakanligi 2004).
1998 Türkiye Nüfus ve Saglik Arastirmasi’na (TNSA) göre tüm
gebeliklerin yüzde 15’inde bir doz ve yüzde 29’unda iki veya daha fazla
doz tetanos toksoidi yapilmistir. Bölgelere göre bakildiginda Tetanos
toksoid (TT) asilanmasinda önemli farkliliklar oldugu görülür. 1998
TNSA’ya göre annelerin gebeligi sirasinda iki veya fazla doz TT ile
bagisiklanma orani Güney Bölgesi’nde 47.2 iken bu oran Dogu Bölgesi’nde 16.1’dir (TNSA 1999). NT açisindan bir diger önemli risk faktörü
egitimli saglik personeli olmadan gerçeklesen dogumlardir. 2003 TNSA’ya
göre egitimli saglik personeli yardimi olmadan gerçeklesen dogum orani
%17’dir. Dogu Bölgesinde bu oran % 40’dir (TNSA 2004).
Neonatal Tetanoz’da Yüksek Riskli Bölge Yada Gruplar
• Son 3 yil içinde Neonatal Tetanos vakasi tespit edilen bölgeler
• Evde saglik personeli yardimi olmadan kötü sartlarda dogum yapan
• Yenidoganin bakiminda bazi geleneksel uygulamalar (toprakla sarmahöllük uygulama gibi)
• Yenidogan göbeginin aseptik kosullar disinda kesilmesi (makas, jilet,
tas vb ile kesilmesi)
• Sosyodemografik verilerin yeterince kaydedilmedigi bölgeler
• Cografik kosullar nedeniyle saglik hizmetlerinin ulasamadigi bölgeler
• Bagisiklik oraninin düsük oldugu bölgeler
• Vaka bildirimlerin eksik olmasi
• Yöre hakkinda güvenilir verileri olmayan bölgelerdir (T.C. S.B. Genisletilmis Bagisiklama Programi Genelgesi, 2000).
Neonatal Tetanoz Eliminasyon Programi Temel Stratejileri
• Tüm gebelerin hamileligin en erken döneminde tespit edilmesi
• Tespit edilen her gebenin en az 4 kez izlenmesi
• Gebelerin izlemler sirasinda asi takvimine uygun olarak asilanmasi
• Dogumlarin mutlaka temiz kosullarda bir saglik personeli esliginde
yapilmasi
• Yenidogan bakiminda, göbegin temiz tutulmasi konusunda ailelerin
bilgilendirilmesi
• Standart Neonatal Tetanos Vaka Tanimi’nin tüm saglik personeli
tarafindan kullanilmasi
• Neonatal Tetanos vakalarinin bildiriminin düzenli olarak yapilmasi
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• Neonatal ölümlerin “Neonatal Ölüm Bildirim Formu” ile bildirilmesi,
Neonatal Tetanos vakasinin yasadigi yerlesim birimlerinde oturan gebelerin asilanma durumu kontrol edilerek primer immünizasyon
saglanmasidir (T.C. S.B. Genisletilmis Bagisiklama Programi Genelgesi
2000).
NT’UN ÖNLENMESINDE EBE VE HEMSIRENIN ROLÜ
Neonatal tetanozun önlenmesinde iki etmen önemli rol oynar.
1. Her annenin gebelik sirasinda bagisiklanmasi: Gebelik süresince anne düzenli olarak asilandiginda yenidoganin koruyucu miktarda
tetanos antitoksiniyle dogmasi saglanir. 1983’de Dünya Saglik Örgütü
dogurganlik çagindaki her kadinin gebe olsun ya da olmasin saglik
kurulusuna ilk basvurdugunda asilanmasi gerektigini bildirmistir (WHO
1999). 1987’de Adana Çukurova Üniversitesi tarafindan 84 gebede yapilan bir çalismada gebelerin % 50’sinde, 1989’da ayni ekip tarafindan
346 gebede yapilan bir çalismada gebelerin % 58.5’sinde koruyucu
düzeyde tetanos antikoru bulunmadigi gösterilmistir. Minimal korunma
saglayan tetanos antitoksin düzeyi 0.01 IÜ/ml’dir (Kliegmen 2001).
Dünya Saglik Örgütü’nün NT’dan korunmak için gebelik sirasinda
aralarinda minumum 4 hafta olmak üzere 2 doz tetanos toksoidi önerdigi bildirilmektedir. 2. doz dogumdan 4-6 hafta önce olmalidir. Ideali 5
dozdur (Guardiola ve ark. 2000, http://www.who.int/vaccines/en/
neotetanus.shtml). T.C. Saglik Bakanliginin 2000 yili Genisletilmis Bagisiklama Programi Genelgesine Göre Gebe Asilama Takvimi (Tablo 1)
ebeler tarafindan tüm gebelere uygulandiginda önlenebilirligin ilk adimi
atilmis olacaktir.
Tablo 1. Saglik Bakanliginin 2000 yili Genisletilmis Bagisiklama Programi Genelgesine
Göre Gebe Asilama Takvimi
Doz Sayisi
TT1
TT2
TT3
TT4
TT5

Uygulama Zamani
Gebeligin 4. ayinda
TT1’den en az 4 hafta sonra
TT2’den en az 6 ay sonra
TT3’ten en az 1 yil sonra ya da bir sonraki
gebelikte
TT4’ten en az 1 yil sonra ya da bir sonraki
gebelikte

Korunma Süresi
yok
1-3 yil
5 yil
10 yil
Dogurganlik çagi boyunca

2. Bebegin enfeksiyonla karsilasmasinin önlenmesi: Bunun
için;
• Tüm gebelerin hamileligi en erken dönemde belirlenmeli
• Saptanan her gebenin en az dört kez izlenmesi
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• Gebelerin izlemler sirasinda asi takvimine uygun olarak TT ile asilanmasi,
• Dogumlarin kesinlikle temiz kosullarda , bir saglik çalisani esliginde
yapilmasi için gebelerin desteklenmesi
• Yenidoganin göbek kordonunun steril kosullarda kesilmesi, bakiminin
yapilmasi
• Yenidogan bakiminda, göbegin temiz tutulmasi konusunda ailelerin
bilgilendirilmesi
• Standart NT olgu taniminin bilinmesi ve kullanilmasi
• NT olgu bildirimlerinin düzenli yapilmasi
• Kadinlar ile yakindan çalisma imkani bulan ebe ve hemsirelerin,
bagisiklama, dogumlarin uygun kosullarda yapilmasi ve göbek bakimi
konusunda kadinlari egitmeleri
• Tüm neonatal ölümlerin “Neonatal Ölüm Bildirim Formu” ile bildirilmesi
• NT vakalarinin görüldügü yerlesim birimlerinde gebe/15-49 yas
kadinlarin tetanoza karsi asilanmalari gerekmektedir (Koç 2000,
www.saglik.gov.tr, T.C. Saglik Bakanligi 2000).
Neonatal ölümlerin önlenmesinde ebe ve hemsirelerin hijyenik
dogum, gebelikte bagisiklanma ve göbek bakimini düzenli ve nitelikli bir
sekilde yapmalari NT’nun önlenmesinde temel adimlardir. Annenin
gebelikte asilanmasindan, bulasmanin engellenmesi için dogumlarin
temiz kosullarda yapilmasindan, yeni doganin göbeginin hijyenik
kosullarda tutulmasindan ve göbek düsünceye kadar göbek bakiminin
saglikli bir sekilde sürdürülmesinden sorumlu olan ebelik ve hemsirelik
hizmetleri nitelikli ve yaygin bir sekilde sunuldugunda, neonatal tetanos
ölümlerin önlenmesine önemli bir katkida bulunacaktir. Temel saglik
hizmetlerinde görev alan ebe ve hemsirelerin olgularin kayitlara geçmesindeki rolu de unutulmamalidir.
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ÖZET
Tedavi olanaklarinin artmasi ile hastaliklara bagli ölümlerin azalmasi,
dogusta beklenen yasam süresinin uzamasi kronik hastaliklar sorununu da
gündeme getirmistir. Kronik hastaliklar bireyin günlük yasam aktivitelerinde
degisik oranlarda bagimlilik olusturabildigi, kalici sakatliklara yol açabildigi,
geri dönüsümsüz patolojik degisikliklere neden olabildigi için uzun süreli izlem,
kontrol ve bakim gerektiren durumlardir. Bu izlem ve bakimin sürekli hastane
ortaminda gerçeklestirilmesi mümkün olmadigindan, evde sürdürülmesi gerekmektedir. Evde bakim hizmetlerinin laboratuvar bulgularinin izlemi, intravenöz
tedavi, antibiyotik ve kemoterapi uygulamalari, IV yolla beslenme, parenteral
beslenme, kan transfüzyonu, solunum destegi, periton diyalizi vb. uygulamalari
hemsirelik hizmetleri kapsamindadir. Kronik hastaliklar içinde yer alan kronik
hematolojik hastaliklarda; bireylerin evde bakimi, hastanin ve ailenin bakimda
aktif rol olmasi, hastanin yasam kalitesinin istenen düzeyde olmasi hasta ve
ailesine yeterli düzeyde egitim verilmesi ile mümkün olabilir.
SUMMARY
Decrease in disease-related mortality due to an increase in treatment possibilities and
the prolonged survival rate anticipated during birth, has caused the problem of chronic diseases
to become a current issue. Since chronic diseases would cause dependency in patients’ daily
living activities at varying rates and lead to permanent disabilities and irreversible pathological
alterations, they are conditions that require prolonged follow-up, control and care. Since it is not
possible to perform these follow-up and care practices in a hospital setting, they should be
provided at home. While delivering care at home, the follow-up of laboratory findings,
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intravenous treatment, antibiotic and chemotherapeutic applications, feeding through IV.,
parenteral feeding, blood transfusion, respiratory support, peritoneal dialysis, etc. are among
the nursing practices. In hematological diseases which are among the chronic diseases, to deliver
care to individuals at home, to have patient and family play an active role in the care, to ensure
patient’s quality of life is at the desired level, is only possible through giving appropriate level of
training to the patient and the family.

GIRIS
“Eski güzel günler”de hastalara evde bakilirdi. Hiçbir sofistike
saglik bakim kurumu mevcut degildi. Ihtiyaç hissedildigi zamanlarda
ailenin, komsularin ve arkadaslarin yardim saglamasi dogaldi. Ev islerinin yapilmasinda, çocuklarin bakilmasinda, yemek hazirlanmasinda
ve hasta kisiye bakim saglanmasinda yeterli destek bulunurdu.
Evde bakim hizmetlerinin geçmisi 1700’lerin sonunda dini gereklilik nedeniyle fakir hastalarin evlerine düzenlenen ziyaretler seklinde
baslamistir. 1796 yilinda kurulan Boston Dispanseri, Amerika’da evde
bakim hizmeti sunan ilk kurulus olmustur (4,6).
Evde bakim ilk olarak evde bakima gereksinimi zorunlu kilan bazi
hastaliklari çagristirmaktadir. Kronik hastaliklar olarak da bilinen bu
hastaliklar, bulgularin tekrari, tedavinin sürekliligi ve bakimin özenli
olmasi nedeniyle evde bakimi gerektiren öncelikli hastaliklardir.
Kronik hastaliklar; hastanin fonksiyonlarini yerine getirmede,
kapasitesini tehdit eden, gözlenebilen, hissedilebilen degisikliklere
neden olan uzun süreli, kendiliginden geçmeyen ve genellikle tam tedavi
edilemeyen hastaliklardir (5,7). Kronik hastaliklar bireyin günlük yasam
aktivitelerinde degisik oranlarda bagimlilik olusturabildigi, kalici sakatliklara yol açabildigi, geri dönüsümsüz patolojik degisikliklere neden
olabildigi için uzun süreli izlem, kontrol ve bakim gerektiren durumlardir. Bu izlem ve bakimin sürekli hastane ortaminda gerçeklestirilmesi
mümkün olmadigindan, evde sürdürülmesi gerekmektedir (13).
Kronik hastalikli bireyin evde bakimi, ülkemizde oldugu gibi evde
bakim sisteminin bulunmadigi durumlarda, hasta ve/veya aile üyeleri
tarafindan gerçeklestirilmektedir. Hastanin bagimlik düzeyine göre bakim gereksinimlerinin karsilanmasi hastanin yanisira tüm aile için de
fiziksel, sosyal, duygusal kaynakli stres faktörü olusturmakta, hastanin
aile yasam stilinde yol açtigi degisimle dogru orantili olarak tükenme
sendromlari görülebilmektedir (2,3,11).
Ülkemizde kapsamli taburculuk planlamasi hizmetlerinin bulunmamasi, kronik hastalikli birey ve ailenin kendi yasam ortamlarinda
hastaligin getirdigi ek problemlerle karsi karsiya kalmalarina yol açmak150

tadir. Istenen düzeyde gerçeklestirilen taburculuk planlamasi ile evde
bakim hizmetleri, hasta bireyin kendine bakim aktivitelerini üstlenmesini, kisa sürede bagimsiz duruma gelmesini destekleyerek ve sik sik
hastaneye yatisini engelleyerek hem hastanin ileride evde bakim hizmeti
almaya gereksinim duymayacak düzeye ulasmasini hem de ekonomik
olmasi nedeniyle aile ve ülke ekonomisine daha az zarar vermesine
yardimci olabilir. Evde bakimin gerçeklestirilmesi için, evde bakim olanaklarinin hastanin gereksinimlerine uygun olmasi ve hasta ile ailesinin bu konudaki istekliligi de önemlidir. (2)
Her bir kronik hastalik kendine özgüdür; kisi, aile ve toplum
üzerinde farkli etkileri vardir. Kronik hastaliklar içinde yer alan kronik
kan hastaliklarinin önlenmesi, kontrolü ve bakimi da günümüzün
önemli saglik sorunlari arasindadir. Kan hastaliklari etyolojilerine, cinse
ve yasa göre çok çesitlilik gösterirler. Ayrica kan hastaliklari toplumda
her yas grubunda görülebilir ve klinik özellikleri açisindan hiçbir semptomun görülmedigi ya da çok ciddi semptomlarin izlendigi bir klinik
tablo olarak da karsimiza çikabilir.
Kronik kan hastaliklarinin izlemi, tedavisi ve bakimi hastane ortaminda yapilabilir ya da hastaligin ve hastanin özelliklerinden dolayi bakim ev ortaminda da olabilmektedir.
Evde hasta bakimi asil olarak hemsirelik tarihindeki geleneklerden ve hemsirelik hizmetlerinden köken almis bir uygulamadir. Hastalarin ve hasta ailesinin toplumdaki yasamlari süresindeki ihtiyaçlarini
belirlemek ve sonuca ulastirmaktan sorumludur. Bunlarin disinda; evde
bakim hizmetleri sadece evde verilecek bir bakimla sinirli degildir, ayni
zamanda hastane ile ev arasinda bir baglanti saglanmalidir. Bu hizmetlerde hemsirelik disiplini de önemli bir yer tutmaktadir. Kronik hastaliklarin bakiminda ekip yaklasimi önem tasimaktadir. Ekibin merkezini
olusturan hastalar ve aileleri ile bakimda yer alan ekip üyeleri arasindaki birçok sorun uyumlu etkilesim yoluyla çözümlenebilmektedir.
Yaklasimlar;
- klinik durumun tanilanmasi
- hasta ihtiyaçlarinin rutin olarak degerlendirilmesi
- etkili tedavinin uygulanmasi
- bütüncül bakim planinin gelistirilmesi
- kendi kendini yönetme desteginin sürdürülmesi
- zamani aktif degerlendirme yer almaktadir (8).
Evde bakim hizmetlerinde laboratuvar bulgularinin izlemi,
intravenöz tedavi, antibiyotik ve kemoterapi uygulamalari, IV yolla bes151

lenme, parenteral beslenme, kan transfüzyonu, solunum destegi, periton diyalizi vb. uygulamalar hemsirelik hizmetleri kapsamindadir
(10,12).
Kan hastaliklarindaki evde bakim hizmetlerinin hemsirelik yaklasimlari;
- Evde hasta bireye bütüncül ve hasta merkezli yaklasim ile bireyin bakima katilimini ve sorumluluk almasini saglamak,
- Hastalarin yasamlari boyunca sürecek bu durumlarini bireysel
olarak yönetebilmesi için hastayi aktif hale getirmek,
- Hasta kendi kendini yönetirken; saglik durumunu devam ettirmek ve yükseltmek için davranis sistemini günlük yasamin tüm
yönlerine entegre etmesini saglamak” hedeflenmistir (5,12).
EVDE SAGLIK BAKIMININ SUNULABILIRLIGI
Günümüzde bireyler, ilerleyen teknoloji ve artan evde bakim kuruluslari sayesinde evde bakim hizmeti alabilmektedir. Ancak bu hizmet
toplumun nüfus ve aile yapisindaki, geri ödeme ve teknolojik ilerlemelerdeki degisiklikler nedeniyle ortaya çiktigi yillardan daha farklidir.
Ülkemizde saglik hizmetlerine yönelik kapsamli maliyet-yarar, maliyet-etkililik çalismalari baslamis olmakla birlikte buna iliskin uygulamalar yetersizdir. Gelismis ülke örneklerinde evde bakim sisteminin
saglik hizmetleri maliyetlerini dikkat çeken boyutlarda düsürdügü, hastanede bakima göre çok daha ekonomik oldugu bu nedenle aile ve ülke
bütçesinden kayiplarin fazla olmadigi yogun bir sekilde vurgulanmaktadir (1,14).
Hastalarin, evde bakim yönünde agirlikli tercih ettikleri bakim
alanlari incelendiginde, diyet ayarlamasinin diyetisyenin, özel egzersizlerin fiztoterapistin, araç-gereç satin alma / saglamanin sosyal hizmet
uzmaninin, tedavinin planlanmasi, sürdürülmesi ve kontrollerinin
gerçeklestirilmesinin hekimin sorumlulugu alanina girdigi, tüm bakim
alanlarinda hemsirenin direkt yada destekleyici rolünün bulundugu
söylenebilir. Bu bakisla evde bakimin multidisipliner bir hizmet olmasi
gerektigi görülmektedir. Hemsire hastayi, ailesini ve çevresini tüm
yönleri ile tanima, degerlendirme, bakim gereksinimleri ve problemlerini
belirleme, çözüm için girisimleri planlama yada ilgili disiplin üyelerine
havale etme, uygulanan girisimlerin sonuçlarini izleme sorumluluk ve
firsatina sahip oldugundan, bakimin koordinasyonu rolünü de üstlenecek pozisyondadir. Nitekim evde bakim sisteminin uygulandigi ülkelerde hemsireler bu sorumlulugu üstlenmis bulunmaktadir (2).
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Kronik kan hastaliklarinda; hastanin tani aldiktan sonraki dönemde düzenli izlenmesi, kontrollerinin yapilmasi, tedavinin sürekliliginin saglanmasi, danismanlik yapilmasi ve hasta ile ailede bakim
verenlerin egitimi hastanin yasamini rahat ve sorunsuz geçirmesinde
önem tasimaktadir.
Kronik kan hastaliklarindan olan hemofili, talasemi ve orak hücreli anemi gibi tanisi erken yaslarda konan hastaliklarda, hasta ve
ailesinin tani konduktan sonra bakiminin hastanede saglanmasi, kontrollerinin izlenmesi, aileye bakimin devamina iliskin bilgi verilmesi, danismanlik hizmetinin saglanmasi, egitim gibi konularda destek verilmelidir. Hastanin ev ortaminda da istenen düzeyde yasam kalitesini
saglamasina destek olunmalidir. Bütün bunlar gözönüne alinacak olursa;
Evde bakimin getirdigi yararlar;
- Evde bakim, saglik bakiminin devamliligini saglar.
- Gün gün izlenen hastadaki problemler daha erken saptanir.
- Acil durumlar önlenebilir.
- Iyilesmeyi ve emosyonel iyiligi arttirir, bireye özgürlük saglar.
- Bireyin sayginligi aile içinde daha fazladir ve ev ortami daha rahat ve
atmosferi daha neselidir.
- Evde kemoterapi uygulanan çocuklarda/yetiskinlerde bagimsizlik,
kendini iyi hissetme, istah, genel duygusal durum, okula/ise devam
konularinda hastanede tedavi görenlerden daha iyi durumda olduklari
görülmüstür. Aile yasam biçimleri olumlu yönde etkilenmektedir.
- Bireylerin kendi damak tadina uygun ve alisik olduklari yemekleri
daha rahat yeme imkani saglar.
- Evde bakimda aile ekibin bir parçasidir.
- Birey günlük yasamini sürdürebilir. Sosyo-ekonomik konumu etkilenmez.
- Sürekli kan, kan ürünleri, gammaglobulin ve faktör uygulamasina
gereksinim duyan hastalar evde bakim hizmetleri ile kendine bakimi
ögrenip kisa sürede bagimsizliklarini kazanirlar.
- Bireyin hastane enfeksiyonlarina maruz kalmasini önler.
- Hasta ve ailesi için egitimsel yararlar saglar. Ailenin, hastasi ile ilgili
konularda özgüveni ve bakima katilma istegi artar.
- Evde bakim hizmetleri ile hastalarda komplikasyon gelisme oranlarinin azaldigi, ortaya çikan komplikasyonlarinda evde tedavi edilebilir nitelikte oldugu için hastaneye basvurmayi gerektirmedigi saptanmistir.
- Gereksiz harcamalar, zaman ve is gücü kaybi azaltilir.
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Kronik Hematolojik Hastaliklara Bir Örnek:
Hemofilide Evde Bakim Modeli
Tedavinin Uygulanmasi
HastaBakimi

Hasta Egitimi
Ailenin Egitimi

Hasta/Ailenin
Izlenmesi

Danismanlik

EVDE BAKIM

I. Çocugun/yetiskinin ve ailesinin hemofili tedavisine uyumunun saglanmasi
(hastaligi hakkinda bilgi verilmesi, hemofili hastasi çocugu olan
aileye çocugun kaza riskini azaltacak degisik oyun ve ugraslarin önerilmesi, ögretilmesi gibi.)
II. Tedavi hizmetini aldigi saglik kurumunda düzenli izlemlerin saglanmasi (hemofili hastasi/ailesinin APTZ, PZ, faktör düzeyi izlemlerini
düzenli olarak yaptirmasinin hatirlatilmasi, faktörünü düzenli olarak
yaninda tasimasinin öneminin anlatilmasi)
III. Hemofili komplikasyonlarinin önlenmesi (örnegin inhibitör gelismesi
olasiligi, hareket kisitliligi gibi.)
• Faktör uygulamasinin dogru dozda, dogru zamanda, dogru yolla yapilmasinin saglanmasi)
• Bulgularin zamaninda ve dogru degerlendirilmesi (inhibitör testlerinin
düzenli yapilmasi)
• Hemofili hastalarina kas içine enjeksiyon yapilmamasi (yanlis yönlendirmelerde hekimin ve meslektaslarin uyarilmasi)
• Hemofili hastalarina aspirin gibi (asetil salisilik asit içeren) ilaçlarin
verilmemesi
• Hemofili hastalarina agri kesici, ates düsürücü ilaçlar olarak gereginde parasetamol (asetaminofen) grubu agri kesicilerin verilmesi
• Komplikasyonlarin erken tanilanmasi (sonuçlarin iyi degerlendirilmesi
/hekime zamaninda yönlendirilmesi)
• Zamaninda müdahale olanaklarindan yararlanilmasinin (kanama durumunda erken müdahale için hastanin veya anne/babanin kendi
kendine faktör uygulayabilmesi, self-infüzyon tekniginin ögretilmesi
gibi) saglanmasi
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• Hekimin zamaninda girisim olanaklarini kullanmasi (sinoviyektomiyi
uygun görmesi)
IV. Deformitelerin önlenmesi (bu izlemlerin düzenli olmasi halinde deformite gelisme riski azalacaktir)
• Hareket kisitliligi olmamasi (yüzme, yürüyüsler, masa tenisi gb.
önerilen sporlari yapmasinin saglanmasi ).
V. Çocugun büyüme–gelismesinin izlenmesi
• Yeterli beslenmenin saglanmasi (büyüme egrisinin izlenmesi, dis sagliginin izlenmesi, dis hekimi kontrollerinin planlanmasi ve uygulanmasi)
• Akranlariyla olmasinin desteklenmesi (okula/ise gitmesinin saglanmasi/sünnet olayinin planlanmasi ve uygulanmasi)
• Izolasyon duygusuyla basetmenin ögretilmesi ve desteklenmesi
(çocukluk döneminde temel güven duygusunun desteklenmesi,
adölesen dönemde de öz yeterliliklerinin desteklenmesi sosyal izolasyonla basetmede etkindir)
VI. Kan ve kan ürünleri transfüzyonuyla infeksiyon hastaliklarinin bulasinin önlenmesi
• HBV/HCV/HIV bulas yollarinin ögretilmesi
• Ailelerin bu konuda egitilmesi (self-infüzyon egitimi, infüzyon materyallerinin steril kullanilmasi ve infüzyon sonrasi atiklarin çevreyi
kontamine etmeyecek sekilde toplanmasi ve yok edilmesi)
VII. Kendilerini ifade etme yollarinin ögretilmesi (destek grubu toplantilari; spor klüpleri, hobi klüpleri ve yaz okullari uygulamalari vs.)
(9,14,15)
SONUÇ
Kronik hematoloji hastalarina, birlikte yasamak zorunda kaldiklari hastaliklarinin özellikleri dogrultusunda “Evde Bakim” organizasyonlari baslatilmalidir ve yayginlastirilmalidir.
Hemsirelik disiplininin hastalara kendi ortamlarinda güvenilir bir
tedavi ve izlem saglamasi, hasta ve ailesinin memnuniyetini arttiracaktir. Ayrica multidisipliner bir yaklasimla organize edilecek “Evde
Bakim” hizmeti hasta yasam kalitesini yükseltirken, saglik hizmetleri
bakim kalitesini de yükseltecegi inancindayiz.
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