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UHD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir” 
yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www.khsdergisi.com adresinden edinilebilir. 

3. Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının 
son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine 
yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser  
“makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına 
okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 

4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-
0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) kalite 
belgeleriyle ve (2015/04315-2015-GE-18972) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. 
Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın 
yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır. 

5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965 
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 

6. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Egelioğlu vd., 2014:27) şeklinde kaynak gösterimi, 
kaynakçada ise EGELİOĞLU, N., MUSLU, G.K., ŞEN, S., GÜNERİ, S.E., BOLIŞIK, B., 
& SARUHAN, A. (2014). Ege Bölgesinde Doğum Sonu Dönemde Uygulanan Geleneksel 
Uygulamalar. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 22-35. doi: 
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10.17371/UHD.2014018935 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel 
sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi 
çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son 
ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında 
numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 

7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son 
sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve 
makaleler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı 
“makale formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. 
Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul 
etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. 
Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a 
aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder.
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GENERAL INFORMATION ABOUT  UHD JOURNAL

1. Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by 
two referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two 
field referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our 
journal in this case. 

2. Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians 
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t 
given any information, system process cannot be changed. Necessary information about 
our journal can be obtained from the website of the journal www. khsdergisi.com

3. Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months 
“April / August and December” All readers can download the articles from the journal’s 
web system and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is 
cited. Readers can download all volumes of our journal for free. 

4. All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 18001-OH-
0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 
10002-CM-0090-13001706) and trademark patent (2015/03944-2015-GE-17296). Articles 
published provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance 
regarding their articles with quality, trademark, patent and doi information. 

5. Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal 
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: ISSN 2148-4872 
Online ISSN:2149-2468. 

6. Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Egelioglu et al., 2014:27), in 
the reference part EGELIOGLU, N., MUSLU, G.K., SEN, S., GUNERI, S.E., BOLISIK, B., 
& SARUHAN, A. (2014). The traditional practices applied in potpartum period in Agean 
area. International Refereed Journal of Nursing Research, 1(1), 22-35. doi: 10.17371/
UHD.2014018935. All authors must follow the latest volumes of our journal and apply the 
print format of the published articles in their own papers. It is an obligation to indicate the 
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access date of the internet sources and the last accessed full internet link in the references 
and below the page by giving numbers. 

7. References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of 
the journal should be taken into account by all authors. 

8. Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in 
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal. 

9. Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to 
be in an article format” and these publications are also included. 

10. All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, 
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that 
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All 
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our 
journal acts in line with the T.R. Law.
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maktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Öncelikle dergimize gösterdiğiniz yoğun ilgiye çok teşekkür ederiz. 
Dergimizin bu sayısında; “BASINÇ ÜLSERİ ÖNLEME KILAVUZLARININ UYGULAMADA KUL-
LANIMINI SAĞLAMAK İÇİN KULLANILAN STRATEJİLERİN ETKİNLİĞİ”, “HEMŞİRELİKTE 
KANITA DAYALI UYGULAMA SÜRECİNİN ADIMLARI”, “EPİLEPSİ HASTALIĞI OLAN ÇO-
CUKLARDA KULLANILAN ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR VE İLAÇ YÖNETİMİNDE HEMŞİRE-
LİK YAKLAŞIMININ ÖNEMİ”, “OBEZİTE VE AĞRI: HEMŞİRELİK YÖNETİMİ”, “KURUMDA 
KALAN YAŞLILARIN SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE YENİ BİR YÖNTEM: GÜLME TE-
RAPİSİ”, “HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖFKE İFADE TARZLARI İLE YALNIZLIK DUY-
GULARI ARASINDAKİ İLİŞKİ”, “BİR RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİNDE ÇA-
LIŞANLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ”, “BİR GRUP KADININ MEME 
KANSERİ RİSK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ”, “HEMŞİRE EBEVEYN DESTEK ÖLÇEĞİ’NİN 
TÜRKÇEYE UYARLANMASI”, “NÖROŞİRURJİ HASTALARININ HEMŞİRELİK BAKIMI İLE 
İLGİLİ MEMNUNİYET VE BEKLENTİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ”, “RUHSAL BOZUK-
LUĞU OLAN BİREYE SAHİP AİLE ÜYELERİNİN ÇARE ARAMA DAVRANIŞLARINA RUHSAL 
HASTALIK İNANCININ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ”, “YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÇA-
LIŞAN HEMŞİRELERİN HEMŞİRE HASTA İLETİŞİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN İNCE-
LENMESİ”, “OROFARENGEAL MUKOZİTLİ HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN 
TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİ”  isimli sekiz adet araştırma makalesi ve beş adet derleme 
makalesine olmak üzere toplam 13 çalışmaya yer verdik. Bu makalelerin hemşirelik alanında hizmet 
veren hemşirelere ve akademisyenlere yararlı olacağını düşünmekteyiz. Siz değerli okuyucu ve yazar-
larımızın da desteğiyle daha birçok sayıya imza atacağımıza olan inancımız tamdır. Bilimsel süreli ya-
yıncılıkta hakemli bir derginin bilimsel niteliğinin geliştirilmesinde, dergi hakemlerinin ve editörün çok 
önemli sorumlulukları vardır. Bugüne kadar değerli zamanlarını vererek makale değerlendirmelerini 
titizlikle yapan hakemlerimize teşekkür ediyoruz. Sizlerin desteği ve göndereceğiniz nitelikli araştırma 
makaleleri sayesinde bu derginin de uluslararası süreli yayınlar içerisinde SCI-E’de dizinlenen dergiler 
arasında yer almasını arzu ediyoruz. Aramıza yeni katılan bilim insanlarına ve yayınlarıyla bizleri des-
tekleyen yazarlarımıza okuyucu ve takipçilerimize, dergide emeği geçen herkese yürekten sevgi, saygı 
ve şükranlarımızı sunar bir sonraki sayımızda görüşmek üzere esenlik ve mutluluklar dileriz.

Prof. Dr. Ümran SEVİL
Baş Editör

Prof. Dr. Oya KAVLAK
Sayı Editörü
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(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste-
mine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda 
oluşan ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem 
ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. 
Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir).

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı 
olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri 
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalış-
malar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar 
kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek 
her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer 
şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde 
dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve 
mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması 
aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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HEMŞİRE EBEVEYN DESTEK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE 
UYARLANMASI 1

TURKISH ADAPTATION OF THE NURSE PARENT SUPPORT TOOL

Rana YİĞİT1, Derya AKDENİZ UYSAL2, Devrim ALICI3, Şeyda BİNAY4,  
Figen Işık ESENAY5

1 Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Mersin / Türkiye
2 Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çocuk Enfeksiyon Kliniği, Mersin / Türkiye

3 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme AD, Mersin / Türkiye
4 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, İzmir / Türkiye

5Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD,  
Ankara / Türkiye

Öz: Amaç: Hemşire Ebeveyn Destek Ölçeği’nin 
(HEDÖ) Türk toplumu için geçerlik ve güvenirliğini 
saptamaktır. Yöntem: Metodolojik tipteki bu çalışma-
nın örneklemini bir üniversite hastanesinin çocuk kli-
niklerine yatışı yapılan 0-18 yaş çocukların ebeveynleri 
(n: 343) oluşturmuştur. HEDÖ, 21 maddelik Likert tipi 
bir ölçek olup dört alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin 
geçerlik çalışması için dil geçerliği, içerik geçerliği ve 
yapı geçerliği yöntemleri kullanılmıştır. Güvenirlik 
analizleri için iç tutarlık ve madde-toplam korelasyonu 
yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada Fleiss 
Kappa istatistiği yardımıyla uzmanlar arası uyum in-
deksi hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda Fleiss 
Kappa istatistiği 0.72 olarak bulunmuş olup uzman-
lar arası uyumun yüksek olduğunu ortaya koymuştur. 
HEDÖ’nün madde-ölçek korelasyonları yüksek ve an-
lamlı bulunmuştur. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 
bulguları, ölçeğin dört faktörlü yapısının doğrulandı-
ğını (c2=571.35, sd=183, p=.00) ortaya koymaktadır. 
DFA modelindeki tüm faktör yükleri, yapılan t-testi 
sonucunda anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Ölçeğin 
Cronbach alfa değeri 0.87 olarak hesaplanmıştır. 
Sonuç: Elde edilen bulgular, HEDÖ’nin Türk diline ve 
kültürüne uygun olduğunu,  geçerli ve güvenilir bir ölç-
me aracı olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire Ebeveyn Destek Ölçeği, 
Ölçek Uyarlama, Geçerlik, Güvenirlik

Abstract: Aim: The purpose of this study was to test 
the validity and reliability of the Turkish version of 
the Nurse Parents Support Tool (NPST). Method: The 
sample of this methodological study was composed of 
parents (n:343) of 0-18-year-old children admitted to 
the pediatric services at a university hospital. NPST is 
a Likert-type scale which includes 21 items and four 
subscales. The language validity, content validity, and 
construct validity methods were used for the validity of 
the scale. Internal consistency and item-total correlati-
on were used for the reliability of the scale. Results: 
In this study, the interprofessional fit index was calcu-
lated by means of Fleiss kappa statistics which were 
found to be 0.72, revealing a high level of compliance 
with international experts. The item-scale correlations 
of NPST were found to be high and significant. Our 
findings confirmed the four-factor structure of the sca-
le (c2=571.35, sd=183, p=.00) In the t-test results, all 
factor loads in the DFA model were found significantly 
meaningful (p<0.05). Scale’s Cronbach’s reliability 
was calculated as 0.87. Conclusion: Findings reveal 
that the NPST scale is suitable for the Turkish language 
and culture, and it can be used as a valid and reliable 
instrument. 

Key Words: The Nurse Parent Support Tool, Scale 
Adaptation, Validity, Reliability
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 GİRİŞ

Çocuğun hastaneye yatışı ebeveynler için 
stresli bir deneyimdir. Ebeveynler çoğunlukla 
hasta çocuklarının görünüşü, davranışları ve 
onun için yapması gerekenler hakkında stres 
yaşarlar. Çocuklarına  yabancı bir çevrede 
sağlık personeli tarafından bakılması ebeveyn 
rollerinin değişimine neden olur. Ebeveynler 
çocuğun tanısı ve prognozu ile ilgili belirsiz-
lik, korku ve anksiyeteleri ile baş etmek zo-
rundadırlar. Ebeveynler çocuklarının durumu 
hakkında doğru ve detaylı bilgi istemektedir.
Ebeveynlerin bilgilendirilmesi belirsizlik ve 
kaygı yaratan durumlar üzerinde kontrol ka-
zanmalarını sağlar. Çalışmalar ebeveynlerin 
bakıma katılımı sağlanarak kontrol duygu-
suna sahip olmaları gerektiğini ve bu konuda 
saygı duyulduğunu hissettirilmesinin  gerekli 
olduğunu göstermektedir. Hemşireler sadece 
hasta çocuklara bakım verici olarak değil aynı 
zamanda stresli olan ebeveynlerle çocuğun 
hastanede yattığı sürede düzenli iletişim kura-
rak onlara yardım etmek için önemlli bir po-
zisyondadırlar (Miles et al., 1999: 44; Sanjari 
et al., 2009: 121-122; Mok and Leung, 2006: 
727; Valizadeh et al., 2012: 192). Destekleyici 
hemşirelik bakımının ebeveynlerin anksiye-
te ve stresini azalttığı ve değişen ebeveynlik 
rollerine uyum sağlamalarını kolaylaştırdığı 
çalışmalarla gösterilmiştir (Miles et al., 1999: 
44; Çavuşoğlu ve Boztepe 2009: 12; 

Taşdelen 2006: 18). Aynı zamanda uygun 
hemşirelik desteği çocuğun hastanede yatış 
sürecinde olumlu ebeveyn-çocuk etkileşimi 
sağlanmış olur (Mok and Leung, 2006: 727). 
Mok ve Leung (2006: 726) yenidoğan yo-
ğun bakım ünitesinde bebeği yatan 37 anne 
ile yaptığı çalışmada anneler için en üst dü-
zey memnuniyet kaynağının sağlık ekibinden 
alınan destek olduğunu ve annelerin özellikle 
bilgi alma ile iletişim konusunda daha çok des-
tek istediklerini belirtmişlerdir. Hemşirenin 
destekleyici davranışları dinleme ve empati, 
bilgi verme ve açıklama, teşvik ve güven ver-
me, ilgilenme ve değer verme, bütüncül ba-
kım verme, yönlendirme ve problem çözme-
dir (Miles et al., 1999: 45) Aileler için hemşi-
relik desteği çeşitli biçimler alabilir. Örneğin 
iletişim ve bilgi desteği, destekleyici iletişim 
olarak kavramsallaştırılmaktadır. Çocuk has-
tanede yattığı sürece; çocuğun hastalığı, te-
davisi, prognozu , bakımı, davranışları, duy-
gusal tepkileri ve gereksinimleri, ebeveynle-
rin hak ve sorumlulukları hakkında açık ve 
anlaşılır bilgi vererek ebeveynlere iletişim 
desteği sağlamak gerekir (Sanjari et al., 2009: 
122;  Mok and Leung, 2006: 727). Duygusal 
destek, çocuğun hastalığı ve hastalığın ailele-
rin yaşamlarına farklı açıdan etkileri ile baş 
etme konusunda ebeveynlere yardımcı olma 
yolları ile ilgili dinleme ve sevecen davra-
nışlar sergilemedir (Sanjari et al., 2009: 122; 
Mok and Leung, 2006: 727). Saygı desteği, 
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çocuğun bakımında ebeveynlerin rolünü des-
teklemek, artırmak ve güçlendirmek olarak 
tanımlanmıştır. Son olarak, enstrümantal des-
tek, aynı zamanda, somut yardımcı olarak 
adlandırılan finansal, zaman, emek, ya da 
çevresel değişiklikler gibi her türlü yardım 
olarak anlaşılmaktadır. Ancak Miles enstrü-
mantal desteği kaliteli bakım verme desteği 
olarak değiştirmiştir. Bunun nedeni ise aile-
lerle yapılan görüşmelerde, hasta çocuğa ve-
rilen fiziksel ve psikososyal hemşirelik bakı-
mınının kalitesini  kapsadığı düşünülmüştür 
(Sanjari et al., 2009: 122; Mok and Leung, 
2006: 727; Miles et al., 1999: 46).  Miles, 
Carlson ve Brunssen (1999: 44-50), hastane-
de yatan çocuğun ebeveyni için destekleyici 
hemşireliğin; destekleyici bir ilişki ve sürekli 
bilgi sunulması, olumlu, teşvik edici yorum 
ve değerlendirme ile ebeveyn rolünün sürdü-
rülmesi, duygusal destek verilmesi ve çocuğa 
kaliteli hemşirelik bakımı sağlanması biçi-
minde tanımlamışlardır.

Hastanede yatan çocukların aileleri ile yapı-
lan araştırmalarda ebeveynlerin destekleyici 
bakım gereksinimleri ile ilgili güçlü kanıtlar 
sunmaktadır. Ebeveynlerin çocuklarının has-
talığı, tedavi yöntemleri, hastane rutinleri 
ve kuralları hakkında bilgi edinmeleri için 
hemşirelerin desteğine gereksinimleri vardır 
(Mok and Leung, 2006: 727; Sanjari et al., 
2009: 122; Valizadeh et al., 2012: 193-194). 
Sonuç olarak   çocuğun hastanede yatışı sü-

resince çocuk ve ebeveynlere destekleyici 
hemşirelik bakımının verilmesi önemlidir. Bu 
desteğin geliştirilebilmesi için, düzeyinin be-
lirlenmesi ve etkileyen faktörlerin ortaya çı-
karılması gerekir. Miles, Carlson ve Brunssen  
(1999:44-50) tarafından geliştirilen Hemşire 
Ebeveyn Destek Ölçeği (HEDÖ)  yurdışında 
kullanılan geçerli ve güvenilir bir ölçektir. Bu 
çalışmanın amacı, “Hemşire Ebeveyn Destek 
Ölçeği”nin (HEDÖ) Türkçe uyarlamasının 
yapılması, geçerlik ve güvenirliğine ilişkin 
kanıtların incelenmesidir. Ülkemizde, hem-
şirelerin ebeveynlere sağladığı destek düze-
yini belirleyebilecek bir ölçüm aracı bulun-
mamaktadır. Bu nedenle, çalışmanın konu ile 
ilgili boşluğu doldurmaya önemli bir katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

YÖNTEM

Araştırmanın Tipi

Bu araştırma, hemşirenin ebeveynlere sağla-
dığı destek düzeyini ölçmek için Miles, Carl-
son ve Brunssen  (1999: 44-50) tarafından ge-
liştirilen “Hemşire Ebeveyn Destek Ölçeği” 
Türkçe  formunun dil uyarlaması, geçerlik ve 
güvenirlik çalışmalarının gerçekleştirilmesini 
hedeflediğinden temel araştırma niteliğinde 
metodolojik bir çalışmadır. 

Araştırmanın Yeri ve Zamanı

Araştırma, 01.04.2015-31.07.2015 tarihleri 
arasında Mersin Üniversitesi Sağlık Araştır-
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ma ve Uygulama Merkezi çocuk kliniklerin-
de gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın Örneklemi

Ölçek geliştirme ya da uyarlama çalışma-
larında, araştırma verilerinin elde edileceği 
grubun, ölçme aracındaki  madde sayısının 
en az 5-10 katı olması beklenmektedir (Ak-
sayan ve Gözüm, 2002: 9). Bu araştırmada 
uyarlanması planlanan “Hemşire Ebeveyn 
Destek Ölçeği”nin madde sayısı 21’dir. Dola-
yısıya verilerin en az 210  katılımcı üzerinden 
toplanması gerekmektedir.  Ayrıca, açımlayı-
cı faktör analizi çalışmalarında faktör sayısı-
na karar verilirken örneklemin büyüklüğü de 
yararlanılacak ölçüte karar vermede önemli 
bir kriterdir. Faktör yükü 0,30 olan bir madde 
için örneklem büyüklüğünün 300 ve üzerinde 
olması gerekir (Çokluk vd., 2010: 206; Erkuş, 
2012: 99). Bu ölçütler gözönüne alınarak, 
katılımcı sayısının 350 olması kararlaştırıl-
mıştır. Araştırmaya, 01.04.2015-31.07.2015 
tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Sağlık 
Araştırma ve Uygulama Merkezi çocuk kli-
niklerine yatışı yapılan 0-18 yaş arası çocuk 
ebeveynleri arasından,  gönüllü 350 ebeveyn 
katılmıştır. Ancak, ölçeğin uygulanması ile 
elde edilen veriler için yapılan uç değer anali-
zi sonucunda, 7 ebeveyne ait verinin uç değer 
verdiği gözlenmiştir. İlgili veriler çıkartıla-
rak, katılımcı sayısı 343 olarak kabul edilmiş 

ve analizler bu ebeveynlere ait veriler yardı-
mıyla geçekleştirilmiştir.

Veri Toplama Aracı

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, lite-
ratür doğrultusunda araştırmacılar tarafından 
hazırlanmış ebeveynlerin tanıtıcı özelliklerini 
içeren  Kişisel Bilgi Formu ve Miles, Carl-
son ve Brunssen  (1999: 44-50) tarafından 
geliştirilen Hemşire Ebeveyn Destek Ölçeği 
(HEDÖ)  kullanılarak toplanmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu 

Bu formda araştırmaya katılan ebeveynlerin 
cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, meslek, gelir 
durumu, çocuk sayısı ile ilgili sorular yer al-
maktadır .

Hemşire Ebeveyn Destek Ölçeği  

Araştırmada, hemşirelerin ebeveyn destek-
lerini ölçmek amacıyla Miles, Carlson ve 
Brunssen (1999: 44-50) tarafından geliştirilen 
Hemşire Ebeveyn Destek Ölçeği’nin Türk-
çe formu kullanılmıştır. Ölçek, (1) Hemen 
hemen hiç (2) Ara sıra (3) Bazen (4) Çoğu 
zaman ve (5) her zaman şeklinde beşli likert 
tipinde, 21 maddeden ve dört alt ölçekten 
oluşmaktadır. “Bilgi verme ve İletişim Deste-
ği” (9 madde), “Duygusal Destek” (3 madde), 
“Saygı Desteği” (4 madde), “Kaliteli Bakım 
Verme” (5 madde) alt ölçeklerdir (Miles et 
al., 1999: 44-50). Ölçekten alınabilecek en 
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düşük puan 21, en yüksek puan 105’tir. Mi-
les, Carlson ve Brunsen (1999: 44-50) tara-
fından geliştirilen orijinal ölçeğin Cronbach 
alfa değeri 0.94 dür.

Çeviri ve Dil Eşdeğerliği Çalışmaları

Araştırmada öncelikle Hemşire Ebeveyn Des-
tek Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun oluş-
turulması ile ilgili çalışmalar gerçekleştiril-
miştir. Bu amaçla, ölçek  pediatri hemşireliği  
alanında uzman beş öğretim üyesi  tarafından 
birbirinden bağımsız olarak İngilizce’den 
Türkçe’ye çevrilmiştir.  Uzmanların yapmış 
olduğu çeviriler birleştirilerek, ölçeğin Türk-
çe versiyonu olarak kullanılabilecek tek bir 
çeviri  üzerinde uzlaşılmıştır. Birleştirilmiş 
ileri çeviri,  Mersin Üniversitesi Yabancı Dil-
ler Yüksekokulu’nda çalışan bir Dil Bilim uz-
manı tarafından İngilizceye geri çevrilmiştir. 
Bu sayede, çeviriden kaynaklanabilecek an-
lam kaymaları olup olmadığının belirlenmesi-
ne çalışılmıştır.  Geri çevrilen ölçek,  İngiliz-
ce orijinali ile karşılaştırılmış, her iki ölçeğin 
maddelerinde yer alan ifadelerin dilsel ve an-
lamsal olarak aynı olduğu gözlenmiştir. Son 
aşamada, üzerinde uzlaşılan Türkçe çevirinin 
son hali ve ölçeğin özgün İngilizce versiyonu 
üç uzmana gönderilerek yapılan çevirinin uy-
gunluğunu değerlendirmeleri istenmiştir.  Bu 
amaçla, ölçekte yer alan maddelerin Türkçe 
ve İngilizce versiyonlarından oluşan bir form 
hazırlanmış ve Pediatri hemşireliği alanında 

uzman  üç öğretim üyesinden ilgili maddenin 
Türkçe çevirisinin uygun olup olmadığını 1 
ile 3 puan arasında puanlanması istenmiştir. 
Her bir sorunun anlaşılabilirliğine yönelik 
yapılması istenen değerlendirmede; 1 puan 
‘’uygun değil’’, 2 puan  “düzeltme gerekli” 
ve 3 puan ‘’uygun”, şeklinde değerlendirme-
ler yapılmıştır. Bu puanlamalara dayalı olarak 
Fleiss Kappa istatistiği yardımıyla uzmanlar 
arası uyum indeksi hesaplanmıştır. Yapılan 
analiz sonucunda Fleiss Kappa istatistiği 0.72 
olarak bulunmuştur. Elde edilen bu bulgu , 
uzmanların maddelerin Türkçe versiyonu ko-
nusunda birbiriyle oldukça tutarlı değerlen-
dirmeler yaptığını göstermektedir. 

Ölçek uyarlama sürecinde, ölçeğin orijinal 
formu ile Türkçe formu arasındaki ilişkinin 
Pearson korelasyon katsayısı yardımıyla in-
celenmesi önerilmektedir (Seçer, 2015: 72). 
Bu çalışmanın yapılabilmesi için, iki formun 
katılımcılara bir iki hafta arayla uygulanması 
ve iki uygulamadan elde edilen veriler ara-
sında anlamlı ve yüksek bir korelasyon olup 
olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu 
araştırmada, katılımcı grup hastanede yatan 
çocukların ebeveynleri olduğundan ve katı-
lımcıların büyük çoğunluğu İngilizce bilme-
diğinden, korelasyona dayalı analiz yardı-
mıyla dil eşdeğerliği incelemesi  yapılama-
mış; uzmanlar arası uyum istatistiği dikkate 
alınarak formun dilsel eşdeğerliğinin sağlan-
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dığı kabul edilmiş ve ölçeğin uygulanması 
aşamasına geçilmiştir.

Verilerin Analizi

Madde Analizi

HEDÖ’nün madde analizi çalışmaları, kore-
lasyona dayalı analizle gerçekleştirilmiştir. 
Madde analizi çalışmasında Pearson korelas-
yon katsayısı kullanılmış ve madde-ölçek ko-
relasyonlarının anlamlılığı incelenmiştir. 

Geçerlik

Ölçek uyarlama çalışmalarında, herhangi bir 
dilde test edilmiş ve doğrulanmış bir yapı-
nın bir başka dilde/kültürde model uyumu 
incelenmekte; bir başka ifadeyle, bir dilde 
ortaya konmuş örtük bir yapının bir başka 
dilde geçerli olup olmadığının belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Alan yazında, geliştirilen 
bir ölçeğin faktör deseninin yeni bir dilde/
kültürde korunup korunmadığının öncelikle 
doğrulayıcı faktör analizi yardımıyla test edi-
lerek sorgulanması; analiz sonucunda model 
doğrulanmıyorsa ya da uyum indeksleri ye-
terince yüksek değilse açımlayıcı faktör ana-
lizi yardımı ile yeni dildeki faktör deseninin 
belirlenmesi yoluna gidilmesi önerilmektedir 
(Aksayan ve Gözüm, 2003: 9; Seçer, 2015: 
78; Çokluk vd., 2010: 283).  

Bu araştırmada, İngilizcede örtük yapısı test 
edilmiş ve doğrulanmış olan HEDÖ’nün Türk 

diline/kültürüne uygunluğu Doğrulayıcı Fak-
tör Analizi (DFA) yardımıyla incelenmiştir. 
HEDÖ’nün birbirinden bağımsız dört alt fak-
törden oluşması sebebiyle, birinci düzey DFA 
(Seçer, 2015: 91) gerçekleştirilmiştir. DFA 
sonucunda elde edilen uyum indekslerinden 
Ki-kare Uyum testi (c2), Yaklaşık Hataların 
Ortalama Karekökü (RMSEA), Karşılaştır-
malı Uyum İndeksi (CFI), İyilik Uyum in-
deksi (GFI), Düzeltilmiş İyilik Uyum İndek-
si (AGFI) ve Artık Ortalamaların Karekökü 
(RMR) dikkate alınarak test edilen modelin 
uyumlu olup olmadığı incelenmiştir. Model 
uyumunun belirlenmesinde hesaplanan in-
dekslerin alabileceği değerler 0.00 ile 1.00 
arasında değişmektedir. Alan yazında uyum 
indekslerinin yeterliliğinin incelenmesinde 
dikkate alınan uyum ölçütlerinin farklılaştığı 
(Jöroskog and Sörbom, 1993: 120; Tabach-
nick and Fidell, 2001: 748; Kline, 2005: 204; 
Raykov and Marcoulides: 41; 2006; Çokluk 
vd., 2010: 271; Seçer, 2015: 122) ancak tüm 
kaynaklarda, RMSEA ve RMR’nin 0.00’a 
yakın olmasının, CFI, GFI ve AGFI’nın ise 
1.00’e yakın olmasının belirli düzeyde bir 
uyum göstergesi olarak kabul edildiği göz-
lenmektedir. Bu araştırmada, model uyumu-
nun göstergesi olarak CFI, GFI ve AGFI için 
³ 0.90; RMSEA için £ 0.08 ve RMR için de 
£ 0.05 ölçüt olarak alınmıştır (Çokluk vd., 
2010: 271). Maddelerin modelde yer alma-
sının anlamlı olup olmadığı, modele ilişkin t 
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değerleri dikkate alınarak kararlaştırılmıştır 
(α=0.05). Path diyagramı yardımıyla, madde-
lerin faktör yük değerleri ve ölçeğin yapısına 
ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır (Seçer, 
2015: 98; Çokluk vd., 2010: 303; Yılmaz ve 
Çelik, 2009: 114).

Güvenirlik 

Ölçeğin iç tutarlığına ilişkin güvenirliği, 
Cronbach Alfa katsayısı ile hesaplanmıştır. 
Ayrıca, ölçeğin her alt faktörü için de alfa gü-
venirlik katsayıları hesaplanarak elde edilen 
bulgular değerlendirilmiştir (Kalaycı, 2009: 
404; Büyüköztürk, 2014:182). 

Araştırmanın Etik Boyutu

Araştırma verileri toplanmaya başlamadan 
önce, Mersin Üniversitesi Klinik Araştırma-
lar Etik Kurulu’ndan yazılı etik onay ve Mer-
sin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygula-
ma Merkezi’nden resmi izin alınmıştır.  Ayrı-
ca ailelerden sözlü onam alınmıştır.

BULGULAR

Araştırmaya katılan ebeveynlerin demog-
rafik özelliklerine ilişkin bazı istatistikler 
Tablo 1’de verilmiştir. Araştırmaya katılan 
ebeveynlerin %94.8’i kadın, %5.2’i erkektir. 
Katılımcıların yaş bakımından dağılımı ince-
lendiğinde, %5.0’ının 18-22 yaş; %21.0’ının 
23-28 yaş, %27.7’sinin 29-34 yaş, %29.7’si-
nin 35-40 yaş ve %16.6’sının 40 yaş ve üze-
rinde olduğu gözlenmiştir. Araştırmaya katı-
lanlardan yalnızca %2.9’u lisansüstü eğitim 
düzeyine sahipken, %22.8’i önlisans veya li-
sans mezunu, %60.1’i ilkokul/ilköğretim/lise 
mezunu, %5.2’i okur-yazardır. Katılımcıların 
%9.0’ı ise okur-yazar olmadığını belirtmiştir. 
Araştırmaya katılan kadınların %80.9’u ev 
hanımı, %11.1’i işçi ve %8.0’ı memurdur. 
Araştırmaya katılan erkeklerin %16.7’sinin 
işsiz, %72.2’sinin işçi, %11.1’inin memur ol-
duğu belirlenmiştir.



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Sayı: 9 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Issue: 9 Year: 2017

ID:202 K:63
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

8

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Demografik Özellikleri (n: 343)

Sosyo demografik özellikler N %

Cinsiyet Kadın 325 94.8

Erkek 18 5.2

Yaş 18- 22 17 5.0

23- 28 72 21.0

29- 34  95 27.8

35- 40 102 29.7

40 ve üzeri 57 16.6

Eğitim Düzeyi Okur-yazar değil 31  9.0

Okur-yazar 18  5.2

İlkokul/İilköğretim Mezunu 206  60.1

Önlisans/Lisans Mezunu 78  22.8

Yüksek Lisans ve üstü 10  2.9

Meslek

                                       Kadın

Ev Hanımı 262  80.9

İşçi 36 11.1

Memur 26  8.0

                                       Erkek İşsiz 3 16.7

İşçi 13 72.2

Memur 2 11.1

                   Toplam 343 100

Madde Analizi

HEDÖ’nün (21 madde) 343 ebeveyne uygu-
lanmasından elde edilen verilere dayalı ola-
rak gerçekleştirilen korelasyon analizi sonu-
cunda, Pearson korelasyon katsayısı yardımı 
ile elde edilen madde-ölçek korelasyonlarının 
0.281-0.716 arasında değiştiği ve tüm kore-
lasyonların anlamlı olduğu gözlenmiştir. Bu 

bulgu dikkate alınarak, tüm maddelerin doğ-
rulayıcı faktör analizine dahil edilmeleri ka-
rarlaştırılmıştır.

Geçerlik

Şekil 1’de yer alan path diagramında da göz-
lenebileceği gibi, ölçeğin model uyumunu 
belirlemek amacıyla yapılan birinci düzey 
DFA sonucunda, dört alt faktörden oluşan 
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21 maddelik yapının ki-kare uyum indeksi 
(c2= 526.19, p<0.05) anlamlı bulunmuştur. 
Ki-kare istatistiğinin örneklem büyüklüğüne 
duyarlı olması nedeniyle, elde edilen değerin 
serbestlik derecesine oranı bir yeterlik kriteri 
olarak kullanılmakta ve bu oranlamadan elde 
edilen sonucun 3.00 ve altında olduğu oranlar 

yeterli uyum olarak kabul edilmektedir (Çok-
luk vd., 2010: 268; Seçer, 2015: 98).  Bu araş-
tırmada, c2/sd = 2.875 olarak hesaplanmıştır. 
Elde edilen bu değer, modelin iyi bir uyuma 
sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Madde 
ölçek korelasyonları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. 21 Maddelik HEDÖ’nün Madde-Ölçek Korelasyonları

Madde No r

1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0.607
0.339
0.665
0.673
0.621
0.575
0.678
0.619
0.716
0.671
0.630
0.697
0.673
0.643
0.429
0.678
0.570
0.343
0.511
0.281
0.447
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Şekil 1. Hemşire Ebeveyn Destek Ölçeği (HEDÖ) Birinci Düzey DFA’ya Ait Path Diagramı

Model uyumunun belirlenmesinde yararlanı-
lan indeksler Tablo 3’de özetlenmiştir,

Tablo 3. Birinci Düzey DFA Sonucunda Uyum İndekslerinin Aldığı Değerler

c2 sd c2/sd RMSEA CFI GFI AGFI RMR

571.35 183 2.875 0.079 0.86 0.86 0.85 0.057

Tablo 3’de yer alan indeksler dikkate alındı-
ğında, RMSEA ve RMR değerleri test edilen 
modelin iyi uyum verdiğini; GFI ve AGFI 
değeri test edilen modelin kabul edilebilir 
düzeyde bir uyuma sahip olduğunu; CFI de-
ğeri ise test edilen modelin yeterli düzeyde 
uyum vermediğini göstermektedir (Çokluk 
vd., 2010: 271; Seçer, 2015: 98). Elde edilen 
tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, 

modelin veri ile iyi bir uyum sağladığı ancak 
bu uyumun mükemmel olmadığı söylenebilir. 
Şekil 1’de verilen DFA modelindeki faktör 
yükleri 0.24 ile 1.08 arasında değişmekte-
dir. Faktör yükleri, yapılan t-testi sonucunda 
anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Bu bulgu-
ya göre, modelde yer alan maddelerin diğer 
maddelerle uyumlu olduğu ifade edilebilir. 
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Güvenirlik 

Ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach alfa güve-
nirlik katsayısı 0.87’dir. Ölçeğin alt faktörle-
rine ilişkin güvenirlikler ise birinci alt faktör 
için 0.76; ikinci ve üçüncü alt faktörler için 
0.68 ve dördüncü alt faktör için 0.67 olarak 
hesaplanmıştır. Elde edilen katsayılar, ölçe-
ğin güvenirliğinin yüksek olduğu yönünde 
önemli bir kanıt olarak kabul edilebilir.

TARTIŞMA

Öner (1987), ölçek uyarlama çalışmasının 
aşamalarını, (1) Psikolinguistik özelliklerin 
incelenmesi/ Dil uyarlaması, (2) Psikometrik 
özelliklerin incelenmesi (Güvenirlik, geçer-
lik) ve (3) Kültürlerarası özelliklerin karşılaş-
tırılması olarak sıralamaktadır (Akt. Aksayan 
ve Gözüm 2002: 12).  Bu araştırmada da, ön-
celikle Hemşire Ebeveyn Destek Ölçeği’nin 
psikolinguistik özelliklerinin incelenmesi 
için gerekli çalışmalar yapılmış, daha sonra 
da dil uyarlaması yapılan ölçeğin psikomet-
rik özellikleri incelenmiştir. Ölçeğin güvenir-
liğine ilişkin olarak ilk HEDÖ ’nin iç tutarlık 
katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan hesaplama-
da tüm grup için iç tutarlık katsayısı 0.87’dir. 
Ölçeğin alt faktörlerine ilişkin güvenirlikler 
ise birinci alt faktör için 0.76; ikinci ve üçün-
cü alt faktörler için 0.68 ve dördüncü alt fak-
tör için 0.67 olarak hesaplanmıştır. Bu bulgu-
lar Miles, Carlson ve Brunsen (1999: 44-50) 
tarafından geliştirilen orijinal ölçeğin Cron-

bach alpha değeri 0.94 ve Rosetto, Martins ve 
Mejias’ın (2011) HEDÖ’nin Portekizce dili 
için yaptığı geçerlik ve güvenirlik çalışma-
sında da Cronbach alpha değeri 0.93 olarak 
bulunmuş olup çalışma sonucumuzla para-
lellik göstermektedir. Yapılan diğer bir güve-
nirlik çalışması ise ölçeğin madde analiz için 
Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmış 
ve madde-ölçek korelasyonları anlamlılığı 
incelenmiştir. HEDÖ’nün (21 madde) mad-
de-ölçek korelasyonlarının 0.281-0.716 ara-
sında değiştiği, Miles, Carlson ve Brunsen’in 
(1999: 44-50) çalışmasında ise 0.35-0.64 ara-
sında değişmekte olup bu sonucun çalışma-
mız ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. 
Bu araştırmada, HEDÖ’nün Türk diline/kül-
türüne uygunluğu Doğrulayıcı Faktör Analizi 
(DFA) yardımıyla incelenmiştir DFA bulgu-
ları, ölçeğin orjinalinde olduğu gibi (Miles 
et al., 1999: 44-50) ölçeğin dört faktörlü ya-
pısının doğrulandığını (c2=571.35, sd=183, 
p=.00) ortaya koymaktadır. DFA modelindeki 
tüm faktör yükleri, yapılan t-testi sonucunda 
anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Uyarlanan öl-
çeğin kültürlerarası özelliklerinin karşılaştı-
rılması başlı başına bir araştırma konusudur. 
Bu tür bir çalışma, ölçeği geliştiren ve uyar-
layan araştırmacıların birlikte çalışmasını ve 
her iki kültürde de veri toplanarak ilgili ve-
rilerin çeşitli özellikler bakımından karşılaş-
tırılmasını içermektedir (Aksayan ve Gözüm 
2003: 9).  
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SONUÇ 

Hemşire Ebeveyn Destek Ölçeği, Türk dili-
ne ve kültürüne uygun, geçerli ve güvenilir 
bir ölçme aracıdır. Ölçek, (1) “hemen hemen 
hiç”, (2) “ara sıra”, (3) “bazen”, (4) “çoğu 
zaman” ve (5) “her zaman” şeklinde beşli li-
kert tipinde, 21 maddeden ve dört alt ölçek-
ten oluşmaktadır. “Bilgi verme ve İletişim 
Desteği” (9 madde), “Duygusal Destek” (3 
madde), “Saygı Desteği” (4 madde), “Kali-
teli Bakım Verme” (5 madde) alt ölçeklerdir. 
Ölçekten alınabilecek en düşük puan 21, en 
yüksek puan 105’tir.  Yüksek puan hemşire-
nin ebeveyne verdiği desteğin yüksek oldu-
ğunu belirtmektedir. Ölçeğin bütününe ilişkin 
Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.87’dir. 
Ölçeğin alt faktörlerine ilişkin güvenirlikler 
ise birinci alt faktör için 0.76; ikinci ve üçün-
cü alt faktörler için 0.68 ve dördüncü alt fak-
tör için 0.67 olarak hesaplanmıştır. 

Hemşire Ebeveyn Destek Ölçeği hastanede 
çocuğu yatan ebeveynlere, hemşirelerin des-
teğini belirlemek amacıyla güvenle kullanı-
labilecektir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Hospitalization of children is a stressful experience for their pa-
rents. Parents are stressed about sick children’s appearance, and behaviors. Children to be cared 
for by medical personnel in a foreign environment causes a change in parental roles. Parents 
have to cope with fear and anxiety concerning diagnosis and prognosis processes. They want to 
take accurate and detailed information about the health of their children to follow the process. 
Nurses are in a significant position to help parents and establish regular communication with 
them (Miles et al., 1999: 44-50; Sanjari et al., 2009: 120-130; Yiğit 2009: 70-197; Mok and 
Leung, 2006: 723-734; Valizadeh et al., 2012: 191-196). Parents need nurses’ support because 
they want to take information about the prognosis and treatment of their children, and the rou-
tines and rules (Mok and Leung, 2006: 723-734; Sanjari et al., 2009: 120-130; Valizadeh et al., 
2012: 191-196). Therefore, it is important to provide children and their parents with supportive 
nursing care during hospitalization. In our country, there is not a scale which determines the 
level of support that nurses should provide. This study is expected to contribute to the field. 
Aim: The purpose of this study was to test the validity and reliability of the Turkish version 
of the Nurse Parents Support Tool (NPST) developed by Miles, Carlson ve Brunssen (1999: 
44-50). Method: The sample of this methodological study was composed of parents (n:343) 
of 0-18-year-old children admitted to the pediatric services of Mersin University Health Rese-
arch and Implementation Center. Data were collected by using a questionnaire which includes 
descriptive characteristics of parents and NPST from April to July 2015. The questionnaire inc-
ludes questions related to gender, age, education level, occupation, income level, the number of 
children who participated in the survey. NPST is a measurement tool that determines the level 
of support provided to the nurse’s parents. It is a Likert-type scale which includes 21 items and 
four subscales. They are  “Giving information and communication support (9 items)”, “Emo-
tional support (3 items), “Support for Respect (4 items)”, “Quality caregiving (5 items)”. The 
scale has been translated into Turkish by five experts and into English by a linguist. The subs-
tance of the Turkish translation has been evaluated in terms of its validity by the three faculty 
members in the pediatric nursing field. The language validity, content validity, and construct 
validity methods were used for the validity of the scale. Internal consistency and item-total 
correlation were used for the reliability of the scale. The demographic data was tested with 
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the percentage, Turkish language/culture of suitability with confirmatory factor analysis. The 
reliability for the internal consistency of the scale was calculated with Cronbach’s alpha coeffi-
cient. Results: The study results indicated that 94.8% of the participants were women, 29.7% 
of them were in the 35-40 age group and 60.1% of them were primary/elementary/high school 
graduates. In this study, the interprofessional fit index was calculated by means of Fleiss kappa 
statistics which were found to be 0.72, revealing a high level of compliance with international 
experts. The item-scale correlations of NPST were found to be high and significant. Pearson 
correlation coefficient was used for the substance analysis and the significance of the item-sca-
le correlations was analyzed. By Pearson’s correlation coefficient, the item-scale correlations 
ranged from 0.281 to 0.716. Scores of NPST items with correlations were high and signifi-
cant. Turkish language/culture of the suitability of NPST was analyzed by Confirmatory Factor 
Analysis (CFA). Compatible with the model was examined considering Chi-square Compliance 
Test, Root Mean Square Error Approx (RMSEA), Comparative Fit Index (CFI), Goodness Fit 
index (GFI) and  Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) from the fit indexes, as a result, CFA. 
Our findings confirmed the four-factor structure of the scale (c2=571.35, sd=183, p=.00) In the 
t-test results, all factor loads in the CFA model were found significantly meaningful (p<0.05). 
Scale’s Cronbach alpha reliability was calculated as 0.87. In addition, Cronbach alpha reliabi-
lity coefficient was calculated for each sub-factor of scale. Reliabilities based on the sub-factors 
of scale were calculated; for the first sub-factor was 0.76, for the second and third subfactors 
were 0.68 and for the fourth subfactor was 0.67. The coefficients obtained can be regarded as 
important evidence that the reliability of the scale is high. Conclusion: Findings reveal that the 
NPST scale is suitable for the Turkish language and culture, and it can be used as a valid and 
reliable instrument. This scale suggests that the parents of the child in the hospital can be used 
safely to determine the support of the nurses.
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖFKE İFADE TARZLARI İLE 
YALNIZLIK DUYGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 1

THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSING STUDENTS’ ANGER 
EXPRESSION AND FEELINGS OF LONELINESS

Özlem ŞAHİN ALTUN1, Sibel ASİ KARAKAŞ1, Ayşe OKANLI2, Zeynep OLÇUN1,  
Afife YURTTAŞ3, Merve BOLAT4

1 Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum / Türkiye
2 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul / Türkiye

3 Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Erzurum / Türkiye
4 Mehmet Enver Senerdem Devlet Hastanesi, Torbalı, İzmir / Türkiye

Öz: Amaç: Araştırmanın amacı; hemşirelik öğrencilerinin 
öfke ifade tarzları ile yalnızlık duyguları arasındaki iliş-
kiyi saptamaktır. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan 
araştırmanın evrenini Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesinde 2010-2011 öğretim yılında öğrenim gören top-
lam 569 öğrenciden araştırmaya katılmayı kabul eden 366 
öğrenci oluşturmaktadır. Evrenin tümü araştırma kapsamına 
alındığı için örneklem seçimine gidilmemiştir. Verilerin elde 
edilmesinde, araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bil-
gi formu, “UCLA Yalnızlık Ölçeği” ve “Sürekli Öfke-Öfke 
İfade Tarz Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilme-
sinde yüzdelik, tek yönlü varyans analizi, Mann- Whitney 
U ve t testi uygulanmış, önem düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. 
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin, %74,6’sının kız 
%25,4’ünün ise erkek öğrenci olduğu ve %80,3’ünün aile 
tutumunun demokratik ve destekleyici olduğu, öğrencilerin 
%85’inin kendilerine yönelik düşüncelerinin kendini beğen-
me yönünde olduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına 
göre; ölçekler arasında yapılan korelasyon analizinde öfke içe 
atma puanı ile yalnızlık puanı arasında pozitif yönde anlamlı 
bir ilişki olduğu görülmüştür (p<0.01). Sonuç: Araştırmanın 
sonucunda, öfkesini içe atan öğrencilerin daha fazla yalnızlık 
yaşadığı belirlenmiştir. Yalnızlık duygusuyla birlikte öğrenci-
lerin öfke duygularının yoğunlaştığı ve öfkelerini içe attıkları 
göz önüne alındığında, öfke duygularını tanımaya ve kontrol 
etmeye yönelik olarak seminer, konferans ve grup çalışmaları 
düzenlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Öğrenci, Öfke, Yalnızlık

Abstract: Objective: The aim of this study was to determine 
relationship between nursing students’ anger expression and 
feelings of loneliness. Methods:This descriptive research 
universe was Atatürk University Faculty of Health Sciences 
in the 2010-2011 academic year, and of the 569 students en-
rolled, 366 students agreed to participate in research. Data 
were collected using a personal information form developed 
by the researchers, the UCLA Loneliness Scale and the State-
Trait Anger Expression Scale. Data analysis was done using 
percentages, one-way analysis of variance, the Mann-Whitney 
U and t tests and a 0.05 significance level. Results: The stu-
dents who participated in the study were 74.6% female and 
25.4% male. Of them, 80.3% have families with democratic 
and supportive family attitudes. It was found that 85% of the 
students do not like the direction of the idea itself against 
them. Correlation analysis showed that there was a signifi-
cant positive correlation between anger between loneliness 
(p <0.01). Conclusion: This study determined that anger was 
due to the loneliness of the students. Concentration of students 
with feelings of loneliness and anger at the inner anger. In 
order to control and to recognize their anger, seminars, confer-
ences and group work should be arranged.

Key Words: Nurse, Student, Anger, Loneliness
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GİRİŞ

İnsanın sosyal bir varlık olmasının doğal bir 
sonucu olarak, bütün insanlar yaşamlarında, 
başkalarıyla ilişki kurma ve etkileşim içinde 
olmaya ihtiyaç duyarlar. Günümüzde, kişiler 
arası ilişkiler birçok nedene bağlı olarak bo-
zulmakta ve yakınlıktan mahrum olan insan-
ların sayısında, hızlı bir artış gözlenmektedir. 
(Kılınç ve Sevim, 2005:70).

Yalnızlık, bazen önemli bir kişinin kaybı, ba-
zen evden ayrılma gibi nedenlerle yaşamın her 
döneminde ortaya çıkabilmektedir (Rokach 
and Brock, 1998:121). Bu sebeple özellikle, 
aileden ayrılma, farklı bir kültür ve yeni bir 
çevre ile karşılaşma deneyimlerini yaşayan 
üniversite öğrencileri üzerinde etkili olmak-
tadır (Öz, 2004:37; Mcwhirter, 1997:462).  
Gençler üniversite öğrenimine başlarken bu 
yeni yaşantının getirdiği, kişisel, sosyal ve 
eğitsel alanlarda yeni roller ve sorumluluk-
lar üstlenmekte ve bir takım psikososyal so-
runlarla karşı karşıya kalmaktadırlar (Sürücü 
ve Bacanlı, 2010:392). Bu öğrencilerin sos-
yal desteklere sahip olduklarını bilmeleri ve 
çeşitli zorlukların üstesinden gelebilmeleri 
için kendilerini yalnız hissetmemeleri gerek-
mektedir. Bu durum sağlık bakım sistemleri 
konusunda daha hassas ve dikkatli olması 
beklenen hemşirelik öğrencileri için çok daha 
büyük bir öneme sahiptir (Öz, 2004:37).

Yalnızlık duygusu, bireylerde duygusal ola-
rak zorlanmaların yanında hoşa gitmeyen bazı 
duyguların da oluşmasına neden olabilmekte-
dir (Bıyık, 2004:95).  Bu olumsuz duygular 
arasında depresif duygu durumu, ümitsizlik, 
üzüntü, mutsuzluk, diğerlerine ve kendine 
yönelmiş öfke gibi duygular yer almaktadır. 
Yalnız bireyler, yaşadıkları bu olumsuz duy-
gularla baş etmekte güçlükler yaşayabilmek-
te ve içlerinde ki acıyı öfkeye dönüştürerek, 
çevrelerinde ki bireylere veya kendilerine yö-
neltebilmektedirler (Yaşar, 2007:239). Öfke 
bireyin bir tehlikeyle ya da engellenmeyle 
karşılaştığında yaşadığı çaresizliğin, güçsüz-
lüğün, yetersizliğin yarattığı kaygıdan kur-
tulmak amacıyla hoşnutsuzluktan, kızgınlık 
ve şiddete kadar çeşitlilik gösterebilen bir 
duygudur (Doğan vd., 2001:28). Öfke yaşan-
tımızda hem yapıcı hem yıkıcı fonksiyonları 
olan bir duygu olup bu fonksiyonlar öfkenin 
ifade biçimlerine göre değişmektedir. Bazı 
kişiler bu tür duyguları sıklıkla bastırmayı, 
yok saymayı tercih ederken bazıları ise sal-
dırganca ifade ederek kendisine ve çevresine 
zarar verebilmektedir (Danışık, 2005:2). Öfke 
kontrolü ise, öfkenin bastırılmasını ve sak-
lanmasını değil, tanınmasını ve bilinmesini 
gerektirir. Bireyler ancak öfkelerini tanıdık-
larında, öfkelerinin zararlarından kurtulabi-
lirler ve onu yaşamları için yapıcı bir faktöre 
dönüştürebilirler (Kısaç, 1997). 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Sayı: 9 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Issue: 9 Year: 2017

ID:186 K:185
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

19

Hemşirelik öğrencileri üniversite yaşamı-
nın getirdiği psikososyal sorunların yanında 
(Sürücü ve Bacanlı, 2010:392), klinik uygu-
lamalar sırasında hastane içerisinde, çalışma 
koşulları, hasta sayısının fazla olması, zaman 
zaman şiddet durumlarıyla karşılaşma, mev-
cut koşullardaki yetersizlikler nedeniyle iste-
nilen bakımın verilememesi gibi faktörlerden 
dolayı öfke duygusu yaşayabilmektedirler 
(Bayrı, 2007:65-67). Üniversite öğrencileri-
nin olumlu sosyal ilişkiler kurabilmeleri için 
öfke duygularını doğru şekilde ifade etmeleri 
önemlidir (Taysi, 2000:61). 

Bu sebeple öğrencilerin, öfke oluşmasına 
neden olan en önemli faktörlerden biri olan 
yalnızlık duygusu (Cotterell, 1996:242) ile 
baş etme becerisi kazanmaları gerekmektedir 
(Eskin, 2001:9).  Yeteri kadar sosyalleşme-
miş ve yakın insan ilişkilerini kurma gerek-
sinimini karşılayamamış öğrencilerin, yaşa-
dıkları yalnızlık duyguları sonucunda kızgın-
lık, öfke, ani şiddet ve saldırganlık duyguları 
oluşmaktadır. Ayrıca yalnızlık duygusu ya-
şayan bireyler, duygularını rahatlıkla ortaya 
koyamadıklarından, yaşadıkları öfke duygu-
larını içte tutarak veya saldırgan eğilimlere 
dönüştürerek ifade etmektedirler (Kaya vd., 
2013:75; Çivitçi, 2011:18). 

Bu bilgiler ışığında geleceğin sağlık bakım 
profesyonelleri olacak hemşirelik öğrencile-
rinin üniversite eğitimine başlamanın getir-

diği rol değişimleri ve yaşadıkları sorunlar 
yalnızlık duygusu yaşamalarına neden ola-
bilmekte ve öfke ifade tarzlarını olumsuz et-
kileyebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı bu 
çalışma, hemşirelik öğrencilerinin öfke ifade 
tarzları ile yalnızlık duyguları arasındaki iliş-
kiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM

Araştırmanın Türü

Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte 
olarak planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılar

Araştırmanın evrenini, Atatürk Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 2010-2011 
eğitim-öğretim yılında öğrenim gören top-
lam 569 hemşirelik öğrencisi oluşturmuş-
tur. Araştırmada örneklem seçimine gidil-
memiş, tüm evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. 
Araştırmaya katılmayı kabul eden ve anket-
leri eksiksiz dolduran 273’ü (%75) kız, 93’ü 
(%25) erkek toplam 366 öğrenci araştırmanın 
örneklemini oluşturmuştur.

Kullanılan Araçlar

Kişisel bilgi formu: Kişisel bilgi formu, 
araştırmacı tarafından hazırlanan sosyode-
mografik değişkenleri belirlemek amacıyla 
hazırlanmış kapalı uçlu sorulardan oluşmak-
tadır.
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Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği 
(SÖÖİTÖ) 

Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzı Ölçeği 
(SÖÖTÖ), öğrencilerin öfke ifade tarzlarını 
belirlemek amacıyla Spielberger ve arkadaş-
ları (1983) tarafından geliştirilmiş olup, ergen 
ve yetişkinlere uygulanabilmekte; zaman kı-
sıtlaması bulunmamaktadır. Ölçek, 34 mad-
delik 4’lü likert tipi bir ölçektir. Hiç (1 puan), 
Biraz (2 puan), Oldukça (3 puan) ve Tümüyle 
(4 puan) olarak değerlendirilir. Ölçeğin, ilk 
10 maddesi sürekli öfkeyi, sonraki 24 mad-
desi öfke ifade tarzlarını ölçmektedir. Sürekli 
öfke, kişinin genelde kendini nasıl hissettiği-
ni, ne derece öfke yaşadığını ifade etmekte-
dir. Sürekli Öfke ölçeğinden alınabilecek en 
düşük puan 10, en yüksek puan 40’tır. Öfke 
İfade Tarzı Ölçeği, öfke içe vurumu, öfke 
dışa vurumu ve öfke kontrolü olmak üzere 
üç alt gruptan oluşmaktadır. Öfke içe vuru-
mu, öfke dışa vurumu ve öfke kontrolü alt 
ölçeklerinden alınabilecek en düşük puan 8, 
en yüksek puan 32’dir. Sürekli öfke alt ölçe-
ğinden alınan yüksek puanlar, öfke düzeyi-
nin yüksek olduğunu; Kontrol altına alınmış 
öfke alt ölçeğindeki yüksek puanlar öfkenin 
kontrol edilebildiğini; Dışa vurulan öfke alt 
ölçeğindeki yüksek puanlar, öfkenin kolayca 
ifade ediliyor olduğunu; İçte tutulan öfke alt 
ölçeğindeki yüksek puanlar ise öfkenin bastı-
rılmış olduğunu göstermektedir. Orjinal ölçe-

ğin Cronbach Alfa değeri .77 ile .88 arasında-
dır (Spielberger et al., 1983:165). 

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması Özer 
(1994:28) tarafından yapılmış olup cronbach 
alfa değerleri “sürekli öfke” alt boyutu için 
0.80; “öfke kontrolü” boyutu için .84; “öfke 
dışa vurumu” boyutu için .78 ve “öfke içe 
vurumu” boyutu için .62 olarak bulunmuştur 
(Özer, 1994:28). Bu çalışmada ölçeğin cron-
bach alfa değerleri “sürekli öfke” alt boyutu 
için 0.78; “öfke kontrolü” boyutu için 0.77; 
“öfke dışa vurumu” boyutu için0.70 ve “öfke 
içe vurumu” boyutu için 0.65 olarak bulun-
muştur.   

UCLA Yalnızlık Ölçeği

Araştırmada öğrencilerin yalnızlık düzeyinin 
belirlenmesinde Russell, Peplau ve Cutrona 
tarafından geliştirilmiş ve Demir (1989:15) 
tarafından dilimize uyarlanmış olan Ucla 
Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. Ayırt edici 
geçerlik çalışmasında, ölçeğin yalnızlıktan 
yakınan ve yakınmayanları ayırt etmede ye-
terli olduğu görülmüştür. Ölçeğin beş hafta 
ara ile iki kez uygulanması ile elde edilen 
test-tekrar test güvenirlik katsayısı 0.94 bu-
lunmuştur. İç tutarlık (cronbach alfa) katsayı-
sı da 0.96 olarak hesaplanmıştır. Ölçek, 10’u 
olumsuz toplam 20 maddeden oluşmaktadır. 
Ölçek maddeleri “Tamamen Katılıyorum” 
(1) ile “Tamamen Katılmıyorum” (4) ara-
sında değişen dörtlü Likert tipi dereceleme 
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üzerinde yanıtlanmaktadır. Ölçek puanlarının 
artması, bireyin daha fazla yalnızlık yaşadı-
ğını göstermektedir. Bireylerin aldıkları top-
lam puanlara göre 20-34 puan alan bireyler 
“düşük” derecede, 25-48 puan alan bireyler 
“orta” derecede, 49 ve üstünde puan alanlar 
“yüksek” derecede yalnız olarak değerlendi-
rilmektedir. (Demir, 1989:15). Bu çalışmada 
ölçeğin cronbach alfa iç tutarlılığı 0.81 olarak 
bulunmuştur.

Verilerin Değerlendirilmesi

Verilerin değerlendirilmesinde tek yönlü var-
yans analizi (ANOVA), student t testi, Mann- 
Whitney U, pearson korelasyon analizi ve 
cronbach alfa iç tutarlılık testi kullanılmıştır. 
Tüm testlerde önemlilik p<0.05 düzeyinde 
değerlendirilmiştir

Araştırmanın Etik İlkeleri

Araştırmanın yürütülmesinde okul yöneti-
minden izin ve araştırmaya katılan öğrenci-
lerden sözlü onam alınmıştır.

BULGULAR 

Tablo 1. Öğrencilerin Sosyodemografik Özelliklerine Göre SÖÖİT ve UCLA Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=366)

Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği (SÖÖİTÖ)
UCLA 

Yalnızlık 
Ölçeği

Tanımlayıcı 
Özellikler

S % Sürekli 
Öfke

Ort.±SS

Öfke içe 
vurumu
Ort.±SS

Öfke dışa 
vurumu
Ort.±SS

Öfke 
kontrolü
Ort.±SS

Sınıf
1. sınıf
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf

100
69
73
124

27.3
18.9
19.9
33.9

22.36±4.70
22.17±4.65
22.64±4.73
21.07±4.91

F=2.207
p=0.087

15.45±3.10
15.97±2.80
16.47±3.50
15.69±3.72

F=1.444
p=0.230

16.18±3.31
16.20±2.94
15.84±3.32
15.49±3.32

F=1.101
p=0.349

22.98±4.15
21.59±3.51
22.61±3.67
22.76±3.73

F=2.014
p=112

49.98±4.79
52.46±5.30
52.16±4.83
50.39±5.80

F=0.753
p=0.821

Cinsiyet
Kız
Erkek

273
93

74.6
25.4

21.77±4.62
22.44±5.27

t=-1.154
p=0.249

15.76±3.16
16.03±3.91

t=-0.650
p=0.516

15.46±3.07
17.12±3.45

t=-4.374
p=0.000

22.65±3.71
22.33±4.11

t=0.702
p=0.483

51.32±5.25
50.12±5.34

t=1.878
p=0.061
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Aile tutumu
Otoriter
Demokratik
Aşırı serbest
Tutarsız

50
294
6
16

13.7
80.3
1.6
4.4

23.10±4.77
21.60±4.67
22.50±7.17
24.31±5.32
KW=7.381

p=0.061

16.70±3.94
15.61±3.06
15.16±2.92
17.50±5.63
KW=3.611

p=0.307

16.28±4.07
15.71±2.97
17.00±4.69
17.37±4.33
KW=2.307

p=0.511

20.86±3.81
22.91±3.79
22.50±4.50
21.68±2.46

KW=12.149
p=0.007

52.28±5.48
51.04±5.23
48.33±4.67
47.75±5.85
KW=7.890

p=0.048

Kardeş sayısı
Tek çocuk
İki çocuk
Üç çocuk
Dört çocuk ve 
üstü

4
59
104
199

1.1
16.1
28.4
54.4

28.00±9.62
22.25±5.09
22.10±4.68
21.64±4.59
KW=2.931

p=0.402

16.75±7.41
16.32±3.84
15.71±2.89
15.73±3.35
KW=0.811

p=0.847

21.00±7.34
16.54±3.53
15.53±3.02
15.76±3.08
KW=5.497

p=0.139

20.50±8.88
22.10±3.98
22.36±3.71
22.86±3.68
KW=1.635

p=0.640

50.00±4.96
50.47±5.70
50.90±4.99
51.27±5.43
KW=0.851

p=0.837

Evlilik 
durumu
Evli
Bekar

7
359

1.9
98.1

20.28±2.87
21.97±4.82 

MW-
U=1020.000

p=0.392

15.14±2.47
15.84±3.38

MW-
U=1187.000

p=0.801

15.57±3.15
15.89±3.25

MW-U 
=1186.000
p=0.798

24.42±2.22
22.53±3.83

MW-
U=839.500

p=0.131

53.14±4.84
50.98±5.35

MW-U 
=988.500
p=0.333

Aile Tipi
Çekirdek
Geniş
Parçalanmış

283
79
4

77.3
21.6
1.1

21.83±4.81
22.13±4.74
26.25±2.50
KW=5.150

p=0.076

15.70±3.28
16.20±3.63
17.75±2.75
KW=2.469

p=0.291

15.84±3.26
15.98±3.23
16.75±3.30
KW=0.437

p=0.804

22.51±3.72
22.91±4.05
20.25±5.85
KW=1.101

p=0.577

50.92±5.29
51.31±5.61
52.00±2.94
KW=0.382

p=0.826

Kendisi ile 
ilgili düşüncesi
Kendimi 
beğeniyorum
Kendimi 
beğenmiyorum

311
55

85.0
15.0

21.81±4.66
22.67±5.48

t=-1.221
p=0.280

15.61±3.23
17.07±3.80

t=-2.988
p=0.564

15.81±3.10
16.27±3.99

t=-0.958
p=0.339

22.67±3.79
22.00±3.94

t=1.209
p=0.227

51.03±5.09
50.98±6.63

t=0.064
p=0.949

Toplam 366 100
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Araştırmaya katılan öğrencilerin    %74,6’sı-
nın kız öğrenci olduğu ve %80,3’ünün aile 
tutumunun demokratik ve destekleyici ol-
duğu, %85’inin kendilerine yönelik düşün-
celerinin kendini beğenme yönünde oldu-
ğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada öfke dışa 
vurumunun erkeklerde daha yüksek olduğu 
(17.12±3.45) ve aradaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05, 
Tablo 1). Hemşirelik öğrencilerinde demok-
ratik aile tutumuna sahip öğrencilerin öfke 

kontrol düzeyinin diğer aile tutumlarından 
daha yüksek olduğu (22.91±3.79) ve aradaki 
farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tes-
pit edilmiştir (p<0.05, Tablo 1). Aynı zaman-
da aileleri otoriter aile tutumunu benimseyen 
öğrencilerin diğer öğrencilere göre yalnızlık 
ölçeği puan ortalamalarının daha yüksek ol-
duğu (52.28±5.48) ve aradaki farkın istatis-
tiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir 
(p<0.05, Tablo 1).

 Tablo 2.Öğrencilerin SÖÖİT ve UCLA Puan Ortalamaları

X ± SD Min-Max

SÖ
Ö

İT

Sürekli Öfke 21.94±4.79 10-40

Öfke içe vurumu 15.83±43.36 8-32

Öfke dışa vurumu 15.88±3.25 8-32

Öfke kontrolü 22.57±3.81 8-32

UCLA Ölçeği Toplam 51.02±5.34 20-80

Tablo 2’de öğrencilerin SÖÖİT ölçeği alt bo-
yutlarından sürekli öfke puan ortalamasının 
21.94±4.79;   öfke içe vurumu puan ortala-
masının 15.83±43.36; öfke dışa vurumu puan 
ortalamasının 15.88±3.25  ve  öfke kontrolü 

puan ortalamasının ise 22.57±3.81 olduğu 
tespit edilmiştir.

UCLA yalnızlık ölçeği toplam puan ortala-
masının 51.02±5.34 olduğu belirlenmiştir.
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Tablo 3. Hemşirelik öğrencilerinin Öfke İfade Tarzı Ölçeği ile Yalnızlık Ölçeği puanları 
arasındaki ilişki

UCLA  

SÖÖİT R P

Sürekli Öfke 0.185** 0.000

Öfke içe vurumu 0.144** 0.006

Öfke dışa vurumu 0.058 0.270

Öfke kontrolü 0.096 0.067

**p< 0.01

Öğrencilerin SÖÖİT ölçeği alt boyutlarından 
sürekli öfke ve öfke içe vurumu puan ortala-
ması ile UCLA yalnızlık ölçeği puan ortala-
ması arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
olduğu belirlenmiştir (p<0.05, Tablo 3).

TARTIŞMA 

Hemşirelik öğrencilerinin öfke ifade tarzla-
rı ile yalnızlık duyguları arasındaki ilişkiyi 
belirlemek amacıyla yapılan araştırmanın 
bulguları ilgili literatür doğrultusunda tartı-
şılmıştır.

Bu çalışmada öğrencilerde cinsiyet faktörü-
nün öfke dışa vurum düzeyleri üzerinde etkili 
olduğu ve erkek öğrencilerin kız öğrencile-
re göre öfkelerini daha fazla dışa vurdukla-
rı belirlenmiştir. Karagün (2015:3108) üni-
versite öğrencileriyle yaptığı çalışmasında 
cinsiyet değişkenin öğrencilerin öfke dışa 
vurumlarını anlamlı olarak farklılaştırdığı 

belirlenmiştir. Konuyla ilgili yapılmış ulus-
lararası bir çalışmada cinsiyetin fiziksel sal-
dırganlığı etkilediği ve yaşam memnuniyeti 
ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (Mitrofan 
and Ciuluvica, 2012;65). Ürdün’de yapılan 
başka bir çalışmada da cinsiyetin öğrencile-
rin öfke ifade tarzlarını etkilediği tespit edil-
miştir (Hamdan-Mansour et al., 2012:474). 
Konuyla ilgili çalışma sonuçları çalışma bul-
gularıyla uyumludur.

Bu çalışmada aileleri demokratik aile tutumu 
sergileyen öğrencilerin, öfke kontrol düzey-
lerinin diğer öğrencilere göre yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Çocuğun yetiştirildiği ortam 
ve bu ortamda sergilenen anne-baba tutum-
ları kişiliğini ve davranışlarını önemli ölçü-
de etkilemektedir (Hyun-Sil and Hun-Soo, 
2007:372). Ülkemizde lise öğrencileriyle 
yapılan bir çalışmada, demokratik anne baba 
tutumu ile saldırganlık arasında negatif yön-
de ilişki olduğu bildirilmiştir (Yıldız ve Erci, 
2011: 10). Demokratik anne baba tutumu 
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çocuğun olumlu davranış geliştirme ve prob-
lemlerle başa çıkma da şiddete başvuruyu 
azaltmaktadır (Yıldız ve Erci, 2011: 10).

Çalışmamızda öğrencilerin, anne baba tu-
tumlarının yalnızlık puan ortalamalarını et-
kilediği aileleri otoriter tutumu benimseyen 
öğrencilerin yalnızlık puan ortalamalarının 
diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Ülkemizde öğrencilerle yapıl-
mış bir çalışmada da ebeveynlerle ilişkilerin 
öğrencilerin yalnızlık düzeyini etkilediği be-
lirlenmiştir (Arslan, 2010:7). Aynı zamanda 
Alkan’ın çalışmasında ebeveynleri tarafından 
eleştirilen öğrencilerin yalnızlık düzeylerinin 
diğer öğrencilere göre anlamlı şekilde yük-
sek olduğu bildirilmiştir (Alkan, 2014:1079). 
Yurt dışında yapılmış çalışmalarda da çalış-
mamıza paralel olarak otoriter aile tutumuy-
la yetişen öğrencilerin daha fazla yalnızlık 
deneyimlediği bildirilmiştir (Qualter et al., 
2013:1283; Wiseman et al., 2006:237). Bu 
sonuçlar doğrultusunda anne-baba tutumları-
nın bireylerin kişilik gelişiminde; öfke, yal-
nızlık gibi duygularla baş etmeleri üzerinde 
etkili olduğu söylenebilir.

Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin, 
UCLA yalnızlık puan ortalamasına göre 
yüksek derecede yalnızlık deneyimlediği 
belirlenmiştir. İran’da üniversite öğrenci-
leriyle yapılmış bir çalışmada öğrencilerin 
yalnızlık düzeyleri çalışmamızla benzerlik 

göstermektedir (Bozorgpourand and Salimi, 
2012:2004). Kıbrıs’ta üniversite öğrencile-
riyle yapılan başka bir araştırmada da öğren-
cilerin yalnızlık düzeyi çalışmamızda benzer 
şekilde yüksek bulunmuştur (Serin et al., 
2010:706).

 Türkiye’de yapılmış konuyla ilgili çalış-
malarda da üniversite öğrencilerin yalnızlık 
deneyimlediğini ve olumsuz duygu durum-
larının intiharlara neden olduğunu göstermiş-
tir (Alkan, 2014: 1079; Kaya vd., 2013:75). 
Konuyla ilgili çalışma sonuçları, bir çok ruh-
sal soruna zemin hazırlayan yalnızlık duy-
gusuyla ilgili üniversite öğrencilerine destek 
verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin ölçe-
ğin sürekli öfke alt boyutundan alınabilecek 
en alt puan (10) ve en üst puan (40) incelendi-
ğinde sürekli öfke düzeyleri yüksek olmasına 
rağmen öfke ifade tarzı içinde en yoğun öfke-
yi kontrol etme tarzını (en alt puan: 8, en üst 
puan 32) kullandıkları tespit edilmiştir (Tablo 
2). Malezya’da ve Ürdün’de yapılan iki farklı 
çalışmada da öğrencilerin büyük bir çoğunlu-
ğunun öfke yaşadığı bildirilmiştir (Nasir and 
Ghani, 2014:565; Hamdan-Mansour et al., 
2012:474). Ülkemizde üniversite öğrencile-
riyle yapılan bir çalışma araştırma bulguları-
mızla benzer şekilde üniversite öğrencilerinin 
öfke düzeyi puan ortalamasının (21.61±5.18) 
yüksek olduğu ve öğrencilerin en fazla öf-
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keyi kontrol etme tarzını kullandıkları be-
lirlenmiştir (Kaya vd., 2013:75).  Karagün 
(2015:3108) yaptığı bir çalışmada diğer araş-
tırma bulgularına benzer şekilde üniversite 
öğrencilerinin en fazla öfkeyi kontrol etme 
tarzını kullandıklarını ve öfke düzeylerinin 
yüksek olduğu saptamıştır. Çalışmamızda 
öğrencilerin sürekli öfke düzeylerinin yük-
sek olması, ülkemizde konuyla ilgili yapı-
lan çalışma sonuçları ile uyumludur (Adana 
ve Arslantaş, 2011:57; Kesen vd., 2007:353; 
Şahin ve Batıgün, 2009:28). Bu bulgu hemşi-
relik öğrencilerinin öfke düzeylerinin yüksek 
olduğunu, ancak öfkelerinin kontrol ederek 
doğru bir şekilde ifade edebildikleri şeklinde 
yorumlanabilir.

Çalışma bulgularımız öğrencilerin sürek-
li öfke düzeyleri ve öfke ifade tarzlarından 
öfke içe vurumu ile yalnızlık duyguları ara-
sında pozitif yönde anlamlı bir ilişki oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. Başka bir deyişle, 
yalnızlık düzeyinin yüksek olması ile sürek-
li öfke düzeyinin yüksek olması ve öfkenin 
bastırılması arasında nedensel bir ilişkinin 
olduğu söylenebilir. Konuyla ilgili yapılmış 
uluslararası çalışmalarda da hayal kırıklığı, 
depresyon gibi olumsuz duyguların öfkeye 
neden olduğu bildirilmiştir (Abi-Habip and 
Luyten, 2013:921; Mitrofan and Ciuluvica, 
2012;65; Van Doorn et al., 2015:128). Öfke 
davranışlarının nedenlerini belirlemeye yö-
nelik yapılan başka bir çalışmada yaşam do-

yumunun düşük olmasının üniversite öğren-
cilerinde öfke oluşumunda etkili birer faktör 
olduğu belirlenmiştir (Hamdan-Mansour et 
al., 2012:476). Yurt dışında yapılmış başka 
bir çalışmada da şiddete eğilimli ergenlerin 
arkadaşları tarafından sevilmediklerini ve 
yalnız olduklarını ifade ettikleri belirtilmiştir 
(Thomas and Smith, 2004:135)

Avcı ve Yıldırım’ın (2014:157) lise öğren-
cilerinde yaptıkları çalışmalarında da şiddet 
eğilimi olan gruplarda yalnızlık düzeyinin 
anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edilmiş-
tir. Bıyık (2004:95), çalışmasında üniversite 
öğrencilerinden sürekli öfke ve öfkeyi içte 
tutma düzeyleri yüksek olan öğrencilerin, 
sürekli öfke ve öfkeyi içte tutma düzeyi orta 
ve düşük olan öğrencilere göre kendilerini 
daha fazla yalnız hissettiklerini bildirmiştir. 
Yürütülen benzer bir çalışmada hemşirelik ve 
ebelik bölümü öğrencilerinin önemli bir ora-
nının yalnızlık duygusu yaşadığı ve öfke ile 
yalnızlık duygusu arasında anlamlı bir iliş-
ki olduğu saptanmıştır (Kaya vd., 2013:75). 
Konuyla ilgili çalışma sonuçları, öğrenciler-
de öfke ve öfke ifadesinin kontrol altına alın-
ması için yalnızlık düzeylerinin tanınması ve 
bu konuda yardım edilmesi gerektiğini vur-
gulamaktadır.

Çalışma bulguları yalnızlık ve öfke duygu-
sunun üniversite öğrencileri tarafından de-
neyimlediğini ortaya koymuştur.  Özellikle 
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stresli bir ortamda çalışmaları söz konusu 
olan hemşirelik öğrencilerinin yaşadıkları 
olumsuz duygular hem kendilerini hem hasta 
bakımını etkilemesi bakımından önemlidir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Çalışma sonuçlarımız hemşirelik öğrencileri-
nin yalnızlık düzeylerinin yüksek olduğunu; 
sürekli öfke düzeylerinin yüksek olmasına 
rağmen öfke ifade tarzı olarak daha çok öfke 
kontrolünü tercih ettiklerini göstermiştir. 
Aynı zamanda aile tutumlarının öğrencilerin 
öfke kontrol ve yalnızlık düzeyini anlamlı 
olarak etkilemesi önemli bulgudur.

Bu çalışmada yalnızlık ile öfke duygusu ve 
içe vurum arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
bulunmuştur. Çok fazla yalnızlık deneyim-
lediklerini, öfke düzeylerinin yüksek olduğu 
ve öfkelerini içe atmayı tercih ettikleri; ya da 
öfke düzeyleri yüksek olan ve öfkelerini içe 
atan öğrencilerin daha fazla yalnızlık hisset-
tikleri söylenebilir. 

Sonuç olarak, öfke ve yalnızlık gibi olumsuz 
duyguların hemşirelik öğrencilerinde bir so-
run olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sonuç-
lar doğrultusunda, üniversite öğrencilerine 
psikososyal danışmanlık hizmeti verilmesi ve 
bunun sürekliliğinin sağlanmasının önemli 
olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda hem-
şirelik öğrencilerinin kişisel gelişimlerini et-
kileyen öfke kontrolü gibi konulara eğitim ve 

öğretim içerisinde daha fazla yer verilmesi 
önerilebilir. Ebeveynlerin çocuk yetiştirme 
tutumları konusunda bilgilendirilmelerinin 
öğrencilerin öfkelerini doğru bir şekilde ifade 
etmeleri ve yalnızla baş etmelerine katkı sağ-
layacağı düşünülmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Nowadays, interpersonal relationships are impaired due to num-
ber of reasons as well as the rapid increase observed in the number of people deprived of inti-
macy. Loneliness also emerges as a major problem that adversely affects the lives of individuals 
(Kilinc and Sevim, 2005:70). Loneliness may occur at any stage of life due to reasons such 
as loss of significant-other and leaving home (Rokach and Brock, 1998:121). For this reason, 
loneliness particularly affects the college students who leave family behind and experience a 
different culture and new environment (Oz, 2004:37-39; Mcwhirter, 1997:462). Young people 
assume new responsibilities and personal, social and educational roles in college education 
and confront psychosocial problems (Surucu and Bacanli, 2010:392). These students need to 
feel that they are not alone and have a social support in order to overcome various challenges. 
This is of greater importance to nursing students, which are expected to be more sensitive and 
careful when it comes to the health care systems (Oz, 2004:37). Sense of loneliness can cau-
se unpleasant feelings as well as emotional strain in individuals (Biyik, 2004:95). Depressed 
mood, hopelessness, sadness, unhappiness, anger toward self and others are among these ne-
gative emotions. Lonely individuals may experience difficulties in dealing with these negative 
emotions they had experienced, and turn the pain into anger toward self or other individuals 
around (Yasar, 2007:239). Nursing students may experience feel of anger due to psychosocial 
problems incurred by the college life (Surucu and Bacanli, 2010:392) as well as the factors 
such as working conditions during clinical applications in the hospital, excessive number of 
patients, violence encountered from time to time, and failure to provide required care because 
of the inadequate conditions present (Bayri, 2007:65-67). In order to establish positive social 
relationships, it is important for college students to express their feelings of anger appropria-
tely (Taysi, 2000:61). Therefore, they must acquire the ability to cope with loneliness (Eskin, 
2001:9), which is one of the most important factors that cause anger (Cotterell, 1996:242). 
Feelings of anger, rage, sudden violence and aggression occur as a result of the loneliness expe-
rienced by students who have failed to socialize and establish close interpersonal relationships.
In addition, individuals who experience a sense of loneliness express their feelings of anger 
by enduring in silence or aggressiveness since they are unable to express their feelings easily 
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(Kaya et al., 2012:22; Civitci, 2011:18). This study’s results indicate that the role changes and 
problems experienced by new nursing students may lead to a sense of loneliness and cause them 
to express their anger in negative ways. Purpose: This study aims to investigate whether there 
is a difference between trait anger and sense of loneliness of nursing students the relationship 
between anger expression styles and feelings of loneliness. Method: The study population of 
this descriptive study consisted of 569 nursing students, studying at Faculty of Health Sciences, 
Atatürk University, Erzurum, Turkey in the 2010-2011 academic year. No sample selection was 
performed in the study, and all the study population was tried to be studied. A total of 366 stu-
dents, consisting of 273 (75%) females and 93 (25%), who agreed to participate in research and 
completed questionnaires were included in the study. Personal Information Form, which was 
developed by the researchers, “UCLA Loneliness Scale”, and “State-Trait Anger Expression 
Scale (STAXI)” were used for data collection. One way analysis of variance (ANOVA), student 
t-test, Mann- Whitney U, Pearson correlation analysis and Cronbach’s alpha internal consis-
tency test was used in the evaluation data. P<0.05 was accepted as the level of significance in all 
tests. The approval of ethics committee, written permission of the college management and ver-
bal consent of students included in the study were obtained to conduct this research. Results: 
Of the students surveyed, 46,4% was in the 21-23 age group, 74.6% was female, 25.4% was 
male students, 80.3% had a democratic and supportive family attitude. The mean UCLA lo-
neliness scale score of the students was found to be 51.02±5.34. STAXI score was trait anger 
level sub-scale 21.94±4.79, and the score of anger management sub-scale was 22.57±3.81. A 
significant and positive relationship was found between mean UCLA loneliness score, STAXI 
trait anger level score and mean anger introversion score of the students (p<0.05). Discussion 
and Recommendations: The study results indicated that nursing students have high levels of 
loneliness. Another important implication of this study was the significant relationship between 
loneliness, experience of anger and introversion. It can be said that students experiencing more 
loneliness also have higher level of anger and prefer repress their anger or students with higher 
levels of anger, preferring to repress their anger, feel more lonely. As a result, negative emo-
tions, such as anger and loneliness, become an important problem in nursing students. Based 
on these results, it’s thought that it’s important to provide psychosocial counseling services to 
college students as well as ensuring its continuity. Moreover, it can be recommended to discuss 
the issues such as anger management, which affects the personal development of students, in 
nursing education more.
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BİR RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİNDE 
ÇALIŞANLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ 1

THE EFFECTIVENESS OF THE CONFLICT MANAGEMENT 
EDUCATION ON STAFF IN A MENTAL HEALTH HOSPITAL

Emel ÖZTÜRK TURGUT1, Hacer DEMİRKOL1, Melek KAYACI TÜRK2, Nurtaç CİRİT2, 
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2 Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Manisa / Türkiye

Öz:Amaç: Araştırma, bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi 
sağlık çalışanlarında Çatışma Yönetimi Eğitimi’nin etkilili-
ğini belirleme amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tek gruplu ön 
test- son test uygulamalı araştırmada, ön testte Tanıtıcı Bilgi 
Formu ve Çatışma Çözme Ölçeği uygulanmıştır. Çatışma Yö-
netimi Eğitim’ine katılmak isteyen kişiler örneklem grubunu 
oluşturmuştur. Eğitimin hemen ardından son test, bir ay son-
rasında ise izlem testi uygulanmıştır. Araştırma ön-son-izlem 
testlerini tamamlayan 21 sağlık çalışanı ile yürütülmüştür. 
Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı analizler ve Fri-
edman uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan sağlık 
çalışanlarının %76.2’si kadındır, %60’ı hemşiredir. Kurumda 
çalışma ayı ortalaması 95.65±67.83 olarak belirlenmiştir. Sağ-
lık çalışanlarının çatışma çözme becerileri üst düzey, en sık 
kullandıkları çatışma çözme yöntemi ise dinleme becerileri 
olarak belirlenmiştir. Çatışma Yönetimi Eğitim’inden sonra 
ölçek toplam puanında, anlamaya çalışma ve dinleme bece-
rileri alt ölçekleri puanlarında; kişilerarası ilişkilerinden ve iş 
ortamından memnuniyet düzeylerinde artma belirlenmiştir. 
Sonuç: Çatışma Yönetimi Eğitimi’nin ruh sağlığı ve hasta-
lıkları hastanesi çalışanlarının çatışma yönetme, dinleme, 
anlama becerileri; kişilerarası ilişkilerinden ve iş ortamından 
memnuniyetleri üzerinde olumlu etkisi saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, 
Çatışma, Çatışma Yönetimi Eğitimi

Abstract: Aim: The research was done to determine the ef-
fectiveness of the conflict management education on staff in a 
mental health hospital. Method: The Identification Form and 
Conflict Resolution Scale in the pre-test were applied in the 
research which was a single group pre-post test design. The 
sample group consisted of persons who volunteered to partica-
pate in the Conflict Management Education. After the educati-
on the post test was applied, one month later the follow up test 
was applied. The research was completed with 21 heathcare 
professionals that completed the pre-post-follow up test form. 
Descriptive analyses and Friedman were used in the evalua-
tion of the data. Results: 76.2% of the participants were wo-
men, 60% of them were nurses and average working months 
in the organisation were 95.65±67.83. It was determined that 
the level of conflict resolution skills of the staff was high and 
they used their listening skills most for the conflict resolution. 
After applying the Conflict Management Education, increase 
in the total score of scale, understanding and listening skills 
sub-scales and levels of satisfaction in their interpersonal rela-
tionship and work environment were detected. Conclusion: It 
was found that Conflict Management Education had positive 
effects on staff’s conflict management, listening and unders-
tanding skills, satisfaction with their interpersonal relationship 
and work environment in a mental health hospital. 

Key Words: Mental Health Hospital, Conflict, Conflict Mana-
gement Education
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GİRİŞ

Sosyal varlık olan insan hayatını devam etti-
rebilmek için toplumsal sistemin içinde yer 
almak zorundadır. Ancak oldukça farklı özel-
liklere sahip pek çok kişinin birlikte olduğu 
ev, iş yeri gibi ortamlarda hem içsel hem de 
kişilerarası çatışmalar kaçınılmaz olarak ya-
şanmaktadır (Taylor et al., 2012: 289-291; 
Akkirman, 1998: 9; Bilgin, 2008: 5-6; Be-
heshtifarand Zare, 2013: 354). Üstelik iliş-
kilerin ciddiyeti ile birlikte paylaşımlar da 
arttığından daha fazla çatışma yaşanmaktadır. 
Örneğin eşler arasında çocuğun yatma saati, 
evin ortak giderleri gibi nedenlerle, iş yerin-
de ve sosyal hayatta hakların ihlal edilmesi, 
fikir ayrılıkları gibi birçok nedenle kişiler ara-
sı tartışmalar yaşanabilmektedir. Dolayısıyla 
çatışmalar aslında, ortak yaşam alanlarındaki 
sorunları yansıtmaktadır (Taylor et al., 2012: 
289, Baltaş ve Baltaş, 2012: 87-91, 103, 105-
112; Deutschet et al., 2000: 1-2). 

Çatışmanın insan ilişkileri üzerine pozitif ve 
negatif etkileri bulunmaktadır. Çatışmalar 
etkili yönetilemediğinde kişilerarası ilişkile-
rin zarar görmesine hatta ilişkilerin sonlan-
masına, yabancılaşmaya, yalnızlığa neden 
olmaktadır (Bilgin, 2008:6; Baran, 2004: 
40-41; Bekir ve Şahin 2011: 7). Bireylerde 
psikolojik sıkıntı, öfke, uyku bozuklukları, 
endişe, kötümserlik, intihar eğilimi ve yaşam 
doyumunda azalma; tükenmişlik, iş doyu-

munda, verimlilikte azalma, duyarsızlaşma, 
hatalarda artma gibi sorunlar yaşanabilmekte-
dir (Bekir ve Şahin 2011: 9; Çelik ve Turunç, 
2011: 242; Aydın ve Kutlu, 2001: 42; Çam 
ve Akgün, 2007a: 121-123; Çam ve Akgün, 
2007b: 132-133; Topaloğlu, 2011: 260-261; 
Sözen ve Esatoğlu, 2010: 112; Özdevecioğlu 
ve Doruk, 2009: 90-91; Özmutaf, 2007: 57-
59; Piko, 2006: 311-318; Akgün, 2005: 93). 
Etkili çatışma yönetimi ise problemlerin çö-
zümlenmesine, duygu ve endişelerin iletilme-
sine, önemli ilişkilerin gelişmesine ve sosyal 
ilişkilerin pekişmesine yardımcı olmaktadır 
(Cupach et al., 2010: 9). O halde pek çok stre-
sörü içeren hem evlilik ve aile hayatı hem de 
sosyal yaşamda, ilişkilerin devamı ve güçlen-
mesi için çatışmaların yapıcı bir şekilde çö-
zülmesi gerekmektedir (Taylor et al., 2012: 
289-291; Baltaş ve Baltaş, 2012: 117; Cupach 
et al., 2010:9).

Ağır çalışma koşulları, kaynak yetersizliği, 
yetki ve sorumlulukların net belirlenmemiş 
olması ve ihlali, farklı disiplinlerin birlikte 
çalışma zorunluluğu, kişisel özellikler, ile-
tişim becerileri ve aynı anda birçok kişiye 
hizmet verme gibi nedenler sağlık çalışan-
ları arasında çatışmaların sık yaşanmasına 
neden olmaktadır (Çam ve Akgün, 2007a: 
118-121; Çam ve Akgün, 2007b: 132-133; 
Manisalı, 2013: 67-69; Yılmaz ve Öztürk, 
2011:151; Akca ve Erigüç, 2006: 148; Ak-
yürek vd., 2005: 171; Tunç, 2008: 143-149). 
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Dolayısıyla sağlık çalışanlarının çatışmaları 
iyi yönetme gerekliliği bulunmaktadır. Ancak 
yapılan araştırmalar incelendiğinde, çatışma 
yönetiminde her zaman etkili yöntemleri kul-
lanmadıkları saptanmıştır (Çam ve Akgün, 
2007b:132; Yılmaz ve Öztürk, 2011: 151). Bu 
nedenle sağlık çalışanlarının, iletişim beceri-
lerinin geliştirilmesi ve etkili çatışma çözme 
becerileri kazanabilmeleri için eğitimler öne-
rilmektedir (Aydın ve Kutlu, 2001: 44; Akca 
ve Erigüç, 2006: 149; Kıdak vd., 2011: 20; 
Çıtak ve Çam, 2011: 171; Yılmaz ve Öztürk, 
2011: 151). Çatışma çözme eğitimlerinin, 
sağlık çalışanlarının önemli bir grubu olan 
hemşirelerin ve yöneticilerin çatışma çözme 
becerilerini arttırdığı ve iş stresini, tükenmiş-
liklerini azalttığı belirtilmiştir (Çıtak ve Çam, 
2011:171; Haraway and Haraway, 2005: 14). 
Ayrıca sağlık çalışanlarının çatışma beceri-
lerinin daha çok örgütsel alanda incelendiği 
belirlenmiştir (Aydın ve Kutlu, 2001: 43-44; 
Çam ve Akgün, 2007a: 124; Çam ve Akgün, 
2007b: 132-133; Yılmaz ve Öztürk, 2011: 
148-150; Çıtak ve Çam, 2011: 168-171; Igle-
sias and Vallejo, 2012: 79; Vivar, 2006: 205; 
Öz ve Hiçdurmaz, 2012: 8-14; Kıdak vd., 
2011: 20; Haraway and Haraway, 2005: 14-
17).

Ülkemizde kronik ve ağır bilişsel sorunları 
olan psikiyatri hastalarının tedavi ve bakımı-
nın yapıldığı bölge ruh sağlığı ve hastalıkları 
hastanelerindeki sağlık çalışanlarının, çatış-

ma çözme becerilerine yönelik bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Oysa şiddet yönelimi olan, 
gerçeği değerlendirme ve yargılama yetisi 
bozulmuş hastalara tedavi ve bakım verme 
güçlüğü gibi durumların ve tükenmişliğin 
(CDC 2002; Oğuzberk ve Aydın, 2008: 177) 
yaşandığı ruh sağlığı ve hastalıkları hastane-
lerinde çatışmaların sıklıkla yaşanacağı dü-
şünülmüş ve bu araştırma bir bölge hastane-
sinde çalışanlarda çatışma çözme becerilerini 
belirleme ve çatışma yönetimi eğitiminin et-
kililiğini değerlendirmek amacıyla yapılmış-
tır. Freud’un tanımladığı iş yaşamı, toplumsal 
yaşam ve cinsellikten oluşan üç uyum alanın-
dan ve bu alanların birbiriyle etkileşiminden 
(Öztürk ve Uluşahin, 2008: 587) yola çıkarak 
çatışma yönetimi eğitiminde aile, sosyal ya-
şam ve iş yaşantısı üzerinde durulmuştur. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Araştırma, bir ruh sağlığı ve hastalıkları has-
tanesinde, eğitim hemşirelerinin gözlemleri 
doğrultusunda ekibin ihtiyacı olduğu gerek-
çesiyle planlanmıştır. Araştırmanın yürütül-
düğü hastane, T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu 
Hastaneler Birliği’ne bağlı bir ruh sağlığı ve 
hastalıkları alanında bölge hastanesi hizmeti 
vermektedir. Hastanede sağlık profesyonelle-
ri ve diğer yardımcı hizmet görevlileri çalış-
maktadır.

Tek gruplu ön test-son test uygulamalı bir 
araştırmadır (Nahcivan, 2014: 118-119). 
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Araştırmanın evrenini araştırmanın yapıldığı 
tarihte hastanede çalışan, kadrolu sağlık çalı-
şanları ve hastalarla direkt temas halinde olan 
güvenlik görevlileri oluşturmuştur (N=454).

Araştırma planı Şema 1’de verilmiştir. Evreni 
oluşturan 454 kişiye ulaşılmaya çalışılmıştır. 
Örneklem seçimine gidilmemiştir. Böylece ön 
testte gönüllü katılımı olan 76 kişi örneklem 
grubunu oluşturmuştur. Örneklemi oluşturan 
76 kişi, Çatışma Yönetimi Eğitimi’ne davet 
edilmiştir, 36 kişi eğitime katılmıştır. Eğitim 
sonrasında uygulanan son testte altı sağlık ça-
lışanı anket formunu doldurmak istememiştir. 
İki sağlık çalışanı da rumuzları yanlış hatır-
ladığı için, değerlendirmeye alınmamıştır. Bu 
nedenle son testte 28 bireye ulaşılmıştır. Ça-
tışma Yönetimi Eğitimi’nden bir ay sonra ya-
pılan izlem testini 21 kişi kabul etmiş ve dol-
durmuştur. Araştırma, ön test-son test-izlem 
testini eksiksiz bir şekilde tamamlayan 21 
kişi ile tamamlanmıştır. Araştırma hipotezi 
doğrultusunda Çatışma Çözme Ölçeği’nin ön 
test ve izlem testi puanlarına göre hesaplama 
yapıldığında araştırmanın %50 güçte olduğu 
belirlenmiştir.

Şema 1. Araştırma Planı

 

Araştırma Hipotezleri

H1. Çatışma yönetimi eğitimi, sağlık çalışan-
larının çatışma çözme becerileri puanlarında 
etkilidir.  

H1. Çatışma yönetimi eğitimi, sağlık çalışan-
larının aile ilişkilerinden memnuniyet puan-
larında etkilidir.

H1. Çatışma yönetimi eğitimi, sağlık çalı-
şanlarının sosyal arkadaşlarıyla ilişkilerinden 
memnuniyet puanlarında etkilidir. 

H1. Çatışma yönetimi eğitimi, sağlık çalışan-
larının iş arkadaşlarıyla ilişkilerinden mem-
nuniyet puanlarında etkilidir.

H1. Çatışma yönetimi eğitimi, sağlık çalışan-
larının kurumdan memnuniyet puanlarında 
etkilidir.

H1. Çatışma yönetimi eğitimi, sağlık çalışan-
larının kuruma aidiyet puanlarında etkilidir.



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Sayı: 9 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Issue: 9 Year: 2017

ID:195 K:149
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

37

Veri Toplama Araçları

Veri toplama aracı olarak; literatür doğrultu-
sunda araştırmacılar tarafından oluşturulan 
“Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Çatışma Çözme 
Ölçeği” kullanılmıştır.

Tanıtıcı Bilgi Formu: Literatür doğrultusun-
da araştırmacılar tarafından hazırlanan form, 
katılımcıların sosyodemografik ve mesleki 
özelliklerini, kişilerarası ilişkilerine ve iş or-
tamına dair algılarını ve görüşlerini incele-
yen; açık ve kapalı uçlu olmak üzere 22 so-
rudan oluşmuştur (Akyürek vd., 2005: 171; 
Akca ve Erigüç, 2006: 148; Çam ve Akgün, 
2007b: 132-133; Çıtak ve Çam, 2011: 171; 
Kıdak vd., 2011: 16; Taylor vd., 2012: 289-
291, Manisalı, 2013:67-68).

Sağlık çalışanlarından; kişilerarası ilişkileri-
nin değerlendirilmesinde aile, sosyal arkadaş 
ve iş arkadaşlarıyla ilişkilerinden memnuni-
yet; iş ortamına dair algılarında ise iş orta-
mından memnuniyet ve iş ortamına ait his-
setme düzeyini 0-10 arasında puanlamaları 
istenmiştir. Açık uçlu sorularda kişilerarası 
ilişki olarak aile, sosyal arkadaş ve iş arka-
daş ilişkilerinden daha memnun olmaları; iş 
ortamından daha memnun olmaları ve iş or-
tamlarına daha ait hissetmeleri için görüş ve 
önerileri sorulmuştur.

Çatışma Çözme Ölçeği (ÇAÇÖ): Akba-
lık (2001: 7-13) tarafından geliştirip Türkçe 

geçerlik güvenirliği yapılan ölçek, 55 mad-
deden oluşmakta ve dörtlü likert tipinde 
puanlanmaktadır. Ölçek, “çatışma yaşadığı 
kişiyi anlamaya çalışma, dinleme, her iki ta-
rafın da gereksinimlerine odaklaşma, sosyal 
uyum ve öfke kontrolü becerisi” olmak üzere 
beş alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte 1, 5, 
9, 10, 14, 17, 19, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 
38, 39, 40, 49, 51, 52, 53 numaralı maddeler 
ters puanlanmaktadır. Ölçekten elde edilebi-
lecek en düşük puan 55, en yüksek puan ise 
220’dir. Ölçeğin geçerlik- güvenirlik çalış-
masında cronbach- alpha değeri .91 olarak 
belirlenmiştir. Ölçeğin ortalamalarına bakıla-
rak çatışma durumunda en çok/en az kullanı-
lan çatışma çözüm yöntemi saptanmaktadır. 
Ölçekten alınan toplam puan çatışma çözme 
becerisini göstermektedir. Buna göre 55-110 
arası puanlar “alt düzey”, 110.01-165 arası 
puanlar “orta düzey” ve 165.01-220” arası 
puanlar “üst düzey” çatışma çözme becerisini 
göstermektedir. Bu araştırmada cronbach alp-
ha .935 olarak belirlenmiştir.

Çatışma Yönetimi Eğitimi

Literatürde, sağlık alanında çatışma çözü-
münde, uzun çalışma saatleri ve yorgunluk 
sebebi ile geniş konular yerine belirli konula-
rı kapsayan kısa süreli eğitimler önerilmekte-
dir. Ek olarak katılımcıların becerilerini sap-
tamak için ön testlerin yapılması ve davranış 
değişikliği için iş birliği ile hazırlanan eğitim 
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programı oluşturulması önerilmektedir. (Ka-
ufman, 2011: 12-15). Bu öneriler dikkate alı-
narak; eğitim tek oturum olarak planlanmıştır. 
Oldukça geniş kapsamlı olan çatışma konusu 
daraltılarak, çatışmanın tanımı, çatışmanın 
yaşama etkisi (≈30 dakika), kişilerarası iliş-
kilerde (aile, sosyal arkadaş, iş arkadaşı) ça-
tışma ve çatışma yönetimi konuları (≈60 da-
kika) ile sınırlandırılmıştır. Eğitim ortalama 
90 dakika sürmüştür. Eğitimde, katılımcıların 
günlük yaşamlarındaki çatışmalara yaklaşım 
tarzlarına, çatışmaların yaşamlarına etkisine 
dair farkındalık sağlaması ve çatışma yöne-
timi konusunda bilgilenmesi hedeflenmiştir. 
Eğitimde, katılımcıların ön testte aile, sosyal 
arkadaş ve iş arkadaş ilişkilerinden; iş orta-
mından daha memnun olmaları ve iş ortam-
larına daha ait hissetmeleri için belirttikleri 
görüş ve önerileri, çatışma yönetme becerile-
ri açısından değerlendirilmiş ve eğitim içeriği 
tüm bu önerileri kapsayacak şekilde hazırlan-
mıştır. Böylece eğitim programı katılımcıların 
gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmıştır. 
Eğitim sırasında anlatım, soru-cevap, tartış-
ma ve rol-play teknikleri kullanılmıştır. Eğiti-
min uzun dönem etkisini incelemek amacıyla 
bir ay sonra izlem testi uygulanmıştır.

Karşılaşılan Güçlükler

Sağlık çalışanları, Çatışma Yönetimi 
Eğitimi’ni eğitim hemşirelerinin istemesine 
rağmen, hastanede Sağlık Bakanlığı Hizmet 

Kalite Standartları kapsamında yapılan eği-
tim ve araştırmalara sıklıkla katılma zorun-
luluğunun olması, zaman sınırlılığı ve iş yo-
ğunluğu nedeniyle katılamamışlardır. 

Veri Analizi

Araştırma kapsamında elde edilen veriler 
Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) istatistik programında değerlendiril-
miştir. Tanımlayıcı analizler ve Friedman tes-
ti uygulanmıştır.

Etik

Araştırma için ilgili Kamu Hastaneler Birli-
ği Genel Sekreterliğinden ve kurumdan izin-
ler alınmıştır. Ön test-son test-izlem testinin 
eşleştirilebilmesi için sağlık çalışanlarından 
rumuz yazmaları istenmiştir. Araştırmaya 
katılımın gönüllülük esasına dayandığı ve 
verilerin başka bir amaçla kullanılmayacağı 
sağlık çalışanlarına yazılı olarak belirtilmiş, 
araştırmaya gönüllü olanlar dahil edilmiştir.

BULGULAR

Tablo 1’de araştırmaya katılan sağlık çalışan-
larının tanıtıcı özellikleri verilmiştir. Sağlık 
çalışanlarının yaş ortalaması 38±6.46, toplam 
çalışma yılları 15.09±8.64 olarak ve kurumda 
çalışma ayları ise 95.65±67.83 olarak saptan-
mıştır. 
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Tablo 1. Sağlık Çalışanlarının Tanıtıcı Özelliklerine Göre Dağılımı

Tanıtıcı Özellik n %

Cinsiyet
Kadın
Erkek

16
5

76.2
23.8

Medeni Durum
Evli
Bekar

17
4

81.0
19.0

Eğitim Durumu
Ortaokul-Lise
Üniversite-Lisansüstü

3
18

14.3
85.7

Çocuk Sahibi Olma
Çocuğu olan
Çocuğu olmayan

15
6

71.4
28.6

Tanı almış fiziksel hastalık durumu
Fiziksel hastalığı olan
Fiziksel hastalığı olmayan

                       3
18

              14.3
85.7

Gelir Durumu*
Gelir Giderden Az
Gelir Gidere Denk
Gelir Giderden Fazla

7
10
3

35.0
50.0
15.0

Meslek*
Hemşire
Diğer (diyetisyen, iş güvenliği uzmanı, tıbbi 
sekreter, röntgen teknikeri, sivil savunma 
uzmanı, basın iletişim sorumlusu, güvenlik 
görevlisi)

12
8

60.0
40.0

İş yerinde şiddete maruz kalma
Şiddete maruz kalan
Şiddete maruz kalmayan

12
9

57.1
42.9

Toplam 21 100

*Bir kişi yanıt vermemiştir.

Tablo 2’de sağlık çalışanlarının kişilerarası 
ilişkilerden ve kurumdan daha memnun ol-
maları, kuruma daha ait hissetmeleri için gö-

rüş ve önerilerinin dağılımı verilmiştir. Sağ-
lık çalışanlarının etkili iletişimi önemsedik-
leri belirlenmiştir. Kurumdan memnuniyette 
çalışan haklarının, saygınlığının ve güvenli-
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ğinin sağlanması %23.8 ile en yüksek oran-
daki görüş olarak saptanırken; kuruma daha 
ait hissetme için görüş ve önerilerde %14.3 

ile çalışma ortamının düzenlenmesi en yük-
sek orana sahiptir.

Tablo 2. Sağlık Çalışanlarının Kişilerarası İlişkilerden ve Kurumdan Daha Memnun Olmaları, 
Kuruma Daha Ait Hissetmeleri İçin Görüş ve Önerilerinin Dağılımı (Satır Yüzdesi Alınmıştır)

Aile İlişkilerinde Daha Memnun Olmak İçin Sunulan Öneriler n %

İletişimde Önemli Kavramlar (Empati, Saygı, Açık İletişim)
Aile üyelerinin birbirine zaman ayırması
Aile içinde iş birliği
Maddi gelirin artması

       7
2
4
6

33.3
9.5
19

28.6

Arkadaş İlişkilerinde Daha Memnun Olmak İçin Sunulan Öneriler

İletişimde Önemli Kavramlar (Dürüstlük, Empati, Açık iletişim)
Arkadaşlara zaman ayırabilme

6
4

28.6
19

İş Arkadaşları ile İlişkilerinde Daha Memnun Olmak İçin Sunulan Öneriler

Etkili iletişim
İş birliği
Sorumlulukların yerine getirilmesi

5
3
3

23.8
14.3
14.3

Çalışılan Kurumdan Daha Memnun Olmak İçin Sunulan Öneriler

Etkili iletişim
Çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Çalışan haklarının, saygınlığının ve güvenliğinin sağlanması
Maaşlarda iyileşme

4
2
5
1

19
9.5
23.8
4.8

Çalışılan Kuruma Daha Ait Hissetmek İçin Sunulan Öneriler

Mesleğe ve kişiye saygı duyulması
Çalışma ortamının düzenlenmesi
Sosyal aktivitelerin artırılması
Kadroya geçmek
Sağlık sisteminin değişmesi

4
3
1
1
1

19
14.3
4.8
4.8
4.8

Çatışma Çözme Ölçeği (ÇAÇÖ) toplam pua-
nında ve alt ölçeklerinde eğitim öncesi, son-
rası ve izlem değerlendirmeleri karşılaştırıl-
dığında; puan ortalamaları arasında anlamlı 
farklılıklar belirlenmemiştir. Tüm testlerde 

“üst düzey” çatışma çözme becerisi belirlen-
miştir. Sağlık çalışanlarının çatışma çözme 
yöntemi olarak en fazla dinleme becerilerini 
kullandıkları saptanmıştır (Tablo 3). 
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Tablo 3. Sağlık Çalışanlarının Çatışma Çözme Ölçeği Puan Ortalamalarının  
Karşılaştırılması

Ön test Son test İzlem İstatistiksel
Değerlendirme

Çatışma Çözme Ölçeği ±SS ±SS ±SS Friedman p

Ölçek Toplam 178.29 ±24.05 179.14±20.21 182.44±24.20 0.704 .703

Anlamaya Çalışma 40.80 ±6.78 42.45±8.02 42.45±7.04 0.747 .688

Dinleme Becerileri 46.45±7.33 46.30±5.19 46.80±5.86 0.949 .622

Odaklaşma 33.45 ±3.81 34.15±4.21 32.30±8.96 4.500 .105

Sosyal Uyum 38.25±6.68 37.95±6.15 37.70±7.69 0.194 .907

Öfke Kontrolü 19.20±3.71 18.60±3.59 18.65±4.49 5.861 .053

Sağlık çalışanlarının kişilerarası ilişkiler kap-
samında aile, sosyal arkadaş, iş arkadaş iliş-
kileri ve iş ortamına dair memnuniyetlerinin 
eğitim öncesi, sonrası ve izlem değerlendir-

meleri incelendiğinde puan ortalamalarında 
artışlar olmuş, anlamlı farklılıklar saptanma-
mıştır (Tablo 4).

Tablo 4. Sağlık Çalışanlarının Kişilerarası İlişkilerinden ve İş Ortamından Memnun 
Olma Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması

Ön test Son test İzlem İstatistiksel 
Değerlendirme

±SS ±SS ±SS Friedman p

Aile İlişkilerinden 
Memnuniyet 8.05±1.64 7.35±1.64 8.00±1.34 5.911 .052

Sosyal Arkadaş 
İlişkilerinden 
Memnuniyet

7.43±1.81 7.48±1.57 7.62±1.60 1.633 .442

İş Ortamındaki 
Arkadaş İlişkilerinden 
Memnuniyet

7.73±2.06 7.33±1.14 7.67±1.50 2.218 .330

Kurum Memnuniyeti 7.12±2.24 6.83±1.82 7.65±1.73 4.769 .092

Kuruma Ait Hissetme 7.48±2.38 6.89±1.84 7.59±1.94 3.714 .156
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TARTIŞMA 

Araştırmada sağlık çalışanlarının çatışma 
çözme becerilerinin “üst düzey” olduğu ve en 
fazla kullandıkları çatışma çözme yönteminin 
dinleme becerileri ve ardından da anlamaya 
çalışma becerileri olduğu saptanmıştır. Tera-
pötik iletişimin ve ortamın özellikle önemli 
olduğu hastalık grubuyla çalışan psikiyatri 
çalışanlarının (Çam ve Engin 2014: 157-178), 
çatışmaları ağırlıklı olarak iletişim becerileri-
ni temel alarak çözmeye çalıştıkları söylene-
bilir. Bunun nedeninin mesleki eğitim, dene-
yim ve beceri ile ilgili olduğu düşünülebilir. 
Örneklem grubunun çoğunun hemşire olduğu 
dikkate alındığında, literatürde hemşirelerle 
ve öğrenci hemşirelerle farklı ölçüm araçları 
kullanılarak yapılan araştırmalarda çatışma 
çözme becerilerinin “üst düzey” olduğu ve 
çatışma çözümünde dinleme, anlamaya çalış-
ma becerilerinin (Çıtak ve Çam, 2011: 168; 
Altun, 2015: 110), bütünleştirme, uyma yön-
teminin (Yılmaz ve Öztürk, 2011: 149; Kıdak 
vd., 2011:13) ve duygusal ifadenin (Öz ve 
Hiçdurmaz, 2012: 8) çoğunlukla kullanılan 
yöntemler olduğu saptanmıştır. Bu yöntemle-
rin de çoğunlukla, iletişim becerilerine dayalı 
olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya alt ve orta 
düzey çatışma çözme becerisi olanlar katıl-
mak istememiştir. Bu kişilerin çatışmanın 
yaşamlarına olan etkisinin farkında olmadık-
ları; farkında olsalar da değişim için fırsatları 
değerlendirmemelerinin düşündürücü olduğu 

ve bu konunun derinlemesine incelenmesi 
gerektiği söylenebilir. Araştırmaya katılan 
sağlık çalışanlarının “üst düzey” çatışma çöz-
me becerilerinin olması, onların zaten esnek, 
gelişime ve değişime açık kişiler olduklarını 
düşündürmektedir. Ön test uygulamasına 76 
kişi katılmıştır. Sağlık çalışanları ile tanımla-
yıcı olarak yapılan bazı araştırmalara katılan 
kişi sayısı 1037 ve 204’tür (Pavlaviks et al., 
2011: 244; Tengilimoğlu ve Kısa, 2005: 56). 
Sağlık çalışanlarının yöneticiler tarafından 
etiketlenmekten korktukları dikkate alındı-
ğında (Temgilimoğlu ve Kısa, 2005: 59) bu 
araştırmada her ne kadar rumuz kullanılsa da 
ankette yer alan kişisel görüşlere dair sorula-
rın bulunmasının katılımı etkilediği düşünü-
lebilir. Bununla birlikte hastanede kalite stan-
dartları gereği yapılan anket uygulamaları ve 
zorunlu eğitimlerin de araştırmaya katılımı 
etkilediği söylenebilir. Kişi sayısının az ol-
ması araştırmanın istatistiksel gücünü düşür-
müştür. 

ÇAÇÖ ve alt ölçekleri puan ortalamalarının 
anlamlı olmamakla birlikte son testte, ön test-
te göre farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. 
Çatışma Yönetimi Eğitimi sırasında sağlık 
çalışanlarıyla mevcut sorunlar ve beklenti-
ler tartışılmıştır. Dolayısıyla bu farklıkların 
Çatışma Yönetimi Eğitim’inin sağladığı far-
kındalıktan kaynaklandığı söylenebilir. Eği-
timde anlatılanların, yaşama aktarılmasının 
değerlendirilmesi açısından izlem testinin 
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sonuçları ile ön test sonuçları karşılaştırıl-
dığında; anlamlı olmamakla birlikte ÇAÇÖ 
toplam puanında ve Anlamaya Çalışma Be-
cerisi, Dinleme Becerisi alt ölçeklerinde iz-
lem testinde daha iyi sonuçlara ulaşılmıştır. 
Odaklaşma, Sosyal Uyum ve Öfke Kontrolü 
Becerisi alt ölçeklerinde ön test sonuçlarına 
göre izlem ölçümlerinde azalma bulunmuş-
tur. Hatta Öfke Kontrolü Becerisi puan orta-
lamalarındaki farklılığın örneklem sayısının 
sınırlı olması nedeniyle anlamlı olmadığı 
ancak anlamlı düzeye oldukça yakın olduğu 
söylenebilir. Çatışma Yönetimi Eğitim’inin, 
çatışma çözmede temel olan karşıdaki kişiyi 
anlama isteği, becerisi ve aktif dinlemenin 
önemini daha çok vurguladığı düşünülebilir. 
Çıtak ve Çam (2011: 168) yaptıkları çatışma 
eğitimi sonrasında anlamaya çalışma beceri-
si ve dinleme becerilerinde anlamlı düzeyde 
artma saptamışlardır. Bu araştırma ile puan 
ortalamalarının artması açısından paralellik 
göstermektedir. Literatürde sağlık çalışanla-
rı ve öğrencilerle çatışma çözme eğitimiyle 
ilgili yapılan bazı çalışmalar incelendiğinde, 
verilen eğitimlerin çatışma çözme beceri-
lerine olumlu etkisinin olduğu bildirilmek-
tedir. Yapılan çalışmalarda; çatışma çözme 
eğitimlerinin 5 haftadan az sürmediği görül-
mektedir. Bu araştırmada, tek oturum olması 
tekrarlayan oturumların olmaması, eğitimin 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkili ol-
mamasının sebebi olabilir. Yoğun iş saatleri 

ve yorgunluk gibi sebepler nedeniyle eğitim-
lerin uzun saatleri kapsamayan ancak, tekrar-
layan oturumlar şeklinde olması önerilebilir 
(Altun, 2015: 107-108; Uysal, 2006: 46; Çı-
tak ve Çam, 2011: 167). Ayrıca literatürde, 
eğitimlerin gizliliğin esas alındığı, bireylerin 
kendilerini rahat hissettikleri ve hiçbir yargı-
lamayla karşılaşmadıkları ortamda verilmesi 
önerilmektedir (Uysal, 2006: 51-52). Eğitim-
de anlamlı farkın olmaması, kişilerin rumuz 
kullanılmış olsa bile kendilerini güvende 
hissetmedikleri için yaşadıkları problemleri 
açıkça ifade etmemeleri ile ilgili olabilir. Ay-
rıca literatürde, eğitimin davranışa dönüşebil-
mesi için ev ödevlerinin verilmesi ve bunların 
daha sonra grup içerisinde incelenmesi, gün-
lük yaşamda yaşanan çatışma senaryolarının 
rol oynama tekniği ile canlandırılması, ken-
dini gözlemleme gibi uygulamaların eğitimin 
etkisini arttırdığı belirtilmiştir (Uysal, 2006: 
46). Bu çalışmada, bu yöntemlerinin kulla-
nılmamasının eğitimin sonucunu etkilediği 
söylenebilir. Kişilerarası ilişkilerinden ve iş 
ortamından memnuniyet düzeyleri incelendi-
ğinde, tüm ölçümlerde, en yüksek değer olan 
10’a yakın ortalamaların olduğu belirlenmiş-
tir. Güçlü iletişim becerilerinin; yaşam ve iş 
doyumunda, sosyal ilişkilerde olumlu etkisi 
düşünüldüğünde (Bal 2013: 120-122; Bit-
miş vd., 2014: 69; Şimşek, 2011: 170) sağlık 
çalışanlarının kişilerarası ilişkilerinden ve iş 
ortamlarından memnuniyet düzeylerinin yine 
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iletişim becerileri ile ilişkili olduğu söylene-
bilir. Sağlık çalışanları kişilerarası ilişkiler 
olarak aile, sosyal arkadaş ve iş arkadaşlarıy-
la ilişkilerinden daha memnun olmaları için 
en sık etkili iletişimin olması gerektiğini be-
lirtmiştir. Ayrıca birlikte zaman geçirme, so-
rumluluk ve işbirliği yanıtları da verilmiştir. 
Etkili iletişimin altında saygı, empati, dürüst-
lük ve yüz yüze açık iletişim kavramlarını be-
lirtmişlerdir. Empati, saygı, değer verme, ol-
duğu gibi kabul etme, hoşgörü, açık iletişim 
gibi olumlu özelliklerin ilişkilerde, evlilik ve 
aile hayatında uyum ve doyumu artırdığı; ça-
tışmaları azalttığı ifade edilmektedir (Taylor 
et al., 2012: 278-281, 291-292; Baltaş ve ark. 
2012: 107-108; Kışlak ve Göztepe, 2012: 38-
39; Baran, 2013: 45). Ayrıca kendini açma 
ve duyguların karşılıklı ifadesi yaşam doyu-
munu arttırmaktadır (Arslan vd., 2010: 34). 
Bunun yanı sıra iletişim becerileri ve duy-
guların doğru ifadesinin iş doyumunu artır-
dığı, tükenmişliği azalttığı belirtilmektedir 
(Günüşen ve Üstün, 2015: 42-43; Karcıoğlu 
vd., 2009: 73). Dolayısıyla katılımcılarının 
beklentilerinin literatürü destekler nitelikte 
olduğu söylenebilir. 

Kurumdan memnuniyetlerini artırmak için 
çalışan haklarının, saygınlığının ve güven-
liğinin sağlanması; kuruma daha ait hisset-
mek için ise çalışma ortamının düzenlenmesi 
görüş ve önerileri belirtilmiştir. Yapılan bir 
çalışmada hemşire ve yöneticilerin algılama 

farklılıkları nedeniyle çatışma yaşadıkları 
bildirilmiştir. Bu sebeple, çalışanların ve yö-
neticilerin öncelikli olarak çatışma öncelik-
lerinin farkına varması gerektiği önerilmiştir 
(Johansen, 2014: 19).  Literatürdeki bu bil-
giyle uyumlu olarak, çalışanların kurumdan 
daha memnun olmak için önerdiği hakların, 
saygınlığın ve güvenliğin sağlanması gibi 
konuları, yöneticilerin dikkate alarak çatış-
ma önceliklerinin belirlenmesi önerilebilir. 
Sağlık çalışanlarının kişilerarası ilişkilerden 
memnuniyet düzeylerinde anlamlı olmamak-
la birlikte izlem testinde, ön teste göre deği-
şikler belirlenmiştir. Aile ve iş arkadaşlarıyla 
ilişkilerin memnuniyet düzeylerinde azalma, 
sosyal arkadaşlarda ise artma saptanmıştır. 
Çatışma Yönetimi Eğitiminin, ilişkide bulu-
nan bireylere dair beklentilerinin gerçeğe uy-
gunluğunun ve sosyal yaşamın öneminin far-
kındalığını sağlanmasında etkili olduğu söy-
lenebilir. Haraway ve Haraway’ın (2005:17) 
yaptığı çalışmada; çatışma yönetimi eğitimi-
nin kişilerarası iletişimde etkili olduğu; aile, 
eş ve arkadaşlarla yaşanan gerilimi azalttığı 
belirlemiştir.

SONUÇ

Araştırmada sonuç olarak, bir ruh sağlığı ve 
hastalıkları hastanesinde çalışan, araştırmaya 
katılan sağlık çalışanlarının “üst düzey” ça-
tışma çözme becerilerinin olduğu, çatışma 
çözme yöntemi olarak en fazla dinleme be-
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cerilerini kullandıkları belirlenmiştir. Yapılan 
Çatışma Yönetimi Eğitimi’nin, çatışma çöz-
me becerilerini, anlama ve dinleme becerile-
rini artırdığı iş ortamından memnuniyetlerini 
ve iş ortamına aidiyetlerini iyileştirdiği be-
lirlenmiştir. Daha geniş örneklem grubuyla, 
uzun süreli ve tekrarlı eğitimlerin, ölçümlerin 
olduğu; özellikle çatışma çözme becerileri alt 
ve orta düzeyde olan kişilerle yapılan araştır-
malar önerilmektedir. Ayrıca sağlık çalışanla-
rıyla odak grup toplantıları yapılarak en çok 
gereksinim duydukları konuların belirlenme-
sinin ve eğitim programlarının bu doğrultuda 
planlanmasının; çatışma çözme becerilerinde 
daha etkili olacağı düşünülmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: People are social beings who must be within a social structure to 
lead their lives. However, communal living causes some difficulties too. People must share a 
common living space with individuals having totally different characteristics and need leads to 
many different conflicts. This situation is experienced more frequently in close relationships in 
society. While the positive effects of the harmony between the work, social life, and sexuality 
are taken into consideration, instead of removing the conflicts which is not possible, effecti-
ve management capabilities are needed to be used. Effective conflict management provides 
increased satisfaction of life and relationships in social life, and also increased job motivati-
on, productivity and decreased burnout in business life. Conflicts are inevitable for healthcare 
professionals that have intensive and hard work environment. Healthcare professionals are in 
conflict with both healthcare team members and patients, and their relatives. This is the same 
for mental health hospitals’ healthcare professionals. Moreover, working with the patients who 
lack cognitive skills and impulse controls leads to insufficient solutions among the commonly 
used techniques for problem solutions. So effective conflict management skills are essential for 
mental health hospitals’ healthcare professionals. For this reason the research was conducted 
with healthcare professionals working in a mental health hospital in Turkey. Aim: This rese-
arch was conducted for investigating the effect of Conflict Management Education on conflict 
management skills, satisfaction level in relationships with family, colleagues and, professionals 
in a mental health hospital. Method: The research was applied as single group pretest post test 
design. Healthcare professionals (psychiatrists, nurses, dieticians, security staff, occupational 
health and safety experts, medical secretary, civil defence experts, press relations officer, he-
althcare personnels, and technicians) were the population of the research (N=454). Conflict 
Resolution Scale (CRS) was used. 76 healthcare professionals’ pretests were examined and 
then 36 heathcare professionals attended the education. After the education 28 posttests were 
examined. The follow up test was applied after a month. Seven healthcare professionals did not 
apply for the follow up test. Finally the research was completed with 21 heathcare professionals 
that completed the pre-post-follow up test form. The education was planned as one session. The 
education covered such topics as the definition of conflict, effects of conflict on life, conflict in 
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interpersonel relationships (family, friends and colleagues) and conflict management. The ideas 
and recommendations from pretest results about over more satisfaction in working life, feeling 
belonged more to the work, and individuals’ relations with their families, friends, as well as 
colleagues have been added to the content of the education material. In this way requirements 
of the participants were considered in the education. Such techniques as narrative, question and 
answer, role play were used in the education process. The approval was obtained from General 
Secretary of the Union of Public Hospitals. Participants wrote their nicknames in the pre, post 
and follow up test. Descriptive analyses and Friedman were applied for evaluating the data. 
Results:76.2% of the participants were women, 81% of them were married, 60% of them were 
nurses, and 85.7% of them were graduates/postgraduates. Healthcare professionals’ average 
age was 38.00±6.46, average working years was 15.09±8.64 and average working months in 
the organisation was 95.65±67.83. 71.4% of participants have children, 85.7% of them did not 
have any physical illnesses, 50% of them have equal income and 57.1% of them were exposed 
to violence at work. Healthcare professionals often indicated that “effective communication 
skills are required” for getting more satisfaction from interpersonel relationships and the orga-
nisation. “Respect to professions and people is required” were indicated for increasing the sense 
of belonging level. The average score of CRS was found as pretest 178.29 ±24.05, posttest 
179.14±20.21, follow up test 182.44±24.20. Although there were no significant differences, 
an increase was observed. Listening Skills subscale had the highest score in all the three tests. 
There were increases in satisfaction level of interpersonel relationships and the organisation, 
belonging level though there were not significant differences.It was determined that the level 
of conflict resolution skills of healthcare professionals was high and the highest scores of sub-
cales were found in “Listening Skills” and then “Understanding Skills” in the research. Similar 
findings were noted in the literature. It was thought- provoking, and individuals had got low 
and middle level of conflict resolution skills in healthcare professionals who did not participate 
in the research. The level of participation in the research was very limited. It was considered  
that compulsory education and survey tests for quality in the hospital affected the participa-
tion. However nicknames were used, views and recommendations related to the institution, 
selection methods, and education time have negative effects on the participation. Although the 
results were not significant, better results about the score of “Conflict Resolution Scale” and 
“Listening” and “Understanding Skills” subscales in follow-up test were gained compared to 
the pre-test and follow-up test for examining long term effects of training. It was thought that 
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conflict management training emphasized the importance of basis of conflict management re-
lated to individual and active listening. A significant increase in the score of “Understanding” 
and “Listening Skills” was found in literature. Conclusion: As a result of the research, it was 
determined that the level of healthcare professionals’ conflict resolution skills was high and the 
most used skill was “Listening Skills” in the mental health hospital.It was determined that conf-
lict management training increased “Conflict Management”, “Listening” and “Understanding 
Skills” and promoted job satisfaction with loyalty. It is recommended that several other studies 
should be conducted with individuals who have low and middle score of conflict management 
in larger groups, by means of repetitive training and measurements in a long term. In addition, it 
is thought that education programs can be more effective with identifing the conflict resolution 
skills by focusing on group meetings with healthcare professionals.
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BİR GRUP KADININ MEME KANSERİ RİSK DÜZEYİNİN 
BELİRLENMESİ 1

DETERMINATION OF THE RISK LEVEL OF BREAST CANCER IN A 
GROUP OF WOMEN

Meryem YILMAZ1, Yazile SAYIN2

1 Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 
Anabilim Dalı, Sivas / Türkiye

2 Bezmi-Alem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 
Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışma Sivas ilinde yaşayan bir grup 
kadının meme kanseri risk düzeyini belirlemek üzere 
tanımlayıcı olarak yapıldı. Yöntem: Veriler Amerikan 
Kanser Derneği tarafından geliştirilen ve Türkiye ‘ de 
Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen, kadının bi-
reysel özelliklerini de içeren meme kanseri risk değer-
lendirme formu ile toplandı. Veriler SPSS 14.0 paket 
programında frekans ve ortalama ile değerlendirildi. 
Bulgular: Bu çalışmaya 927 kadın katıldı. Kadınların 
yaş ortalaması 42.7±12.1 idi. Kadınların çoğunluğu 
evli, okur-yazardı, çalışmıyordu ve düzenli egzersiz 
yapmıyordu, ailesel ve kişisel meme kanseri öyküsü 
yoktu, ilk çocuğunu 30 yaş öncesi doğurmuştu, mens-
turasyon yaşı 12-14 ve yarıdan fazlası obezdi. Bu 
çalışmada ileri yaş, anne, kız kardeş ve kişisel meme 
kanseri öyküsü olan, ilk doğumunu 30 yaş sonrası 
yapan, 11 yaş ve öncesi mensturasyon olan ve obez 
kadınların meme kanser riskinin daha yüksek olduğu 
ancak, kadınların çoğunluğunun riskinin düşük olduğu 
belirlendi. Sonuç: Elde edilen bu verilere göre çalışma 
grubunda yer alan kadınların meme kanseri risk düze-
yinin düşük olduğu sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Risk Faktörü, Risk 
Düzeyi

Abstract: Aim: The aim of this study was to assess the 
risk level of breast cancer in a group of women who 
lived in Sivas. Methods: Data was collected by breast 
cancer risk assessment questionnaire forms, which in-
clude individual characteristics of a woman developed 
by American Cancer Society and adopted by Turkey’s 
Health Ministry. The data were evaluated with frequen-
cy and mean by using SPSS 14.0 software. Findings: 
927 women participated in this study. The mean age 
of the women was 42.7±12.1. It was determined that 
many of women were married, primary school gradu-
ated, unemployed and no exercised regularly, no family 
and personal history of breast cancer, gave birth to their 
first child before 30, menarche age was 12-14 and more 
than half were obese. It was identified that the women 
who were advanced age, obese, had breast cancer his-
tory in mother, sister and personal, gave birth to first 
child after age 30, whose age of menarche was 11 and 
younger had higher breast cancer risk than other wom-
en, but many women were at low risk. Conclusion: It 
is concluded that the risk level of breast cancer among 
women who participated in the study was low. 

Key Words: Breast Cancer, Risk Factors, Risk Level.
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GİRİŞ

Dünya’da meme kanseri insidansı dünya sağ-
lık örgütü (DSÖ) uluslararası kanser araştır-
maları ajansı GLOBACAN’ın 2005, 2008, 
2012 verilerine göre, sırasıyla 1.15 milyon 
(Parkin et al., 2005:77), 1.38 milyon, (tüm 
kanserlerin %23) (Ferlay et al., 2010: 2904), 
ve 1.67 milyon (tüm kanserlerin %25) olarak 
gösterilmektedir (Ferlay et al., 2015: E368). 
Meme kanserinin ekonomik olarak gelişmek-
te olan ülkelerde 2008’de kanserden ölüm-
lerin %14’ünden, meme kanser vakalarının 
yarısından ve ölümlerin %60’ından sorumlu 
olduğu belirtilmiştir (Jemal et al., 2011:71). 
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı 2005 verilerine 
göre meme kanseri insidansı 100.000/35.1 
iken, bu insidansın 2012 de 100.000/45.1’e 
yükseldiği bildirilmektedir (Türkiye Cumhu-
riyeti Sağlık Bakanlığı 2012). Birçok ülkede 
önümüzdeki 20 yılda daha da yükseleceği 
tahmin edilmektedir (Howell et al., 2014:1).

Yukardaki veriler kanser tanı, tedavisinde-
ki ilerlemelere ve önlemeye yönelik çaba-
lara rağmen meme kanserinin dünyada ve 
Türkiye’de kadınlar arasında en sık görülen, 
artmaya devam eden, en sık ölüm nedeni olan 
ve kadın yaşamını önemli ölçüde tehdit eden 
evrensel sağlık sorunu olma özelliğini sürdür-
düğünü göstermektedir. Hastalığın global yü-
künden popülasyonun yaşlanması ve kanserle 

ilişkili davranışlar gösterilmektedir (Cecilio 
et al., 2015:43).

Belirlenmiş risk faktörleri olarak adlandırıl-
mış faktörler bir kadında meme kanseri geliş-
mesini arttırmaktadır. Ancak kadınların risk 
faktörleri ve risk faktörlerine maruz kalma 
oranları farklıdır. Bundan dolayı tüm kadınla-
rın meme kanseri gelişme riskinin aynı oldu-
ğundan söz edilemez. Meme kanser oranları 
dünyanın farklı yerlerinde geniş çapta değiş-
kendir. Dünyanın farklı bölgelerinde meme 
kanser oranlarının farklı olmasının nedeni 
tam olarak açık değildir. 

Kanserlerin %90’nının çevresel maruz kal-
ma ile bağlantılı olduğu (Givennikow et al., 
2010:883), meme kanserinin, genetik, endok-
rin ve çevresel faktörler arasındaki karmaşık 
etkileşimlerden (Czene et al., 2002:260) kay-
naklanabileceği olasılığı ileri sürülmektedir. 
Bu nedenle, meme kanserinin kontrolü, in-
sidans ve mortalitenin azaltılması için temel 
stratejinin, risk faktörlerinin belirlenmesi ve 
primer önlemlerin alınması gerektiği vurgu-
lanmaktadır. Bilindiği gibi meme kanseri bir-
çok farklı alt tipi olan heterojen ve kompleks 
bir hastalıktır. Günümüze kadar yapılan epi-
demiyolojik çalışmalarda meme kanser geliş-
me riskini arttırdığı kanıtlanmış değiştirilebi-
len ve değiştirilemeyen birçok faktörün rolü 
bulunduğu rapor edilmiştir. Kanıtların büyük 
bir kısmı en güçlü risk faktörünün kadın cin-
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siyeti ve 65 yaş üzeri (Wood and Della-Moni-
ca, 2011:784), BRCA1ve BRCA2 genlerinde 
mutasyon sonucu erken başlangıçlı aile öykü-
sü (Couto and Hemminki, 2007:1740; Czene 
et al., 2009:6), erken menarş ve geç meno-
poz (Parsa and Parsa, 2009:546-547) değiş-
tirilemeyen risk faktörleri, ilk doğumunu 
35 yaşından sonra yapmak ya da hiç doğum 
yapmamak (Tamakoshi, et al., 2005:58), ço-
cuğunu emzirmemek (Kuru vd., 2002:557), 
düzenli fiziksel egzersiz yapmamak (Car-
michael et al., 2010: 1140; Friedenreich, 
2011:125), menopoz sonrası obezite (Ahn et 
al., 2007:2091), kombine östrojen ve proges-
teron içeren ekzojen hormon kullanımı (De et 
al., 2010:1; Park et al., 2016:1) yüksek eği-
tim (Hosseinzadeh et al., 2014:240; Yilmaz 
vd., 2011:817) gibi yaşam stili ve davranışsal 
değiştirilebilen meme kanseri risk faktörleri 
olarak gösterilmektedir. İnatçı sigara içme 
(Sezer vd., 2011: 2320; Parker and Pierce 
2016;1295; Ilic et al., 2013:6643), alkol (Gao 
et al., 2013: 7543; IARC, 2010:419), koltuk 
altı ter önleyici losyon kullanma (Dieterich, 
2014:409), çoklu doymamış (polyunsatura-
ted) yağ alımı (Zhang et al., 2011:199; Tur-
ner, 2011:601-602), gece çalışma (Dieterich, 
2014:409; Pepłońska et al., 2013:523) meme 
kanseri gelişimindeki rolü kanıtlanmamış 
risk faktörleridir. 

Bununla birlikte meme kanseri gelişen ka-
dınların %75-80’ninde bu risk faktörlerinden 
hiçbirinin bulunmadığı belirtilmektedir. 

Türkiye’de sağlıklı kadınların Gail modeli 
ya da Sağlık Bakanlığı risk değerlendirme 
formuna göre meme kanseri risk düzeyini 
belirleyen çalışmalarda (Eti Aslan ve Gür-
kan 2007:63; Yılmaz vd., 2010: 3281; Eroğlu 
vd., 2010:27; Tümer ve Baybek 2010:17;Yıl-
maz vd., 2011: 817; Baysal ve Polat 2012: 
5213; Açıkgöz ve Ergör 2013:156; Dinçel 
vd.,2014: 181; Gür vd., 2014: 154; Duman 
vd., 2015:60;), kadınların meme kanseri risk 
düzeyi düşük bulunmasına rağmen, giderek 
artan oranlarda görülmesi nedeni ile, meme 
kanseri Türkiye’de kadın yaşamı için önemli 
bir tehdit olarak gösterilmektedir. 

Çalışmanın yapıldığı Sivas geleneksel yaşam 
tarzının büyük şehirlere oranla daha yoğun-
lukla yaşandığı bir ildir. Ancak, son zaman-
larda kadınların eğitim düzeyindeki artışa 
bağlı olarak bu yaşam şekli değişmeye başla-
mıştır. Ayrıca Sivas ilinin soğuk olması nede-
ni ile yağlı ve karbonhidrattan zengin beslen-
me, düzenli fiziksel egzersiz yapma alışkanlı-
ğının yeterli olmaması meme kanseri riskinin 
artmasına katkıda bulunabilir. 

Kanserle mücadele etmenin en iyi yolu bili-
nen risk faktörlerini kontrol ederek oluşma-
dan önlemektir. Bu bağlamda Dünya sağlık 
örgütü (DSÖ) 2005’de kanser kontrolünü 
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öncelikli karar olarak kabul etmiş ve obezite, 
hareketsizlik ve alkol alınımın azaltılması ile 
menopoz sonrası meme kanserinin %40’ın 
üzerinde azaltılabileceğini rapor etmiştir. 

Türkiye’de ve diğer ülkelerde kanserlere bağ-
lı ölümleri azaltmak amacı ile erken teşhis, 
tarama ve eğitim merkezlerinin kurulmuş ol-
ması sonucu kanseri önlemek için izlenecek 
yollar önemli derecede değişmiştir. Önceden 
erken tanılama için bir kez meme kanseri ta-
raması yapılmasına odaklanılmış (Park et al., 
2011:83) iken, bugün meme kanseri riskinin 
değerlendirilmesi ve primer önlem stratejile-
rini içerecek şekilde genişletilmiştir. 

Kadınların bireysel mutlak meme kanseri 
riskini belirlemek heterojen ve kompleks bir 
hastalık olmasından dolayı zordur. Kesin bil-
gi vermemekle birlikte meme kanseri riskinin 
belirlenmesi amacı ile Gail, Claus, Tyrer-
Cuzick gibi modeller geliştirilmiştir. Bu mo-
dellerden birisi de Amerikan Kanser Birliği 
tarafından geliştirmiş ve Türkiye’de Sağlık 
Bakanlığı tarafından kabul edilmiş modeldir. 
Bu modeller meme kanser riskini tahmini 
olarak hesaplamak ile birlikte meme kanse-
rini önleme ve erken tanı hizmeti sunumuna 
yol gösterici olabilir. Bu çalışma bu model 
kullanılarak Sivas ilinde yaşayan bir grup ka-
dının, meme kanseri risk düzeyinin belirlen-
mesi amacı ile yapıldı. 

GEREÇ ve YÖNTEM

Araştırmanın Tipi: Çalışma tanımlayıcı ni-
telikte bir araştırmadır. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Araş-
tırmanın evrenini; Cumhuriyet Üniversitesi 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi genel cer-
rahi, ortopedi, göğüs cerrahisi, kulak-burun- 
boğaz, göz, üroloji, plastik cerrahi ve kalp da-
mar cerrahisi kliniklerinde 1 Ocak-30 Mayıs 
2011 tarihleri arasında yatmakta olan hasta ve 
yakınlarından oluşan 20 yaş ve üzeri gönüllü 
kadınlar oluşturdu. Çalışmada belirlenen ta-
rihlerde ulaşılabilen ve gönüllü olan 927 ka-
dın araştırma kapsamına alındı. Çalışmanın 
yapıldığı genel cerrahi kliniği 57, ortopedi 
45, plastik cerrahi 19, üroloji 31, kalp-damar 
29, göz 25, KBB 33 olmak üzere klinikler 
toplam 239 yataktır.

Verilerin Toplanması: Araştırmanın verileri, 
araştırmaya katılan kadınların sosyo-demog-
rafik özelliklerini içeren “Anket Formu” ve 
“Meme Kanseri Risk Değerlendirme Formu” 
ile toplandı.

Anket Formu: araştırmacılar tarafından ha-
zırlanan bu formda; yaş, eğitim durumu, me-
deni durum ve çalışma durumu gibi bilgilerin 
yanı sıra egzersiz yapıp yapmadığı, sigara 
içme, çocuk sahibi olup olmadığı ve emzirme 
durumu ile ilişkili bilgilerin yer aldığı toplam 
10 adet soruya yer verildi.
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Meme Kanseri Risk Değerlendirme For-
mu: Amerikan Kanser Birliği tarafından ge-
liştirilen, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın 
kabul ettiği ve kullanımını önerdiği form; 
ailesel meme kanseri öyküsü, kişisel meme 
kanseri öyküsü, çocuk doğurma yaşı, mens-
trüel öykü, beden yapısı olmak üzere altı bö-
lüm ve 20 maddeden oluşmaktadır. Formda 
risk düzeyleri; 200 altı düşük risk 201- 300 
orta risk 301- 400 yüksek risk 400 ve üstü en 
yüksek risk olarak tanımlanmaktadır. Ölçek-
ten alınabilecek en düşük puan 40, en yüksek 
puan775’ dir.

Verilerin Toplanması: Veri toplama işlemi-
ne başlamadan önce hastanenin yönetim biri-
minden yazılı izin alındı. Daha sonra hasta ve 
yakınlarına çalışmanın amacı açıklandı sözel 
izinleri alındı ve çalışmaya katılmayı kabul 
eden hasta ve yakınlarına formlar araştırma-
cılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile 
yaklaşık 10-15 dk hasta odasında uygulandı. 

Araştırmanın Etik Boyutu: Araştırmanın 
yapıldığı tarihte kurumun Girişimsel Olma-
yan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu yeniden 
yapılanma aşamasında olduğundan başvuru 
almamaktaydı. Çalışmanın yapılabilmesi için 
üniversite hastanesi yönetiminden yazılı izin 
alındı. Formlar uygulanmadan önce Helsin-
ki deklarasyonu ilkelerine uyuldu. Kadın-
lara çalışmanın amacı açıklandı, elde edilen 
bilgilerin çalışma dışında kullanılmayacağı, 
kişisel bilgilerinin gizliliğinin korunacağı, 
herhangi bir zamanda katılım olurunu geri 
çekme hakkına sahip olduğu ile ilişkili bilgi 
verildi. Sözlü izinleri alındı ve daha sonra an-
ket formu uygulandı.

İstatistiksel Analiz: Bu çalışmadan elde edi-
len veriler Cumhuriyet Üniversitesi SPSS 
14.0 paket kullanılarak analiz edildi. Sosyo-
demografik verilerin analizinde sayı ve yüz-
de, risk düzeyleri ortalama ve standart sapma 
(Ss) kullanılarak değerlendirildi. 
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BULGULAR

 Tablo 1. Kadınların Tanıtıcı Özellikleri (n=927)

n %

Yaş ortalaması  42.7±12.1

Eğitim düzeyi 
Okuryazar değil 
Okuryazar 
İlköğretim 
Lise 
Üniversite

138
50
501
142
96

14.9
5.4
54.0
15.3
10.4

Çalışma durumu 
Çalışıyor
Çalışmıyor 

78
849

8.4
91.6

Egzersiz 
Yapan 
Yapmayan 

135
792

14.6
85.4

Çocuk 
Olan
Olmayan

778
47

94.3
5.7

Emzirme durumu 
Emziren 
Emzirmeyen 

750
28

96.4
 3.6

Sigara içme 
İçen 
İçmeyen 
Bırakan

127
724
 76

13.7
78.1
 8.2

Belirlenen tarihler arasında çalışmaya 927 
kadın katıldı. Kadınların yaş ortalaması 
42.7±12.1 ve %30.7’sinin 30-40 yaş arasın-
da, %82.2’sinin evli, %54’ünün ilköğretim 
mezunu olduğu ve %91.6’sının çalışmadığı, 

%85.4’ünün egzersiz yapmadığı, %13.7’sinin 
sigara kullandığı, %94.3’ünün çocuğu oldu-
ğu ve %96.4’ünün çocuğunu emzirdiği belir-
lendi (Tablo 1).
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Tablo 2. Kadınların Bazı Özelliklerine Göre Meme Kanseri Risk Puanı Ortalamaları

Meme kanser riski

Özellikler n % X±Ss

Toplam risk 927 100.0 134.49±62.28

Yaş

<30 138 14.9 87.39±41.4

30-40 285 30.7 102.13±54.88

41-50 271 29.2 150.09±54.85

52-60 161 17.4 173.47±30.56

Ailesel meme kanseri öyküsü 

Yok 850 91.7 128.85±57.43

Hala/teyze ya da büyük anne 58 6.3  280.76±92.48

Anne ya da kız kardeş 17 1.8 167.66±46.13

Anne ve iki kız kardeş 2 0.2  327.50±67.17

Kişisel meme kanseri öyküsü 

Yok 913 98.5 129.76±49.03

Var 14 1.5  443.21±58.72

Çocuk doğurma yaşı

<30 747 80.6 132.97±59.19

>30 31 3.3 182.70±100.99

Çocuk yok 149 16.1 145.51±61.76

Menarş yaşı 

≥15 185 20.0 107.03±48.81

12-14 685 73.9 137.37±59.02

≤11 57 6.1  189.07±90.25

Beden Yapısı 

Zayıf 50 5.4 97.96±65.50

Orta 401 43.3 110.37±51.86

Şişman 476 51.3  158.65±60.32
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Tablo 2’de kadınların meme kanseri risk 
puanları verilmiştir. Çalışmada kadınların 
toplam meme kanseri risk puanı ortalama-
sı 134.49±62.28(min-maks:25-600)’dür. 
Kişisel meme kanseri öyküsü bulunan 
(182.70±100.99), anne ve iki kız kardeşinde 
meme kanseri öyküsü 

olan (327.50±67.17), 60 yaş ve üzerinde 
(207.01±58.86), ilk doğumunu 30 yaş ve 
sonrası yapan (182.70±100.99), menarş yaşı 
11 ve altında olan (189.07±90.25) ve obez 
(158.65±60.32) kadınların risk puanının di-
ğer gruplardan daha yüksek olduğu bulundu.

Tablo 3. Kadınların Meme Kanseri Risk Puan Dağılımı

Risk skoru  n %

200 Altı (Düşük risk) 880 94.9

201- 300 (Orta risk)  30  3.2

301- 400 (Yüksek risk)  5  0.5

400 ve Üstü (Çok yüksek risk)  12  1.3

Meme kanseri yönünden kadınların 
%94.9’unun düşük riske sahip olduğu, 
%1.3’ünün çok yüksek, %0.5’inin yüksek 
ve %3.2’sinin orta derecede riskli olduğu gö-
rüldü. Orta, yüksek ve en yüksek risk düzeyi 
riskli grup olarak alındığında meme kanseri 
risk oranı %5 (n=47) olarak belirlendi (Tablo 
3).

TARTIŞMA 

Birçok risk faktörünün yer aldığı meme kan-
seri ile mücadelede her ülkenin kendi risk 
faktörlerini belirlemesi ve bunları dikkate ala-
rak tarama programlarının yaygınlaştırması, 
riskli grupların belirlenerek izlenmesi olduk-
ça önemlidir. Sivas ilinde yaşayan bir grup 
kadının meme kanseri risk düzeyini belirle-

mek amacı ile yapılan bu çalışmada, kadınla-
rın çoğunluğunun meme kanseri risk düzeyi 
düşük bulundu. Bununla birlikte bu konuda 
dünyada yapılan çalışmaların sonuçları düşü-
nüldüğünde ilerleyen yıllarda, bu risk düze-
yinin aynı oranda düşük kalacağı ya da daha 
da düşeceği anlamına gelmemektedir. Su-
nulan çalışmadaki kadınların çoğunluğunun 
genç kadın grubunu oluşturması en önemli 
avantajları gibi görünse de bu yanıltıcı ola-
bilir. Yaş grubu dağılımlarına bakıldığında da 
doğurganlık sayısı ve buna bağlı olarak em-
zirme ile anlamlı bir değişiklik olmayacağı 
görülmektedir. Dolayısıyla ilerleyen yıllarda 
bu kadınların risklerinin artacağı söylenebilir. 
Ayrıca çok az gibi görünse de %1.3’ünün çok 
yüksek riskli grupta yer alması dikkat çekici-
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dir. Bu durum olağan risk faktörlerinin Sivas 
ilinde yaşayan kadınlarda da var olduğunu 
göstermektedir. Türkiye’de Gür ve arkadaş-
ları (2014:154) İstanbul ilindeki kadınların 
%1.8’inin meme kanseri riskini yüksek ve 
çok yüksek derecede bulurken, EtiAslan ve 
Gürkan (2007:63) ise %0.8’ini yüksek riskli 
olarak belirlemiştir. Sivas ilinde yapılmış baş-
ka bir çalışmada ise (Yılmaz vd.,2013:3281) 
meme kanseri için yüksek ve çok yüksek 
riskli kadın oranı %2.2 olarak bulunmuştur. 
Bu konuda Türkiye’de önceden yapılmış di-
ğer çalışmalarda da (Eroğlu vd., 2010: 27; 
Yılmaz vd., 2011: 817; Tümer ve Baybek 
2010:17; Baysal ve Polat 2012: 5213) benzer 
şekilde kadınların risk düzeyinin düşük oldu-
ğu belirlenmiştir. 

Günümüzde Türk kadınlarının eğitim düze-
yinin artması sonucu aktif sosyal yaşamda 
yer alması, sigara içme, daha az ve geç do-
ğum yapma ve emzirmeme gibi batı yaşam 
tarzı olarak ifade edilen kültürün yaygınlaş-
ması nedeni ile üreme ve yaşam biçimi gi-
derek değişmektedir. Yapılan çalışmalarda 
bu değişimin Türk kadınlarının meme kan-
seri gelişme riskinin artmasına neden oldu-
ğu vurgulanmaktadır (Yılmaz vd., 2010: 65; 
Yılmaz vd., 2011: 817). Sivas’ta yapılan bir 
çalışmada (Sezer vd.,2011: 2317) aile öyküsü 
olan, sigara içen, eğitim düzeyi yüksek olan 
ve hormon replasman tedavisi alan kadınların 
meme kanseri gelişme riskinin önemli dere-

cede yüksek olduğu belirlenmiştir. Sunulan 
çalışmada kadınların eğitim düzeyi ve sigara 
içme oranının düşük olduğu belirlendi. Bu-
nun yanında doğurganlık rolü ile kendini var 
etmeye çalışan kadın, bunu olumlu bir yaşam 
çıktısına dönüştürmüş ve meme kanseri ris-
kini düşürmüş gibi görülmektedir. Ancak, bu 
kadınların çocuk sayısı ve emzirme süreleri-
nin de araştırılması önemlidir. 

Meme kanseri gelişiminde, yaş tek başına ba-
ğımsız bir risk faktörüdür. Yaşlanma genom-
da hasarın artması ile ilişkili olup kanser gö-
rülme olasılığını artırabilir. Duman ve arka-
daşları (2015) tarafından 65 yaş ve üzerindeki 
kadınların meme kanseri risk düzeylerini be-
lirlemek üzere yapılmış çalışmada kadınların 
%1.6’sının yüksek, %2.7’si ise çok yüksek 
riskli olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada ka-
dınların %25.2’sinin 50 yaş üzerinde olduğu, 
yaş arttıkça risk puanının da arttığı ve 60 yaş 
ve üzeri kadınların puan ortalamasının diğer 
yaş gruplarına göre yüksek olduğu belirlendi. 
Çalışmadan elde edilen bu sonuç, Türkiye’de 
önceki yapılmış çalışmalar ile benzerlik gös-
termekte olup (Duman vd., 2015:60; Eroğlu 
vd.,2010: 28; Eti Aslan ve Gürkan 2007:64) 
meme kanseri gelişme riskinin yaş ile paralel 
olarak arttığı bilgisini doğrulamaktadır. 

Bir kadının meme kanseri gelişme riski bi-
reysel ya da ailesel meme kanseri öyküsü 
varsa artar. Yapılan birçok çalışmada aile öy-
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küsünün meme kanseri gelişmesini en fazla 
arttıran risk faktörü olduğu kanıtlanmıştır. 
Ancak meme kanser olgularının yalnızca 
%5-10’unda meme kanserinin aile öyküsü ra-
por edilmiştir. Moleküler çalışmalarda meme 
kanseri gelişme riskini arttıran ve erken baş-
langıçlı meme kanserine neden olan majör 
genler BRCA1/BRCA2’de mutasyon olduğu 
gösterilmiştir. Bu nedenle bu genlerdeki mu-
tasyonlar meme kanser riskini yaşam boyu 
%50-80 artırmaktadır (Pan et al., 2014:1). 
Bu çalışmada 16(%1.3) kadının meme kan-
seri riskinin yüksek olduğu belirlendi. Bu 
kadınlardan 14’ü meme kanseri hastasıydı. 
Bu çalışmada yer alan kadınlar risk faktörleri 
yönünden incelendiklerinde büyük çoğunlu-
ğunun şişman ve dörtte birinin genetik kanser 
öyküsü olduğu görüldü. Bu durum kadınların 
kalan meme dokularında meme kanseri geliş-
me risklerinin de yüksek olduğunu düşündü-
rebilir. 

Meme kanserinde bilinen genetik olmayan 
risk faktörü kadın cinsiyet hormonu östrojen-
dir (estradiol E2). Östrojen memenin gelişimi 
için temel olmasına rağmen yüksek östrojen 
düzeyinin meme kanser riskinin en önemli 
belirleyicileri olduğuna ilişkin güçlü kanıt-
lar bulunmaktadır. Östradiol menopoz öncesi 
kadınlarda memenin epitel hücre mitozunu 
arttırdığından dolayı meme kanseri riskini 
artırır (Key 1999: 175). Menopoz sonrası ise 
menopoz bulgularını hafifletmek için verilen 

sentetik hormonlar östrojene maruz kalınan 
süreyi arttırdıkları için meme kanseri riskini 
de artırmaktadırlar. Rosenberg ve arkadaş-
ları (2006) tarafından yapılan bir çalışmada 
menopozal hormon terapisi alan kadınlarda 
duktal ve lobüler meme kanser riskinin art-
tığı belirlenmiştir. Bundan dolayıö maruz 
kalmayı arttıran her faktör potansiyel bir risk 
faktörüdür (Dossus and Benusiglio 2015:2). 
Bu bağlamda özellikle overler tarafından üre-
tilen endojen östrojenlere maruz kalma ile 
ilişkili erken menarş (<11 yaş), geç menopoz 
(≥55yaş), doğum yapmama, ilk gebeliğini 
geç yaşta yapma meme kanseri risk faktör-
leri olarak bilinmektedir (Clavel-Chapelon 
and Gerber 2002: 107). Literatürde menarş 
yaşındaki her bir yıllık gecikmenin meme 
kanseri riskini %7-25 azalttığı vurgulanmak-
tadır (Pan et al., 2014:1) Sunulan çalışmadaki 
kadınların çoğunluğunun menarş yaşı onları 
endojen östrojene maruz bırakmadığı ancak, 
%6.1 kadın için bir uyarı niteliği taşıdığını 
göstermektedir. Bununla birlikte günümüzde 
menarş yaşının önceki kuşaklara göre daha 
küçük yaşlara indiğine dikkat çekilmekte-
dir (Turfaner 2008;8). Bu çalışmada olduğu 
gibi benzer çalışmalarda da menarş yaşı ile 
meme kanseri risk ilişkisi benzer oranlarda 
görülmüştür (Tümer ve Baybek 2010:18; Eti 
Aslan ve Gürkan 2007:66). Bu bilgilere göre 
bu kadınların menarşı takiben sonraki yıllar-
da primer korunma programlarına alınmaları-
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nın önemli olduğuna işaret etmektedir. Meme 
kanserinin en tutarlı gözlenen epidemiyolojik 
özelliklerinden birisi bir kadının çocuk sayısı, 
tam dönem ilk gebelik yaşı ve hastalığa yaka-
lanma riski arasındaki ters ilişkidir. Bu ilişki 
tüm coğrafik bölgelerde ve etnik gruplarda 
gözlenmiştir. Bu konuda 45 yıl önce yapılmış 
bir çalışmada (MacMahon et al., 1970)tam 
dönem ilk gebelik yaşı ile meme kanserinin 
ilişkili olduğu belirlenmiştir. Daha sonraki 
çalışmalarda da benzer şekilde ilişki olduğu 
(Trichopoulos et al., 1983), ilk doğumunu 35 
yaşından sonra yapanların meme kanseri ge-
lişme riskinin hiç doğum yapmayanlara göre 
yaklaşık %20 arttığı saptanmıştır (Tricho-
poulos et al. 2008:481). Ancak gebeliğin bu 
koruyucu etkisi hemen gerçekleşmemektedir. 
Hiç doğum yapmamış kadınlar ile karşılaştı-
rıldığında tek doğum yapmış kadınların do-
ğumdan hemen sonra birkaç yıl meme kanser 
riskinin yükseldiği, bu risk artışının tüm yaş 
gruplarında olmakla birlikte ilk doğumunu 30 
yaş ve daha sonra yapan kadınlarda daha be-
lirgin olduğu bildirilmektedir. Sonuç olarak 
her çocuğun meme kanser riskini %7 azalttığı 
ve bu etkinin 20 yaşından önce daha belirgin 
olduğu vurgulanmaktadır (Travis and Key 
2003:240). Sunulan çalışmada kadınların bü-
yük çoğunluğunun 30 yaşından önce doğum 
yapmış olması çalışmayan kadın olmalarının 
önemli bir rolü olabilir. Bu durum meme kan-
seri riski için olumlu bir durum olarak kabul 

edilse de günümüzde çalışan kadın sayısı-
nın artması ile 30 yaş sonrası doğum oranı-
nın artacağı göz önünde bulundurulduğunda 
primer korunma önlemlerinin tüm kadınları 
kapsamasının gerekliliğinin tartışmasız oldu-
ğu söylenebilir. Yapılan önceki çalışmalarda 
da ilk çocuğunu 30 yaşından sonra doğuran-
ların 20 yaş öncesi doğuranlara göre meme 
kanser riskinin iki kat arttığı, hiç doğum 
yapmayanların riskinin daha da yükseldiği 
gösterilmiştir (Eroğlu vd.,2010: 28-29; Se-
zer vd., 2011: 2320; Park et al., 2016: 4). Bu 
bağlamda meme kanseri riskini azaltmak için 
ilk doğum yaşının geciktirilmemesi ile ilişkili 
kadınların bilinçlendirilmesinin önemli oldu-
ğu söylenebilir.

Sunulan çalışmadaki kadınların çoğunun 
obezitenin teşvik ettiği ileri sürülen meme 
kanseri riskini taşıdığı düşünülmektedir. Her 
ne kadar toplam risk puanları bu riskin gö-
rülmesini maskelemiş ise de birçok çalışma-
da güçlü olarak postmenopozal kadınlarda 
obezitenin meme kanseri riskini arttırdığı 
gösterilmiştir (Ferrini et al.,2015:2; Travis 
and Key 2003:240; Wilson et al., 2013: 370; 
World Cancer Research Fund. 2007). Ancak 
premenopozal kadınlarda tam tersine obezi-
te, meme kanser riskinde azalma ile ilişkili-
dir. Bu ilişki hormonal faktörler ile şu şekilde 
açıklanmaktadır; Menopozdan sonra adrenal 
bezlerden salgılanan dehidroepiandrosteron 
östrojenin ana kaynağıdır ve dehidroepiand-
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rosteron periferik yağ dokusunda metabo-
lize edilerek östradiol ve östrona dönüşerek 
menopoz sonrası endojen östradiol (E2) dü-
zeyinin iki kat artmasına neden olmaktadır 
(Key et al., 2003: 413). Bu nedenle menopoz 
sonrası dönemde östrojen düzeyi artmaktadır 
(Ferrini et al.,2015:1-11). Oysa menopoz ön-
cesi dönemde, obez kadınlarda anovulatuar 
döngülerden dolayı östrojen hormon sentezi-
nin azalması olası meme kanseri riskini azalt-
ması ile açıklanmaktadır (Travis and Key 
2003: 240). Ayrıca yağ dokusu yalnızca pasif 
bir yağ deposu değildir, aynı zamanda çeşit-
li metabolitler, hormonlar ve adipositokinler 
olarak bilinen sitokinler sekrete etmektedir. 
Bu adipositokinlerin meme, prostat, endo-
metrium ve kolorektum kanserleri ile ilişkili 
olduğu bildirilmektedir (El-Benhawy et al., 
2015:254). Son çalışmalarda da beden kitle 
indeksinin ≥30kg/m2 olması ile meme kanseri 
riski arasında pozitif yönde ilişki bulunduğu 
vurgulanmaktadır (Ferrini et al.,2015:2). 

Dünya Sağlık Araştırmaları Birliği ve Ame-
rika Kanser Araştırmaları Enstitüsü, sağlıklı 
beslenme, kilo kontrolü ve fiziksel aktivite 
ile dört kanserden birisinin önlenebildiğini 
bildirmektedir (Castelló et al., 2015:3). Ya-
pılan çalışmalarda fiziksel aktivitenin çeşitli 
mekanizmalar ile insülin direnci, insülin sek-
resyonu, inflamasyon ve cinsiyet hormonla-
rının üretimini ve biyoyararlanımını azalttığı 
belirlenmiştir. Bu nedenle konu ile ilişkili ya-

pılan çalışmalarda primer önlem olarak fizik-
sel aktivitenin meme kanser riskini %15-20 
azalttığı bildirilmektedir (Si et al.,2015: 454; 
Desnoyers et al., 2016:1). Sunulan çalışmada 
kadınların çoğunun egzersiz yapmaması sağ-
lıklı yaşam davranışlarında eksiklik olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca, bu çalışma grubunda 
yer alan kadınların genç olmaları yaş ile bir-
likte artan meme kanseri riskini azaltmak için 
primer korunma kapsamında düzenli egzersiz 
yapmaları konusunda bilinçlendirilmesi ge-
reken önemli bir grup olduklarını göstermek-
tedir. Türkiye’de yapılan diğer çalışmalarda 
da (Gür vd., 2014:154; Yılmaz vd., 2010: 65; 
Sezer vd., 2011: 2319) Türk kadınlarının dü-
zenli egzersiz yapmadıkları bulunmuştur. 

SONUÇ

Bu çalışmada kadınların genel olarak meme 
kanseri risk düzeyinin düşük olduğu bulundu. 
Ancak çalışmada literatürde bildirilen tüm 
risk faktörlerinden en az ikisini taşıdıkları için 
düşükte olsa meme kanseri riski taşıdıkları 
görülmektedir. Bireylere sahip oldukları risk-
ler doğrultusunda eğitim verilmesi gerçekçi 
bir korunma ile primer korunmasının sağlan-
masına yardım edebilir. Risk oranının düşük 
olmasına rağmen, Dünya’da ve Türkiye’de 
kadınlarda meme kanseri riskinin artıyor ol-
ması, kadınların meme kanserinin önlenebilir 
risk faktörleri konusunda bilgilendirilmesinin 
önemli olduğu kanısına varılmıştır.
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Bu sonuçlar doğrultusunda:

▪Kadınların meme kanseri ve risk faktörleri 
konusunda, yazılı ve sözlü basın ve sağlık 
personelinin eğitim toplantıları düzenlemesi 
yolu ile bilgi ve farkındalıklarının arttırılma-
sı,

▪ Erken tanılamak için 20 yaş ve üzerindeki 
sağlıklı kadınların standart formlar ile meme 
kanseri risk düzeylerinin belirlenmesi,

▪ Meme kanseri riski yüksek kadınların ris-
kini ortadan kaldırmak, erken tanı ve morta-
liteyi azaltmak için genetik analizlerinin ya-
pılması ve danışmanlık hizmetinin verilmesi,

▪ Daha geniş gruplar ile ve Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde yaşayan kadınları içeren çalış-
maların yapılması önerilebilir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Breast cancer is the most commonly diagnosed cancer and it is 
leading cause of cancer deaths in women worldwide. During the development of breast cancer 
of woman risk factors called specific factors increase. Many factors determine the risk of a 
woman’s breast cancer. There are such risk factors as gender (woman) and (age) over 65 ye-
ars (Wood and Della-Monica, 2011:743-795), the BRCA1, BRCA2 mutation in the genes of 
early-onset family history (Couto and Hemmer, 2007: 1740-1742; Czar main et al., 2009:1), 
early menarche and late menopause (Pars and Parsa, 2009), modifiable risk factors such as; 
the first birth at the age of 30 (Macmahon et al., 1970: 209-221;Tamakosh et al., 2005:57), 
breastfeeding (Dry et al., 2002:557), lack of regular physical exercises(Carmichael et al., 2010: 
1139-1148; Friedenreich, 2011: 125-139), obesity(Ahn et al., 2007: 2091-2102), exogenous 
hormone use (HRT and OKS) (Bernstein, 2002: 4-6), education (Yilmaz et al., 2011: 817-822) 
are described as breast cancer risk factors that can be changed. Smoking (Sezer et al., 2011: 
2317-2322; Ilic et al., 2013:6643-6647), alcohol (Gao et al., 2013:7543-7575), six seats using 
antiperspirant lotion (Darbr, 2009:1-5), fat diet (Zhang et al., 2011:199-206), night work (Brud-
nowsk and Peplonsk, 2011: 323-328) are some of the risk factors detected in the development 
of breast cancer. However, 75-80% women’s developing breast cancer has been identified that 
they do not have any of these risk factors. In Turkey, according to the risk assessment of Gail 
model or the Turkey’s Health Ministry form, and in the studies, that determined the risk level 
of breast cancer (EtiAslan and Gurkan, 2007: 63-68; Yilmaz et al., 2010:3281-3288) it is stated 
that although the risk level of women’s breast cancer had a low level, breast cancer is described 
as a major threat to women’s life in Turkey. Aim: The aim of this study was to assess the risk 
level of breast cancer in a group of women who lived in Sivas. Methods: This is a descriptive 
study. The study was conducted with 927 women patients at the age of 20 years and over who 
were treated in a university hospital and their caregivers and they accepted to participate in the 
study. Data was collected with face to face interviews by using breast cancer risk assessment 
questionnaire forms which include individual characteristics of a woman developed by Ameri-
can Cancer Society and adopted by Turkey’s Health Ministry. The data was evaluated by using 
SPSS 14.0 software with frequency and mean. Findings: The mean age of the women was 
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42.7±12.1 and 30.7% were in the 30-40 age group. It was determined that many of women were 
married, primary school graduates, unemployed and 14.5% of women exercised regularly. Most 
women had no family and personal history of breast cancer gave birth to their first child before 
30, menarche age was 12-14 and more than half were obese. It was identified that the women 
who were of advanced age, had breast cancer history in mother and sister, the personal history 
of breast cancer, gave birth to first child after age 30, whose age of menarche was 11 and even 
younger and were obese had higher breast cancer risk than other women. It was identified that 
1.8 % of the women were found to be at high and very high risk of breast cancer and many 
women were at low risk. Results and discussion: In this study, the majority of women’s risk 
level of breast cancer was low. Although it may seem like very little, 1.3% of women who take 
place in high-risk group is remarkable. For this reason, the risk of these may increase in coming 
years. This situation shows that there are also the usual risk factors in women living in Sivas. 
In Turkey, Gur and his colleagues (2014: 154-160) had identified that 1.8% of women had a 
high cancer risk and a very high degree in breast, while Eti Aslan and Gurkan (2007: 63-68) 
had identified the 1.5% as moderate risk in Istanbul province. In another study conducted in 
Sivas (Yilmaz et al., 2013: 3281-3288), the rate of high and very high risk of women for breast 
cancer was reported as 2.2%. The majority of women in the present study created with a young 
women group, may be misleading. Considering the age group distribution there seems to be no 
significant change in parallel with the number of breast-feeding and fertility. Therefore, the risk 
of these women is likely to increase in later years. Conclusion: This study found that women 
generally have lower levels of breast cancer risk. Because they carry at least two of the risk fac-
tors reported in the literature, it is seen that they also have low risk of breast cancer. Providing 
individuals with information on risk factors can help to ensure a realistic protection for primary 
prevention. Despite the low risk ratio, increasing risk of breast cancer in women in the world 
and in Turkey, it was concluded that it is important to inform women about the preventable risk 
factors for breast cancer.
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NÖROŞİRURJİ HASTALARININ HEMŞİRELİK BAKIMI İLE  
İLGİLİ MEMNUNİYET VE BEKLENTİ DÜZEYLERİNİN  
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INVESTIGATION OF THE NEUROSURGERY PATIENTS’  
SA-TISFACTION AND EXPECTATION LEVELS REGARDING  
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Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, nöroşirurji hastalarının 
hemşirelik bakımı ile ilgili memnuniyet ve beklentilerini in-
celemektir. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte yapılan 
bu çalışma, Ocak- Eylül 2008 tarihleri arasında bir üniversite 
hastanesinin 12 yataklı nöroşirurji servisinde yatan 90 hasta 
ile yapılmıştır. Çalışmanın verileri hastaların bireysel özel-
likleri, hemşirelik bakımına ilişkin beklenti durumuna ilişkin 
sorular ve Newcastle Hemşirelik Bakımından Memnuniyet 
Ölçeği (NHBMÖ) olmak üzere üç bölümden oluşan anket 
formu ile toplanmıştır. Veriler bağımsız gruplarda t-testi, one 
away ANOVA, ki-kare analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgu-
lar: Hastaların %37.8’i 60 yaş ve üzerinde, %66.7’si kadındır. 
Hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeyi ortala-
ması 73.32 ± 13.42 olarak bulundu. En yüksek memnuniyetin 
“hemşirelerin mahremiyete gösterdikleri saygı” dan, en düşük 
memnuniyetin ise “hemşirelerin size durumunuz ve tedaviniz-
le ilgili yeterli bilgi vermeleri” den olduğu saptandı. Hastala-
rın bireysel özelliklerine göre puanları açısından anlamlı bir 
fark olmadığı bulundu (p>0.05). Hastaların “günlük yaşama 
ve ziyarete ilişkin bilgi alma” beklentilerinin olduğu ancak 
beklentilerinin hemşireler tarafından karşılanmadığı görüldü.  
Sonuç: Hastaların, genel olarak hemşirelik bakımından mem-
nun oldukları; tedavi, bakım ve ziyaretçi konularında bilgilen-
dirme ile ilgili beklentilerinin karşılanmadığı ve hastaların bi-
reysel özelliklerinin memnuniyeti etkilemediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hasta Memnuniyeti, Hemşirelik Bakımı, 
Beklenti

Abstract: Aim: The aim of this study is to examine neurosur-
gery patients’ satisfaction and expectation  levels regarding 
nursing care Method:  The sample of this descriptive cross-
sectional study consisted of 90 patients treated at a 12-bed 
neurosurgery service of a university hospital between Janu-
ary-September 2008. The data of the study were collected by 
using the individual characteristics form, Newcastle Satisfac-
tion with Nursing Scale and Expectations About Nursing Care 
form. The data were evaluated with t-test, oneaway ANOVA, 
and chi-square analyses in the independent groups. Results: 
Of the patients, 37.8% were 60 years old or older and 66.7% 
were women. The mean satisfaction level of nursing  care 
was found to be 73.32 ± 13.42. It was found that the highest 
satisfaction level was related to “nurses’ respect for privacy”  
and the lowest satisfaction level was related to “being infor-
med satisfactorily by the nurses about the treatment”. There 
was no statistically significant difference regarding the parti-
cipants’ points with regards to their demographic characteris-
tics (p>0.05). It was also seen that the participants also had 
expectations for “getting information regarding daily life and 
visits” but it was not satisfied by the nurses. Conclusion: In 
this study, it was determined that patients are generally satis-
fied with nursing care. It was also determined that the mean 
expectation levels of patients were highest in the areas related 
to daily life and visits which were failed to be satisfied by the 
nurses. As a result, it can be said that there was no relations-
hip found between the satisfaction level and the demographic 
characteristics of the participants. 

Key Words: Patient Satisfaction, Nursing Care, Expectation
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GİRİŞ

Sağlık hizmetinin sunumunda, hemşirenin 
temel görevi hastaların gereksinimlerine ve 
isteklerine cevap vererek hastaların iyilik 
halini artırmak ve sağlıklı bireyin sağlığını 
sürdürmelerine yardım etmektir (Aksakal ve 
Bilgili, 2008: 246). Bu yardım, sağlıklı kişi-
nin yaşamını sağlıkla sürdürmesi, hastanın 
ise yeniden sağlığına kavuşması için gerekli 
olan bilgi, istek ve güce kavuşmasına yönelik 
bakımları içerir (Taşlıyan ve Gök, 2012:77). 
Cerrahi hastanın kliniğe kabulü, eğitimi, bakı-
mı ve danışmanlığından özellikle hemşire so-
rumludur. Hasta memnuniyeti ve hemşirelik 
bakımın hizmetlerinden memnuniyet düzeyi, 
sağlık hizmetlerinin kalite göstergesi ola-
rak kabul edilmektedir (Koç vd., 2012:131). 
Amerikan Ulusal Kalite Derneği kaliteyi, has-
ta bakım sürecinde mümkün olabilecek en 
iyi bilgi ve kayıtlara geçirilmiş mükemmel 
bir ürün olarak görmektedir. Amerikan Hem-
şireler Birliği “hasta memnuniyetini” yatıştan 
itibaren, hastaya mümkün olabilecek en iyi 
hemşirelik bakımını sağlamada yer alan ak-
tivitelerin hastaların görüşüne göre değerlen-
dirilmesi olarak tanımlamaktadır (Ovayolu ve 
Bahar, 2006:104; Soliman et al., 2015:30).  

Hemşirelik bakım kalitesinin en önemli be-
lirleyicisi ise hasta bireydir (Ovayolu ve Ba-
har, 2006: 106; Kıdak ve Aksaraylı, 2008: 
94). Hasta bireylerin bakış açılarıyla sağlık 

hizmetlerinin geniş bir yelpazede değerlen-
dirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve 
hastaların beklentileri doğrultusunda daha ni-
telikli hizmet sunulması bakımından önemli 
kabul edilmektedir (Staniszewska and Ah-
med, 1999:364; Taşlıyan ve Gök, 2012:75).   
Hemşirelik bakım kalitesinin ölçümü, diğer 
meslek alanlarında kullanılan yöntemlerle ay-
nıdır. Bakım kalitesinin değerlendirilmesinde 
başlıca iki yaklaşım vardır. Birinci yaklaşım; 
bakım standartlarını belirlemek, uygulama-
ları bu standartlara göre değerlendirmek ve 
kontrolünü sağlamaktır. İkinci yaklaşım ise; 
hasta memnuniyetinin izlenmesi yöntemidir 
(Yılmaz, 2001:70). Bireylerin kendilerine ve-
rilen sağlık bakımını değerlendirmesi, hizmet 
kalitesinin geliştirilmesi ve ölçülmesi ağırlıklı 
olarak hasta memnuniyet anketi aracılığı ya-
pılmaktadır (Bowling et al., 2012:1; Koç vd., 
2011:629). 

Hasta memnuniyetini açıklayan teoriler ye-
terli olmadığından hasta memnuniyeti, ge-
nel anlamda, verilen hizmetin hastanın bek-
lentilerini karşılaması ya da hastanın verilen 
hizmeti algılamasına dayanmaktadır (Bü-
yükyörük vd., 2010:2). Hasta memnuniyeti, 
“hastaların aldıkları hizmetten bekledikleri 
yararlara, hastanın katlanmaktan kurtulduğu 
güçlüklere, hizmetten beklediği performansa, 
hizmetin sunuluşunun sosyokültürel değerle-
rine uygunluğuna bağlı bir işlev” olarak ta-
nımlanmaktadır (Arslan ve Kelleci, 2011:2). 
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Amerikan Hemşireler Birliği’ ne göre hasta 
memnuniyeti, sağlık bakım kurumları için 
belirlenmiş yedi ana göstergeden biridir 
(Özer vd., 2009:13). Literatürde, bireylerin 
beklenti ve gereksinimlerin karşılanmasının 
bireyin kendini önemli hissetmesini sağladığı 
ve tedaviye uyumunu kolaylaştırdığı belirtil-
miştir. Bu uyumun sağlanmasında algılanan 
memnuniyet önemlidir (Öz, 2003:8). 

Hasta memnuniyetini etkileyen faktörleri (1) 
hastaya ilişkin (sosyal, ekonomi eğitim, has-
tanın yaşam tarzı, geçmiş deneyimleri ve ki-
şilerin değerleri vb.) (Johansson et al., 2002: 
341; Koç vd., 2011:630), (2) hizmet verenle-
re ilişkin  (insanca yaklaşım, bilgilendirme, 
genel kalite, teknik yeterlilik, genel tatmin, 
bürokratik düzenlemeler, mali ve fiziksel ola-
naklar) (Yılmaz, 2001:72; Karaman, 2006:9; 
Utlu, 2006:14) ve  (3) çevreye veya kuruma 
ilişkin faktörler (hastane ulaşılabirliği, çalış-
ma saatleri, temizlik, yiyecek hizmetlerinin 
kalitesi) şeklinde gruplandırılabilir (Yılmaz, 
2001:72; Karaman 2006:9; Özer ve Çakıl, 
2007:142). 

Hemşirelik bakım kalitesinin ölçümünü ya-
pabilmek için hemşirelerin çalıştıkları kli-
niklere özgün, belli standartların oluşturul-
ması ve bu standartlara ulaşma durumunun 
belirlenmesi gereklidir (Ovayolu ve Bahar, 
2006:105). Bu nedenle hasta memnuniyeti, 
özellikle hemşirelik uygulamalarındaki de-

ğişimlerin yararlarını göstermede ve bakım 
kalitesinin ölçümünde de sıklıkla kullanılan 
bir yöntemdir (Walsh and Walsh, 1999:307).  
Yapılan çalışmalarda hasta memnuniyetinin 
temelini büyük ölçüde hasta-hemşire birlik-
teliğinin oluşturduğu görülmektedir (Köş-
geroğlu vd., 2005:77; Demir vd., 2011:69).  
Hasta memnuniyeti ile ilgili yapılan çalışma-
larda bu birlikteliğin odak noktasının ise ile-
tişim ve hastayı bilgilendirme olduğu belirtil-
miştir (Köşgeroğlu vd., 2005:77). Hemşirelik 
bakımı ile ilgili hasta memnuniyetini ölçmek, 
hastaların gereksinimlerini belirlemek, uygun 
hemşirelik girişimlerini planlamak, sonuçları 
değerlendirmek ve tercihlerine göre bakımın 
değiştirilmesini sağlamak için   önemlidir 
(Verbeek et al., 2001:273; Koç vd., 2011:630). 
Hastanın kliniğe kabulden taburculuğa ka-
dar geçen süreçte memnuniyetini arttırmada 
hemşireye büyük sorumluluk düşmektedir. 

Ülkemizde hastane hizmetlerine yönelik 
memnuniyet çalışmaları bulunmasına rağ-
men hemşirelik bakımı ile ilgili memnuni-
yet çalışmaları daha sınırlı sayıdadır. Yapılan 
hemşirelik bakımı memnuniyet çalışmaların-
da genel olarak hastanın bireysel özellikle-
rinin memnuniyet üzerindeki etkisinin ince-
lendiği görülmektedir. Bu çalışma ile nöro-
şirurji kliniğinde yatarak bakım hizmeti alan 
hastaların hemşirelik bakımı ile ilgili mem-
nuniyet düzeylerini; memnuniyet ile ilişkili 
bazı faktörlerin belirlenmesi saptamak diğer 
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çalışmalardan farklı olarak ise hastaların sağ-
lık bakımlarına ilişkin beklentilerinin klinik 
hemşireleri tarafından karşılanma düzeylerini 
belirlemek amacıyla planlandı.

YÖNTEM

Ocak-Eylül 2008 tarihleri arasında bir üni-
versite hastanesinin 12 yataklı nöroşirürji 
kliniğinde en az üç gün yatarak tedavi gören, 
konuşma ve anlama sorunu olmayan ve ça-
lışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 
18 yaş üzeri 90 hasta çalışmaya alınmıştır. 
Veriler, çalışmanın yapılacağı kurumdan ya-
zılı izin ve etik kurul onayı alındıktan sonra 
gönüllü hastalarla yüz yüze görüşme tekniği 
kullanılarak toplanmıştır. Formlar, hastaların 
taburculuk işlemlerini beklerken hasta oda-
sında yaklaşık 10-15 dakikada içinde doldu-
rulmuştur.

Veri Toplama Araçları

Bireysel Özellikler Formu: Hastaların yaş, 
cinsiyet, eğitim düzeyi, medeniyet durumu, 
meslek, sosyal güvence, daha önceki hastane 
deneyimi ve yatış süresini içeren sorulara bi-
reysel özellikler formunda yer verilmiştir.

Newcastle Hemşirelik Bakımından Mem-
nuniyet Ölçeği (NHBMÖ): Verilerin toplan-
masında Thomas ve Bond tarafından 1996 
yılında hemşirelik bakımı alan medikal ve 
cerrahi hastaların memnuniyetlerini ölçmek 
için geliştirilen NHBMÖ ölçeği kullanılmış-

tır (Thomas and Bond, 1996:748; Peterson 
et al., 2005:673). Ölçek 19 maddeden oluşan 
beşli likert tipi bir ölçektir. Türkçe geçerlik 
ve güvenirlik çalışması 2003 yılında Uzun 
daha sonrasında 2007 yılında Akın ve Er-
doğan tarafından tekrar yapılmıştır (Uzun, 
2003:16; Akın ve Erdoğan, 2007:646). Öl-
çeğin tüm maddeleri 1 ila 5 arasında değer 
alır ve işaretlenen tüm maddelerin değerleri 
toplanarak 100’e dönüştürülür. Toplam puan 
değerlendirilmesi 0-100 üzerinden yapılmak-
tadır. Toplam puanın 100 olması hemşirelik 
bakımının bütün yönlerinden memnun olma-
yı ifade eder (Karaman, 2006:15; Akın ve Er-
doğan, 2007:648).

Hastaların Hemşirelerden Beklentileri ve 
Karşılanma Durumunu Tanımlayan Form: 
Nöroşirurji servisine yatan hastaların kliniğe 
kabul, tedavi ve bakımına ilişkin hemşireler-
den beklentilerini tanımlamak için araştırma-
cılar tarafından bir form oluşturulmuştur.  Bu 
form, literatürden yararlanılarak elde edilen 
hastanın beklentilerine ilişkin soruları kapsa-
maktadır ve ön uygulama sonrasında son hali 
verilmiştir (Mucuk ve Güler, 2002:22; Öz, 
2003:9; Şahin, 2008; 38 Koç vd., 2011:31). 
Hasta beklentileri; Kliniğe kabul sırasındaki 
beklentilerine ilişkin 13 soru (K1-13), Gün-
lük yaşam aktivitelerine ilişkin beklentilerini 
içeren 10 soru (GYA 1-10), Ziyaret konusun-
daki beklentilerini içeren dört soru (Z1-4) ve 
Tedaviye ilişkin beklentilerini içeren yedi 
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soru (T1-7) olmak üzere dört alt gruba ayrıl-
mıştır. Bireyler beklentiler ile ilgili soruları, 
(1) Beklentim var; (2) Beklentim karşılanma-
dı; (3) Kısmen karşılandı; (4) Tamamen kar-
şılandı şeklinde cevaplamışlardır.

Verilerin Değerlendirilmesi

Çalışmanın verilerin değerlendirilmesin-
de Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) 11.0 programı kullanıldı. Hastaların 
bireysel özellikleri sayı ve yüzdelik dağı-
lımlar, NHBMÖ’nin puan ortalamalarının 
değerlendirilmesinde ise ANOVA ve t testi 
uygulanmıştır. Hastaların hemşirelerden bek-
lentileri ve karşılanma durumunu belirlemek 
için ki-kare (x2) testi kullanılmıştır. Çalış-
mada kullanılan NHBMÖ’nin cronbach’s 
alfa katsayısı r=0.93 olarak bulunmuştur. 
NHBMÖ’nin kullanıldığı cronbach’s alfa 
katsayısı incelendiğinde, Utlu’nun (2006:22) 
çalışmasında (0.90), Akın ve Erdoğan’ın 
(2007:649) çalışmasında (0.96) ve Geçkil 
vd’nin (2008:44) çalışmasında (0.95) olduğu 
görülmüştür. Bu sonuçlara göre NHBMÖ’nin 
nöroşirurji hastalarında güvenle kullanıla-
bileceği düşünülmüştür. Sonuçlar %95’lik 
güven aralığında 0.05 anlamlılık düzeyinde 
değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Çalışmaya katılan hastaların %41.1’i (n=37) 
40-59 yaş aralığındadır. Hastaların %66.7’ si 

(n=60) kadın, %33.3’ü (n=30) erkek, %53.3’ü 
(n=48) ilkokul mezunu, %95.6’sı (n=86) evli, 
% 63.3’ü (n=57) ev hanımıdır. Hastaların 
%85.6’sının (n=77) daha önceden hastane 
deneyimi olduğu, % 71.1’inin (n= 64) yatış 
süresi 1-10 gün arasında olduğu saptanmıştır. 

Hastaların bireysel özellikleri ile memnu-
niyet puan ortalamaları karşılaştırılmış-
tır. Hastaların NHBMÖ puan ortalaması 
73.32±13.42 olarak bulunmuştur. Çalışma 
bulgularına göre hemşirelik bakımından 
memnuniyet ortalamaları; 60 ve üzeri yaş 
grubundaki yaşlılarda (77.88±12.90), kadın-
larda (73.75±12.96), eğitim seviyesi okur-
yazar olanlarda (78.52±12.64), öğrenciler-
de 85.25±12.76), yeşil kart sahibi olanlarda 
(81.05±4.46), ilk kez hastaneye yatanlarda 
(75.78±15.82) ve yatış süresi 21-30 gün ara-
sında olan hastalarda (87.88±9.47) yüksek 
bulunmuştur (Tablo 1). Ancak yapılan ista-
tistiksel analiz sonucunda yaş, cinsiyet, eği-
tim düzeyi, meslek, sosyal güvence, önceki 
hastane deneyimi ve yatış süresi ile hastaların 
memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı fark 
bulunamamıştır (p>0.005; Tablo 1). 

Hemşirelik bakımından memnuniyet düze-
yinin ölçüldüğü her bir maddenin ortalama 
puan dağılımları Tablo 2’de verilmiştir. En 
yüksek memnuniyet ortalaması 3.91±0.80 ile 
“hemşirelerin mahremiyetinize gösterdikleri 
saygıdan” maddesi olmasına karşın en düşük 
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memnuniyet puan ortalaması 3.39±1.08 ile 
“hemşirelerin size durumunuz ve tedavinizle 

ilgili yeterli bilgi vermemelerinden” maddesi 
olduğu saptanmıştır (Tablo 2).

Tablo 1. Hastaların Bireysel Özellikleri Ve Memnuniyet Düzeyleri (n=90)

Bireysel Özellikler Memnuniyet Düzeyleri

n (%) Ortalama SD
***t test 
/ Oneway 
ANOVA

Yaş Grup (yıl)

18-39 19 (21.1) 71.79 ±14.07 *F=3.458
**Sd=89
p=0.360

40-59 37(41.1) 69.92 ±12.68

60 ve üzeri 34(37.8) 77.88 ±12.90

Cinsiyet

Kadın 60(66.7) 73.75 ±12.96 t=0.419
Sd=88
p=0.422Erkek 30(33.3) 72.48 ±14.48

Eğitim Durumu

Okur-yazar değil 23(25.6) 74.77 ±12.04

F=0.556
Sd=89
p=0.733

Okur-yazar 5(5.6) 78.52 ±12.64

İlkokul 48(53.3) 72.40 ±14.45

Ortaokul 5(5.6) 69.90 ±14.23

Lise 5(5.6) 78.10 ±13.34

Üniversite 4(4.4) 68.20 ±11.66

Medeni Durum

Evli 86(95.6) 72.24 ±13.34 F=2.120
Sd=89
p=0.126Bekar 4(4.4) 77.10 ±13.52

Meslek
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Evhanımı 57(63.3) 73.66 ±13.23

F=1.287
Sd=87
p=0.278

Emekli 11(12.2) 77.60 ±14.57

Serbest Meslek 8(8.9) 67.88 ±9.33

İşçi 8(8.9) 67.88 ±16.36

Memur 3(3.3) 67.71 ±8.44

Öğrenci 3(3.3) 85.25 ±12.76

Sosyal Güvence 

SSK 42(46.7) 71.77 ±14.16

F=1.333
Sd=87
p=0.269

BağKur 23(25.6) 77.34 ±11.97

Emekli Sandığı 21(23.3) 71.17 ±12.34

Yeşil Kart 4(4.4) 81.05 ±4.46

Daha Önce Hastane Deneyimi

Var 77(85.6) 72.91 ±13.04 t=0.711
Sd= 88
p=0.385Yok 13(14.4) 75.78 ±15.82

Yatış Süresi (gün)

1-10 64(71.1) 71.98 ±13.52
F=2.981
Sd=89
p=0.360

11-20 19(21.1) 76.50 ±11.90

21-30 4(4.4) 87.88 ±9.47

31 ve üzeri 3(3.3) 62.45 ±9.43

*F:Oneway ANOVA       
**Sd:Serbestlik derecesi                       

***t: t test
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Tablo 2. Newcastle Bakım Parametreleri ve Memnuniyet Düzeyleri (n=90)

Newcastle Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği
1=Hiç memnun değildim
2=Nadiren memnundum
3=Memnundum
4=Çok memnundum
5=Tamamen memnundum

Memnuniyet parametreleri
Memnuniyet Düzeyleri

1
n(%)

2
n(%)

3
n(%)

4
n(%)

5
n(%)

Mean SD

Hemşirelerin size ayırdığı zaman 
miktarından

- 4(4.4) 28(31.1) 38(42.29 20(22.2) 3.82 ±0.82

Hemşirelerin işlerindeki becerik-
liliğinden

- 6(6.7) 29(32.2) 31(34.4) 24(26.7) 3.81 ±0.91

Her an sizinle ilgilenecek bir hem-
şirenin yakınınızda bulunmasın-
dan

1(1.1) 5(5.6) 27(30.0) 37(41.1) 20(22.2) 3.78 ±0.89

Hemşirelerin sizin bakımınızla il-
gili sahip oldukları bilgi düzeyin-
den

1(1.1) 5(5.6) 32(35.6) 35(38.9) 17(18.9) 3.69 ±0.88

Çağırdığınızda hemşirelerin he-
men gelmelerinden

2(2.2) 12(13.3) 19(21.1) 39(43.3) 18(20.0) 3.66 ±1.01

Hemşirelerin sizi kendi evinizdey-
miş gibi hissettirmelerinden

2(2.2) 6(6.7) 23(25.6) 31(34.4) 28(31.1) 3.86 ±1.01

Hemşirelerin size durumunuz ve 
tedavinizle ilgili yeterli bilgi ver-
memelerinden

5(5.6) 11(12.2) 34(37.8) 24(26.7) 16(17.8) 3.39 ±1.08

Hemşirelerin iyi olup olmadığını-
zı yeterli sıklıkta kontrol etmele-
rinden

3(3.3) 5(5.6) 24(26.7) 39(43.3) 19(21.1) 3.73 ±0.96

Hemşirelerin size yardımcı olma-
larından

2(2.2) 3(3.3) 26(28.9) 36(40.0) 23(25.6) 3.83 ±0.92

Hemşirelerin size açıklama yapma 
biçiminden

6(6.7) 10(30) 30(33.3) 25(27.8) 20(22.2) 3.49 ±1.14

Hemşirelerin akraba ve arkadaşla-
rınızı rahatlatma biçiminden

3(3.3) 6(6.7) 35(38.9) 30(33.3) 16(17.8) 3.56 ±0.97
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Hemşirelerin işlerini yapma konu-
sundaki tutumlarından

2(2.2) 4(4.4) 26(28.9) 38(42.2) 20(22.2) 3.78 ±0.92

Hemşirelerin durumunuz ve teda-
vinizle ilgili olarak size verdikleri 
bilginin yeterliliğinden

5(5.6) 8(8.9) 32(35.6) 30(33.3) 15(16.7) 3.47 ±1.05

Hemşirelerin size önemli bir insan 
gibi davranmalarından 

1(1.1) 6(6.7) 28(31.1) 38(42.2) 17(18.9) 3.71 ±0.89

Hemşirelerin endişe ve korkuları-
nızı dinleme biçiminden

2(2.2) 15(16.7) 29(32.2) 33(36.7) 11(12.2) 3.40 ±0.98

Serviste size tanınan serbestliğin 
miktarından

2(2.2) 3(3.3) 43(47.8) 25(27.8) 17(18.9) 3.58 ±0.91

Hemşirelerin sizin bakımınızdan 
ve tedaviniz ile ilgili gereksinim-
lerinizden

1(1.1) 7(7.8) 29(32.2) 40(44.4) 13(14.4) 3.63 ±0.86

Hemşirelerin mahremiyetinize gös-
terdikleri saygıdan

- 2(2.2) 27(30.0) 38(42.2) 23(25.6) 3.91 ±0.80

Hemşirelerin sizin bakımınızdan 
ve tedaviniz ile ilgili gereksinim-
lerinizin farkında olmalarından

2(2.2) 4(4.4) 30(33.3) 35(38.9) 19(21.1) 3.72 ±0.92

Ortalama memnuniyet düzeyi 73.32±13.42 
(100 puan üzerinden) Cronbach α= 0.93

Nöroşirurji kliğinde yatan hastaların hemşi-
relerden beklentileri ve beklentilerinin kar-
şılanma düzeyleri Tablo 3’ de verilmiştir. 
Hastaların hasta kabulüne ve tedaviye iliş-
kin hemşirelerden beklentileri yüksek olup 
günlük yaşam aktivitelerine ve ziyaretçiye 

ilişkin beklentilerinin ise düşük olduğu belir-
lenmiştir. Tablo 3’ de en düşük beklenti değe-
ri %11.1 (n=10) ile hastaların “ölümle ilgili 
duygu ve düşüncelerin konuşulması” beklen-
tisi olmuştur.  Hastaların en yüksek oranda 
%96.7 (n=87) “tedavi edici ortamın güvenli-
ğinin sağlanması” beklentilerinin olduğu ve 
%87.8’i (n=79) bu beklentinin tamamen kar-
şılandığını ifade etmişlerdir. 
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Tablo 3. Hastaların Hemşirelerden Beklentileri ve Karşılanma Durumları

Hemşirelik Bakımına İlişkin Beklentiler

Karşılanma Durumu

Beklentim 
var

Karşılanmadı Kısmen 
Karşılandı

Tamamen 
Karşılandı

n (%) n (%) n (%) n (%)

K1. Hemşirenin kendisini tanıtması 63(70.0) 27(30.0) 5(5.6) 31(34.4)

K2. Yatış işlemleri ile ilgili bilgi verme 69(76.7) 10(11.1) 6(6.7) 53(58.9)

K3. Hasta odası ve kliniği tanıtma 67(74.4) 12(13.3) 5(5.6) 50(55.6)

K4. Klinik kurallarını açıklama 67(74.4) 22(24.4) 4(4.4) 41(45.6)

K5. Hemşirelerin sizi oda arkadaşlarınızla ta-
nıştırması

35(38.9) 22(24.4) 1(1.1) 12(13.3)

K6. Hastaneyi tanıtması (kantin, sıcak su vb) 49(54.4) 21(23.3) 4(4.4) 24(26.7)

K7. Kıymetli eşyaların muhafaza edilmesi 28(31.1) 10(11.1) 5(5.6) 13(14.4)

K8. Refakatçi isteğinin karşılanması 60(66.7) 2(2.2) 2(2.2) 56(62.2)

K9. Telefonla görüşme isteğinin karşılanması 30(33.3) 3(3.3) 1(1.1) 26(28.9)

K10. Odaya yerleşme ve uyum sağlamada 
yardım beklentisi

45(50.0) 8(8.9) 5(5.6) 32(35.6)

K11. Hemşirenin dürüst davranması ve bilgi 
verici iletişimi sürdürmesi

81(90.0) 8(8.9) 6(6.7) 67(74.4)

K12. Hemşirenin rahatlatıcı ve güven verici 
olması

86(95.6) 8(8.9) 5(5.6) 73(81.1)

K13. Hastaneye yatış ile ilgili korku ve endi-
şeleri giderme

57(63.3) 14(15.6) 6(6.7) 37(41.1)

G1.Yeme içme gereksinimine yardım 25(27.8) 8(8.9) 2(2.2) 15(16.7)

G2. Solunumu rahatlatmaya yardım 17(18.9) 1(1.1) 1(1.1) 15(16.7)

G3. Boşaltımının karşılanmasında yardım 22(24.4) 3(3.3) 6(6.7) 13(14.4)

G4. Uyku için yardım 27(30) 3(3.3) 3(3.3) 21(23.3)

G5. Hijyen ve kendine bakmada yardım 14(15.6) 4(4.4) 2(2.2) 8(8.9)

G6. İletişim kurmada yardım 21(23.3) 5(5.6) 2(2.2) 14(15.6)

G7. Aktivitede yardım 32(35.6) 8(8.9) 6(6.7) 18(20)

G8. Giyinme ve soyunmada yardım 21(23.3) 5(5.6) - 16(17.8)
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G9. Boş zamanını değerlendirmede yardım 24(26.7) 6(6.7) 1(1.1) 17(18.9)

G10. Ölümle ilgili duygu ve düşüncelerin ko-
nuşulması

10(11.1) 6(6.7) 1(1.1) 3(3.3)

Z1. Ziyaret saatleri konusunda bilgi verme 41(45.6) 11(12.2) 2(2.2) 28(31.1)

Z2. Ziyaretin değerlendirilmesi 24(26.7) 15(16.7) 2(2.2) 7(7.8)

Z3. Ziyaretçiler gelmeyince destek olma 24(26.7) 9(10.0) 2(2.2) 13(14.4)

Z4. Aile ile iş birliği yapılması 41(45.6) 10(11.1) 2(2.2) 29(32.2)

T1. Tedavi edici ortamın güvenliğinin sağlan-
ması

87(96.7) 3(3.3) 5(5.6) 79(87.8)

T2. Tedaviler ile ilgili bilgi verme 78(86.7) 10(11.1) 7(7.8) 61(67.8)

T3. İşlemler yapılırken hemşirenin bilgi ver-
mesi

76(84.4) 5(5.6) 11(12.2) 60(66.7)

T4. Yan etki ve komplikasyonları açıklama 63(70.0) 15(16.7) 4(4.4) 44(48.9)

T5. Hastalığın gidişatı hakkında bilgi verme 54(60.0) 20(22.2) 6(6.7) 28(31.1)

T6. Acil ve risk durumları öğrenme 46(51.1) 16(17.8) 4(4.4) 26(28.9)

T7. Acil ve riskli durumlarda ne yapacağını, 
nereye başvuracağını açıklama

49(54.4) 14(15.6) 2(2.2) 33(36.7)

Hastaların hemşirelerden kliniğe kabul, gün-
lük yaşam aktiviteleri, ziyaret ve tedaviye 
ilişkin beklentilerinin toplam ortalama puan-
ları ile bireysel özelliklerinin karşılaştırıldığı 

istatistiksel analizleri Tablo 4’de verilmiştir. 
Yapılan analiz sonucunda beklentiler ile bi-
reysel özellikler arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05).
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Tablo 4. Hastaların Hemşirelik Bakımına İlişkin Beklentileri ile Bireysel Özelliklerinin 
Karşılaştırılması

Beklenti-
ler

Yaş

X2

p

Cinsi-
yet

X2

p

Eğitim 
Durumu

X2

P

Medeni 
Durum

X2

P

Mes-
lek

X2

P

Sosyal 
Güvence

X2

p

Hastane 
Deneyimi

X2

p

Yatış 
Süresi

X2

P

K1-13 13.600
0.20

3.02
0.17

17.26
0.41

41.36
0.646

24.503
0.15

8.06
0.59

2.645
0.53

11.18
0.43

G1-10 9.06
0.243

3.847
0.392

18.277
0.303

5.738
0.621

24.243
0.311

6.289
0.687

2.757
0.487

7.887
0.584

Z1-4 6.622
0.385

5.76
0.414

15.859
0.410

4.596
0.607

27.075
0.325

11.80
0.45

5.95
0.175

7.177
0.575

T1-7 10.171
0.176

3.88
0.314

14.184
0.457

6.885
0.557

6.887
0.621

8.357
0.485

2.60
0.428

7.157
0.571

TARTIŞMA

Hasta memnuniyetini sürdürmek ve artır-
mak, sağlık bakımı kalitesinin ölçümünde 
ve değerlendirilmesinde en önemli bileşen-
lerden birisidir. Hastanede yatan hastaların 
memnuniyetini etkileyen en önemli faktörün 
ise hemşirelik bakımı olduğu bilinmektedir 
(Acaroğlu vd., 2009:35). Hasta memnuni-
yetinin değerlendirilmesi; hemşirelik uy-
gulamalarında bakım kalitesinde standardı 
belirlemeye, bakıma etkisi olan değişkenleri 
saptamaya ve hasta beklentilerine yönelik 
bakım hizmetlerinde yeni düzenlemelerin ya-
pılmasına olanak sağlayarak hemşirelik hiz-
metlerinin kalitesini yükseltmektedir (Koç 
vd., 2012:133; Köşgeroğlu vd., 2005:76). 
Türkiye’de spesifik cerrahi girişim geçiren 
hastaların aldıkları bakımdan memnuniyet 

düzeylerini inceleyen çalışmaların oldukça 
sınırlı olduğu bilinmektedir (Utlu, 2006: 39). 
Bu doğrultuda nöroşirurji hastalarının hem-
şirelik bakımına ilişkin deneyim ve memnu-
niyetini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen 
bu çalışmada hastaların, NHBMÖ puan orta-
lamaları 73.32±13.42 olarak saptandı. Ülke-
mizde yapılan birçok çalışmada da hastaların 
aldıkları hemşirelik bakımlarından memnun 
oldukları görülmektedir (Öz, 2003:10; De-
mir vd., 2005: 68; Utlu, 2006:44; Koç vd., 
2012:134).  Bu çalışmada elde edilen verilere 
göre çalışmaya katılan nöroşirurji hastaları, 
aldıkları hemşirelik bakımından iyi düzey-
de memnun oldukları görülmüştür. Cerrahi 
kliniklerde daha somut sonuçlara ulaştıran 
tedavi yaklaşımlarının uygulanması memnu-
niyet düzeyini etkileyen bir faktör olabildiği 
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belirtilmektedir (Koç vd., 2012:134). Çalış-
ma verileri nöroşirurji kliniğinden elde edilen 
sonuçlar olduğundan dolayı, bu sonuçların 
hemşirelik hizmetleri yöneticileri tarafından 
hemşirelik hizmetlerinde kaliteye ulaşıldığı 
düşüncesi olarak değil, ancak hemşirelik ba-
kım kalitesini çalışmanın yapıldığı klinikte 
ve hastanenin diğer kliniklerinde daha iyiye 
götürecek çalışmalar için yol gösterici ve mo-
tivasyon kaynağı olarak değerlendirilmesi-
nin yararlı olacağı belirtilmektedir (Koç vd., 
2012:134; Demir vd., 2005: 72). 

Çalışmada, hemşirelik bakımı ile ilgili en 
yüksek memnuniyetin “mahremiyete göste-
rilen saygı” olduğu, bunu “hastalara evlerin-
deymiş gibi hissettirmeleri” ve “hemşirelerin 
hastalara yardımcı olmaları” nın izlediği sap-
tanmıştır. Yüksek memnuniyet ifadeleri aynı 
ölçekle yapılan diğer çalışma bulgularıyla 
paralellik göstermektedir (Walsh and Walsh, 
1999: 312; Utlu, 2006: 43; Akın ve Erdoğan, 
2007:646; Geçkil vd., 2008: 48). Temel insan 
haklarından biri olan özel yaşamın gizliliği 
çerçevesinde değerlendirilen hasta mahremi-
yetine saygı gösterilmesi esastır. Mahremi-
yete gösterilen saygı bu çalışmada en yüksek 
memnuniyet duyulan alan olarak saptanmış-
tır. 

Çalışmada hemşirelik bakımından memnuni-
yetin en az olduğu alanların hastalara “duru-
mu ve tedavisi ile ilgili yeterli bilgi verilme-

mesini”, hastaların “endişe ve korkularının 
dinlenme biçimi” olduğu görülmüştür. Geçkil 
ve ark.’nın (2008:46) yaptığı benzer çalışma-
da en az memnuniyetin hastaların “akraba ve 
arkadaşlarını rahatlatma biçimi ve hastaların 
“endişe ve korkularının dinlenme biçimi” 
olduğu belirlenmiştir. Akın ve Erdoğan’da 
(2007:649) çalışmalarında “akraba ve arka-
daşlarını rahatlatma biçimini en az memnu-
niyet ifade edilen iki maddeden biri olarak 
bulmuşlardır. Önsüz ve ark.’nın (2008:37) 
çalışmasında da “hemşirenin hastayı bilgilen-
dirmesinden memnun değilim” yanıtının bü-
yük oranda verildiği belirlenmiştir. Çalışma 
bulgularına göre, hasta ve hemşire etkileşimi-
nin hasta memnuniyetini etkileyen faktör ol-
duğu söylenebilir. Hasta memnuniyeti sağla-
yan en önemli faktörün, kliniklerde kişilera-
rası iletişim, hemşirelerin davranışları ve has-
talıkları hakkında bilgilendirmenin olduğu 
bildirilmektedir (Geçkil vd., 2008:49; Özer 
vd., 2009:17). Çalışma bulguları hemşireler 
ile hastalar arasında memnuniyet verici bir 
iletişimin kurulamadığını düşündürmektedir.

Hastanın yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, sosyal 
güvence, önceki hastane deneyimi, yatış sü-
resinin hasta memnuniyetini etkileyebileceği 
literatürde ifade edilmektedir (Özer ve Çakıl, 
2007:141). Bu çalışmada hastaların bireysel 
özelikleri ile hemşirelik bakım memnuniyeti 
arasındaki ilişki incelenmiştir ancak istatis-
tiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamış-
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tır. Yapılmış olan benzer çalışmalarda hemşi-
relik bakımı ile ilgili memnuniyet düzeylerini 
etkileyebilecek bilgiler ve hastaların bireysel 
özelliklerinden yaş, cinsiyet, eğitim, gelir 
durumu, hastanede yatış süresi gibi paremet-
reler değerlendirilmiş ve bu parametrelerin 
hemşirelik bakım memnuniyetini etkileme-
diği belirtilmiştir (Demir vd., 2005: 73; Özer 
vd., 2009:16; Geçkil vd., 2008:49; Koç vd., 
2012:134; Kıdak ve Aksaraylı, 2008:105; 
Utlu 2006:40)

Hastaların hemşirelerden beklentilerini ve 
karşılanma durumlarına ilişkin elde edilen 
bulguları kliniğe kabul, günlük yaşam akti-
vitelerine, ziyaret ve tedavilerine ilişkin bek-
lentiler başlıkları altında incelenmiştir. Genel 
olarak hastaların hemşirelerden kliniğe kabul 
işlemleri ve tedavilerine ilişkin beklenti oran-
ları yüksek bulunurken, günlük yaşam akti-
vitelerine ve ziyarete ilişkin beklentilerinin 
düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hasta 
bireyin kliniğe kabul sürecinde hemşirenin 
kendini, diğer çalışanları ve kliniği tanıtması, 
bireye bildiği bir ortamda kendini güvende ve 
rahat hissetmesine yardımcı olarak tedavi ve 
bakıma uyumunu artıracağı düşünülmektedir. 
Hemşirelerin bakım aşamasında bu alanlara 
bağlı bilgilendirme yapması çıkabilecek so-
runları en aza indirgeyebileceği gibi hastanın 
hastanede yatma süresinin kısalmasında etki-
li olacağı ifade edilmektedir (Coşkun ve Ak-
bayrak, 2001:64). 

Hastaların günlük yaşam aktivitelerine ve zi-
yarete ilişkin en düşük beklentilerinin “Ölüm-
le ilgili duygu ve düşüncelerin konuşulması” 
olduğu ve bu az olan beklentinin de hemşi-
reler tarafından karşılanmadığı görülmüştür. 
Ölüme ilişkin sorgulama; yaşamın anlamlan-
dırılmasında önemli rol oynamakta iken ölü-
mü düşünmenin, ölüm üstüne konuşmanın, 
yaşamın sınırlılığını fark etmenin kaygıya yol 
açtığı düşünülmektedir (Tanhan, 2013:187). 
Sağlık çalışanları özellikle prognozu belirsiz 
olan hastalarla ölümü konuşmakta isteksizdir. 
Bu durum, kanser olmayan, daha az öngörü-
lebilir ölüm ile karakterize hastalar için özel-
likle geçerlidir. Sağlık çalışanları genellikle 
hastalığın doğal gidişatının farklı anlaşılması 
ya da hastaların yaşam umutlarını azaltaca-
ğı endişesi ile ölüm ile ilgili konuşmamayı 
tercih etmektedir. Ancak, bunun tam tersine 
doğru olduğuna dair iyi kanıtlar bulunmak-
tadır. Hasta ile dürüst bir ölüm iletişimi, has-
tanın kendini daha güçlü hissetmesine, ka-
rar vermesine ve umudun azalması yerine 
geliştirmesine neden olabilir. Hatta hasta ile 
sağlık çalışanı arasında uzun etkili bir ilişki 
oluşturabilmektedir (Sleeman, 2013). Ayrıca, 
çoğu insan için yaşamında ciddi bir hastalık 
ile çok az zaman karşı karşıya kalsa bile, ölü-
mün konuşulması tedavinin amaçlarının ve 
bilgilendirilmiş onamın anlaşılmasında yarar 
sağlar. Aksi takdirde, olası sonuçlar ile ölüm-
le ilgili bir konuşma başlatılamaz (Sleeman, 
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2013:197). Bu durumda hemşirelere veri-
lecek ölüm eğitimi, ölüm olgusu karşısında 
farkındalık geliştirmesini sağlayacağı, ölüm 
kaygısının azaltacağı ve yaşama ilişkin olum-
suz tutumların değişeceğine olumlu etkisi 
olacağı belirtilmektedir (Tanhan, 2013). 

Çalışmada kliniğe kabul aşamasında has-
taların %76.7’si (n=69) yatış ile ilgili bilgi 
alma beklentisinin olduğu ve %58.9’u (n=53) 
bu beklentisinin tam olarak karşılandığını; 
%74.4’ü (n=67) klinik kurallarının açıklan-
ması beklentisinin olduğunu ancak %45.6’sı-
nın beklentisinin tam karşılandığını ve %70’i 
(n=63) hemşirelerin kendilerini tanıtmaları-
nı beklediklerini ancak %34.4’ü (n=31) bu 
beklentilerinin tam karşılandığını ifade et-
mişlerdir. Şimşek (2004;61) yapmış olduğu 
çalışmada, hemşirelerin kendini tanıtmasını 
bekleyen hastaların oranının %74.3 olarak 
bulmuştur. Öz’ün (2003:12) çalışmasında has-
taların hemşirelerin kendini tanıtma beklen-
tisinin %46.3’ünün karşılanmış olduğu belir-
tilmiştir. Çalışma bulguları literatür ile ben-
zerlik göstermektedir. Hastaların kliniklerde 
refakatçi isteklerinin %62.2’sinin (n=56) kar-
şılandığı saptanmıştır. Çalışmada hastaların 
hemşirelerin rahatlatıcı ve güven verici olma-
lı beklentilerinin yüksek olduğu ve tamamen 
karşılandığı görülmüştür.

Hastaların hemşirelerden yeme-içme, vücut 
temizliği, boşaltım, giyinme ve soyunma ge-

reksinimlerine yönelik günlük yaşama ilişkin 
beklentilerinin düşük olduğu saptanmıştır.  
Hastaların büyük çoğunluğunun refakatçi is-
tekleri karşılandığı için bu alandaki gereksi-
nimlerin refakatçiler tarafından karşılandığı-
nı düşündürmektedir.  Öz’ün (2003:12) çalış-
masında hastaların günlük yaşam aktiviteleri-
ni yerine getirilmesine ilişkin hemşirelerden 
beklentilerinin düşük olduğunu bildirmiştir 
(Öz, 2003:10).

Ziyarete ilişkin; ziyaret saatleri, ziyaretçisi 
gelmeyince destek olma, ziyaretin değerlen-
dirilmesi alanında hastaların beklentilerinin 
düşük olduğu ve bu beklentilerinin hemşire-
ler tarafından yeterli olarak karşılanmadığı 
görülmüştür.   Staniszewska ve Ahmed yap-
tıkları (1999:368) çalışmada hastaların bizim 
bulgularımıza yakın oranda ziyaret saatleri ve 
doktorlarına ulaşılabilecekleri telefon numa-
raları hakkında hemşirenin bilgi verilmesini 
bekledikleri belirtilmiştir.

Hastaların tedaviye ilişkin beklentileri ara-
sında en çok tedavi ortamının güvenliğinin 
sağlanması beklentileri olduğu ve tam ola-
rak karşılandığı belirlenmiştir. Bunun dışın-
da, hastaların tedaviye ilişkin bilgi verilmesi, 
komplikasyonların açıklanması, hastalığın 
gidişatı ve acil durumlarda ne yapmaları ge-
rektiğini öğretilmesi beklentilerinin yüksek 
olduğu ancak bu beklentilerinin hemşireler 
tarafından yeterli karşılanmadığı saptanmış-



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Sayı: 9 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Issue: 9 Year: 2017

ID:208 K:304
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

88

tır. Şimşek’in (2004:71) çalışmasında, hasta-
ların %67.1’i hemşirelerin yapılacak işlemler 
hakkında bilgi vermesini, %74’ü de kendisi-
ne ve yakınlarına hastalığı konusunda bilgi 
vermesini beklediklerini saptamıştır. 

Hemşirelik bakım kalitesini belirlemek için 
hasta memnuniyetini değerlendirmek önemli-
dir. Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti, 
beklediği hizmet düzeyi ile algıladığı hizmet 
düzeyi arasındaki fark olarak tanımlanmakta-
dır (Özer vd., 2009:13).   Türkiye’deki yeni 
sağlık sistemi işleyişine göre eğitim, gelir, 
sosyal güvence düzeyi gibi bireysel özellik-
leri farklılık gösteren hastalar kamu hasta-
neleri dışında üniversite hastanesinde sağlık 
hizmeti alabilmektedir. Bu nedenle hemşire-
ler, hastaların hemşirelik bakımları ile ilgili 
algılamalarının, bakımda odaklanılması ge-
reken temel nokta olduğu ve hastanın bakış 
açısı ile görülmesinin gerektiğini farkında ol-
malıdırlar. Diğer deyişle hemşireler hastaları 
memnun edebilmek için beklentilerini bilme-
lidirler. Hastanın beklentilerine göre bakım 
planlamalıdırlar (Utlu, 2006: 73).

SONUÇ 

Bu çalışmada hastaların hemşirelik bakımı 
ile ilgili memnuniyet düzeyleri yüksek bu-
lunmuştur. Hastanın yaşı, cinsiyeti, mede-
ni durum, eğitim seviyesi, sosyal güvence, 
daha önceki hastane deneyimi ve yatış süre-
sinin memnuniyeti etkilemediği saptanmıştır. 

Memnuniyet puan ortalamalarına göre en az 
memnuniyet sahibi olanların orta yaş grubu, 
eğitim seviyesi yüksek, erkek olmak ve ya-
tış süresi kısa olanlar olduğu belirlenmiştir. 
Hemşirelik bakımı planlanırken memnuniyet 
düzeyi düşük olan grubun özellikleri dikka-
te alınması gerekliliği belirlenmiştir. Hasta-
ların grupların en çok hemşirelerden kliniğe 
kabul aşamasında ve tedavi işlemleri hak-
kında bilgilendirilme beklentileri olduğu ve 
bu beklentilerinin yeterli düzeyde karşılan-
madığı görülmüştür. Hasta hakları açısından 
baktığımızda her hastanın bakım ve tedavi-
yi bilme hakkı vardır aynı zamanda cerrahi 
kliniklerinde yatan hasta uygulanan cerrahi 
tedavinin riskleri ve seçenekleri konusunda 
bilgilendirilme hakkına sahiptir. Bu nedenle 
hasta bilgilendirme eğitiminin etkin ve etkili 
yapılması hemşire- hasta etkileşimini artıra-
cağı ve hasta memnuniyetini olumlu etkileye-
ceği ifade edilebilir.

ÇALIŞMANIN SINIRLILIKLARI

Bu çalışmanın sadece bir üniversite hastane-
sinin spesifik bir kliniğinde yapılması sınırlı-
lıklarından biridir. Diğer bir sınırlılık ise bir 
kliniğin memnuniyet sonuçlarının hastanenin 
tamamına genellenemez olmasıdır. 

TEŞEKKÜRLER

Çalışmanın yapılmasına izin veren hastane 
ve klinik yönetimine, katkıda bulunan has-
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talarımıza ve klinik hemşirelerine teşekkür 
ederiz
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Patient satisfaction studies have been intrinsically important in 
the evaluation of healthcare for the last few years (Staniszewska and Ahmed, 1999:364). The 
evaluation of patient satisfaction is a method which is frequently used particularly in demons-
trating benefits of changes in nursing practices and in measuring quality of healthcare (Walsh 
and Walsh, 1999:307). It also gives feedback to show the impact of changes in nursing practices 
and to measure the quality of nursing care (Walsh and Walsh, 1999:307). Although patient satis-
faction is a subjective perception, it establishes a significant parameter in the development and 
measurement of care quality (Koç vd., 2012:133). The American Nurses Association (2000) 
defines ‘patient satisfaction with nursing care’ as patients’ opinion of care received from nur-
sing staffs during their hospitalization. (Ovayolu and Bahar, 2006:104; Soliman et al.,2015:30). 
According to the ANA, patient satisfaction is one of the seven indicators defined for healthcare 
organisations (Özer vd., 2009:13). Factors that influence patient satisfaction can be grouped 
as: patient-related factors such as factors involving demographic variables such as social, and 
economic status, educational level , lifestyle of the patient and previous experiences (Johans-
son et al., 2002: 341; Koç vd., 2011:630); health care providers such as being humanistic and 
informing patient, and overall quality, technical competence, overall satisfaction, bureaucratic 
regulations, financial and physical opportunities (Yılmaz, 2001:69-4; Karaman, 2006:9; Utlu, 
2006:14) and so on; environmental or institutional factors such as the ability to reach the hos-
pital, work hours, hygiene, quality of food and beverage services (Özer ve Çakıl, 2007:142). 
Measuring patient satisfaction with nursing care is important in planning, implementation and 
evaluating and meeting the needs of patients for determining the proper nursing in interventions 
(Koç vd., 2011:630). Although there are some studies that address general patient satisfaction in 
hospital clinics in Turkey, there are few studies that specially address satisfaction with nursing 
care. In the studies performed about satisfaction with nursing care the effects of socio-demog-
raphic characteristics of patients on satisfaction have been investigated.  This study analysed 
“the degree to which nursing care meets patients’ expectations, related to the process of the 
admission to the clinic, daily activities, visiting their relatives and the expectations regarding 
the treatment. The aim of this study is to examine the neurosurgery patients’ satisfaction and 
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expectation levels regarding nursing care in a neurosurgery clinic. Method: This descriptive 
study was conducted in the neurosurgery clinic of a University Hospital between January and 
Semptember 2008. The clinic is a small neurosurgery clinic with a 12–bed capacity. Three 
questionnaires were used in the data collection procedures; (1) patients characteristic form, 
(2) Turkish version Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS) and (3) patients’ ex-
pectations for their care from nurses. The data were collected through face to face interviews 
and the patients filled out the questionnaires in their rooms within 10-15 minutes during the 
discharge procedures. Finding: The study included 90 neurosurgery patients, 37.8% of these 
patients were 60 years of age or over. Of the patients 66.7% were women and 33.7% were 
men, 86.7% were married, 53.3% were primary school graduates, 63.3% were housewives and 
57.1% had a surgery under general anesthesia.  85.6% patients had previous hospital experi-
ences, and the length of hospitalization for 71.1% of them was 1-10 days. Characteristics of 
patients and the statistical relationships with NSNS mean scores were shown in Table 1. There 
was not any significant differences between the characteristics of patients and their NSNA 
mean scores. In parallel to the results of the research, the average satisfaction with nursing 
care was found to be high in the scores of the participants 60 years old or older (77.88±12.90), 
women (72.48±14.48), literate (78.52±12.64), and students (85.25±12.76). It was also high in 
participants using health identification card for uninsured people (81.05±4.46), hospitalised for 
the first time (75.78±15.82) and  staying in the hospital between 21-30 days (87.88±9.47). The 
mean score of 19 items of the NSNS was assessed in this study. The highest mean scores were 
discovered in the items 18, 6, 9. The lowest mean scores were found in the items 7, 15, 13. The 
highest 33.1 % complete satisfaction was in the item “comfort” and the lowest 12.2% was in the 
item “nurses’ listening skills”. The NSNS mean score of the neurosurgery patients was 73.32 + 
13.42 over 100. The highest score (3.91 ± 0.80) was for the item privacy and the lowest (3.39 
± 1.08) was for the item “informing the patient about treatment”. In this study, the participants 
were asked to rate their expectation levels for nursing care. The highest 96.7% neurosurgery 
patients’ expectation levels for their care were related to the item “Providing a safe treatment 
environment” and the lowest 11.1% neurosurgery patients’ expectation levels were detected in 
the item “Assistance in dealing with feelings and thoughts related to death” for their care from 
nurses. Furthermore, it can be said that the lower the patients’ expectation levels are the lower 
their eventual satisfaction levels are because the lowest patient expectations were not met also 
by nurses. In this study, the neurosurgery patients’ characteristics and the statistical relations 
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with the patients’ expectation levels with their care were analyzed. In this study, there was 
no significant relationship between their expectations and socio-demographic characteristics 
(p>0.05). Result and Conclusion: The background factors influencing expectations before the 
treatment are age, gender, marital status, level of education, social security, previous hospital 
experience and the length of stay. According to the mean points of satisfaction fields, patients 
who displayed the lowest level of satisfaction were the ones who were middle aged men and the 
ones having a high educational level,and experiencing a short length of stay at hospital. When 
planning future nursing care, characteristics of the group with low satisfaction level should be 
taken into consideration. According to the findings of this study, it was seen that the patients 
expected to be informed about the neurosurgery clinic, their admission to the clinic, and the 
treatment process of their disease, but the nurses did not meet their expectations. Our results 
are also reflected in patient satisfaction with nursing care surveys, the middle score for overall 
patient satisfaction, quality of care, confidence in our team, and the likelihood that they will 
recommend neurosurgery clinic to others. Patients’ satisfaction and quality of nursing care have 
to be enhanced to reach the levels of ‘very satisfied’ and ‘always’ consecutively. On the basis 
of the results of this research, improving the quality of existing nursing care by conducting new 
studies which determine the satisfaction of patients with regard to nursing care at regular in-
tervals is recommended. Moreover, further research was recommended to validate the findings 
and to evaluate the extent to which expectations are met in other settings such as other services 
or neurosurgery training clinics.
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RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN BİREYE SAHİP AİLE ÜYELERİNİN 
ÇARE ARAMA DAVRANIŞLARINA RUHSAL HASTALIK İNANCININ 
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DETERMINING THE EFFECT OF BELIEFS ABOUT MENTAL ILLNESS 
ON TREATMENT SEEKING BEHAVIORS OF FAMILY MEMBERS OF A 
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Öz: Amaç: Bu araştırma ruhsal bozukluğu olan bireye sahip aile üyelerinin çare 
arama davranışlarına ruhsal hastalık inancının etkisini belirlemek amacıyla yapıl-
mıştır. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışma 1-28 Şubat 2015 
tarihleri arasında, bir üniversite hastanesinin psikiyatri polikliniğine başvuran has-
taların aile üyeleri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örneklem seçme yöntemi-
ne gidilmeyip evrenin tamamı örneklem olarak alınmış ve araştırmaya katılmaya 
gönüllü olan 161 aile üyesi araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplama 
aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuş “Hasta ve Aile Üyesi Bilgi 
Formu” ile “Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği (RHYİÖ)” kullanılmıştır. 
Bulgular: Araştırmada aile üyelerinin %42.9’unun dua okuyarak, %12.4’ünün 
muska takarak, %20.5’inin okunmuş su içirerek ve %10.6’sının bitkileri kullanarak 
çare aradıkları belirlenmiştir. Aile üyelerinin ruhsal hastalığın çözümü için tıp dışı 
geleneksel uygulamalara başvurma durumlarına göre tehlike, çaresizlik ve kişile-
rarası ilişkilerde bozulma alt ölçekleri ve RHYİÖ toplam puanları arasındaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Aile üyelerinin ruhsal hastalığın 
çözümü için dua okuma durumlarına göre tehlike alt ölçeğinden aldıkları puanlar 
arasındaki fark ile ruhsal hastalığın çözümü için bitkileri kullanma durumlarına 
göre RHYİÖ toplam puanı, tehlike, çaresizlik ve kişilerarası ilişkilerde bozulma 
alt ölçeklerinden aldıkları puanlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bu-
lunmuştur (p<0,05). Şizofreni tanısına sahip hastaların aile üyelerinin RHYİÖ 
toplam puanı ile tehlike, çaresizlik ve kişilerarası ilişkilerde bozulma alt ölçekle-
rinden aldıkları puanların anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 
Sonuç: Bu araştırmada aile üyelerinin çare arama davranışlarının ruhsal hastalığa 
yönelik inançlarından etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Ruhsal hastalık/hastayla 
ilgili olumsuz inanışlarla mücadele için hasta ve hasta yakınlarına tanı konulduk-
tan sonra ruhsal hastalıklara yönelik bilgilendirmenin yapılması, okullarda verilen 
sağlık eğitimi derslerinde fiziksel hastalıkların yanında ruhsal hastalıklara da yer 
verilmesi, psikiyatri hemşireleri tarafından halk eğitimlerinin yapılması ve konuyla 
ilgili projelerin üretilmesi önerilir. 

Anahtar Kelimeler: Ruhsal Hastalık, Aile Üyeleri, İnançlar, Çare Arama

Abstract:Aim: This study aims to determine the effects of mental illness beliefs 
of families having family members with mental disorders on their treatment see-
king behaviors. Material-Method: This descriptive study was performed between 
February 1 and 28, 2015, with family members of patients admitted to psychiatric 
outpatient clinic of a university hospital. All the study population was included 
in the study without any sampling selection, and as a result, 161 family members 
who agreed to participate in the study voluntarily were included in the research. 
The data were collected using the “Patient and Family Member Information Form” 
prepared by the researchers and the “Beliefs toward Mental Illness Scale (BMIS)”. 
Findings: The study showed that of the family members, 42.9% prayed, 12.4% 
put an amulet on the patients, 20.5% made the patients drink blessed water, and 
10.6% used herbs as a remedy. The difference between total BMIS score (p<0.01) 
and danger (p<0.001), helplessness, and deterioration in interpersonal relationships 
(p<0.05) sub-scales was found to be statistically significant in terms of application 
of non-medical, traditional practices for the treatment of mental illness by family 
members. There was also a statistically significant difference between total BMIS 
score and danger sub-scales of the family members in terms of praying practice as 
a remedy for the mental illness (p<0.05). And, in terms of the use of plants for the 
treatment of mental illnesses, the difference between total BMIS score and danger, 
helplessness and deterioration in interpersonal relationships sub-scale scores was 
found to be statistically significant as well (p<0.05). The family members of the 
patients diagnosed with schizophrenia obtained significantly high scores on the 
entire BMIS and the dangerousness, the poor social and interpersonal skills and the 
incurability subscales (p<0.05). Conclusion: In this study, we concluded that tre-
atment seeking behaviors of family members were affected by their mental illness 
beliefs. It is recommended to address mental illnesses in addition to the physical 
diseases discussed in health education courses given in schools in order to fight 
against negative beliefs regarding mental illnesses and patients with mental.

Key Words: Mental Illness, Family Members, Beliefs, Treatment Seeking
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GİRİŞ

Ruhsal sorunlar düşünce ve davranışlarda 
değişik derecelerde tutarsızlık, uygunsuz-
luk ve yetersizlikle karakterize bir durumdur 
(Çam ve Bilge, 2014: 119). Dünya üzerinde 
450 milyonu aşkın insanın ruhsal sorunları 
olduğu, 20 milyonu aşkın kişinin de ruhsal 
sorunlar nedeniyle yardım ya da çare arayı-
şı içinde olduğu bilinmektedir (WHO, 2003: 
4). Çare arama davranışı, hastalığı fark edip 
kabullenme ile bu soruna çözüm aramak ve 
sunulan çözümlere uyum göstermek şeklinde 
gelişmekte olup, yaşanan çevrenin etkisi bu 
sürecin ortaya çıkmasında önemlidir (Kırpı-
nar, 2002: 27,28). Ruhsal soruna yönelik çare 
arayışı sağlık kuruluşlarında profesyonel sağ-
lık hizmetine başvurma şeklinde olabileceği 
gibi hocalar, büyücüler veya bitkisel şifacılar-
dan yardım isteme şeklinde de ortaya çıkabilir 
(Özkorumak vd., 2006: 163). 

Literatürde farklı kültürlere ait tıp dışı çare 
arama davranışının kronikleşmeye eğilimli, 
tedaviden memnuniyet düzeyinin düşük ol-
duğu ruhsal hastalıklarda daha yaygın olarak 
kullanıldığı belirtilmiştir (Bongiorno, 2005: 
995; Razali and Yassin, 2008: 456; Güleç vd., 
2006: 36-44; Kırpınar, 1992: 25). Literatür in-
celendiğinde halkın hastalıklara farklı çareler 
aramak için geleneksel uygulamalara başvur-
duğuna dair çok sayıda çalışmaya rastlanmak-
tadır (Plotnikoff et al., 2002: 32; Dein, 2002: 

536; Ünal vd., 2007: 42; Öztürk vd., 2005: 
180, Özkorumak vd., 2006: 164; Ünal vd., 
2001: 225; Sarıkoç vd., 2015: 34; Kırpınar, 
1992: 26; Ngoma et al., 2003: 351). Yapılan 
bir çalışmada Türk katılımcıların %43’ü psi-
kiyatrik hastalıkları için tıp dışı tedavi arama 
davranışında bulunduklarını belirtmişlerdir 
(Güleç vd., 2006: 40). Bir Anadolu şehrinde 
psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarla 
yapılan bir çalışma da hastaların daha önce 
başvurduğu uygulamalar sorulmuş ve hastala-
rın %45’inin kendini telkin ettiği, %19’unun 
şifacılara gittiği, %9’unun ise bitkisel tıp uy-
gulamalarını kullandığı belirlenmiştir (Gü-
leç vd., 2011: 135). Diğer bir çalışmada ise 
ruhsal hastalığı olan bireylerin aile üyelerinin 
%40’ı bakım verdiği hasta için tıp dışı uygu-
lamalarda bulunduklarını ve uygulamaları-
nın %89’unu geleneksel dini yaklaşımların 
oluşturduğunu ifade etmişlerdir (Sarıkoç vd., 
2015: 34). Ülkemizde dini yaklaşımları ruh-
sal hastalıklara çare ararken kullanmak yay-
gın görülen bir davranış şeklidir. Türkiye’de 
ve Almanya’da yaşayan Türkler’in psikiyatri 
hastalarına yönelik tıp dışı çare arama davra-
nışlarının karşılaştırıldığı bir araştırmada her 
iki grup arasında da benzer şekilde en fazla 
başvurulan tıp dışı çare arama davranışının 
din hocasına gitme olduğu belirlenmiştir (Gü-
leç vd., 2006: 40). 

Çare arama davranışı zamana ve yaşanılan 
bölgeye göre değişmekle birlikte yaş, eğitim 
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seviyesi ve medeni durum gibi faktörler de 
çare arama davranışını etkilemektedir (Kırpı-
nar, 2002: 27). Ayrıca, tıp dışı çare arama dav-
ranışının psikiyatrik sorunlara verilen anlam 
ve sergilenen tutumların bir görüntüsü olduğu 
kabul edilmiştir (Güleç vd., 2006: 37). İnsan-
lar inançları doğrultusunda ruhsal bozukluğu 
olan bireye karşı çeşitli tutum ve davranışlar 
sergilemektedir (Özyiğit vd., 2004: 106). Ge-
rek toplumun gerekse hastanın ruhsal hastaya 
ya da hastalığa yönelik inançları bu çare ara-
ma davranışlarına etki edebilmektedir. Has-
tanın tıbbi tedavisinin gecikmesi ya da tıbbi 
tedavinin kesilmesi gibi olumsuz sonuçlara 
neden olabilen tıp dışı çare arama davranış-
larının, ruhsal hastalıklarda bu kadar yoğun 
kullanılmasına neden olan inançların ortaya 
çıkarılması bu sorunla mücadele etmek açı-
sından son derece önemlidir. Bu araştırma 
ruhsal bozukluğu olan bireye sahip aile üye-
lerinin çare arama davranışlarına ruhsal has-
talık inancının etkisini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır.

YÖNTEM

Tanımlayıcı olarak planlanan bu araştırma, 
Türkiye’de bulunan bir üniversite hastanesi-
nin Psikiyatri Polikliniğine 2015 yılının Şubat 
ayı içerisinde başvuran hastaların aile üyeleri 
ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, psikiyatri 
polikliniğine belirtilen tarihler arasında gelen 
ve 18 yaşından büyük olan hastaların araştır-

maya dahil edilme kriterlerine uyan aile üye-
leriyle gerçekleştirilmiştir. Aile üyelerinden, 
hastanın birinci derece yakını olma,tedavi ve 
bakımda aktif rol alma, soruları algılayıp ce-
vaplayabilecek yeterlilikte olma, tanı ve te-
davi aldığı ruhsal bir bozukluğu olmama kri-
terlerine uyanlar araştırmaya dahil edilmiştir. 
Bu doğrultuda belirtilen kriterlere uyan 161 
aile üyesi araştırmaya katılmıştır.

Araştırmanın verileri hasta ve aile üyesinin 
tanıtıcı özelliklerini içeren “Hasta ve Aile 
Üyesi Bilgi Formu” ve“Ruhsal Hastalığa Yö-
nelik İnançlar Ölçeği (RHYİÖ)”kullanılarak 
yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır.

Veri Toplama Araçları

Hasta ve Aile Üyesi Bilgi Formu :

Araştırmacılar tarafından literatür doğrultu-
sunda hazırlanan formda,hasta ve aile üyesi-
ne ait sosyodemografik bilgileri içerensorular 
ile aile üyelerinin çare arama davranışlarına 
yönelik sorular yer almaktadır.Bu formda 
aile üyesinin yaşı, hastaya yakınlık derecesi, 
cinsiyeti, medeni durumu, gelir durumu, ya-
şadığı yeri, aile yapısı ile hastanın tanısı hak-
kında veri toplamayı sağlayan sorular yer al-
maktadır. Ayrıca formda, aile üyelerinin çare 
arama davranışlarını belirlemeye yönelik aile 
üyelerinin hastalık için ilk başvuru yaptıkları 
kişiler, tıp dışı geleneksel uygulamalara baş-
vurma durumları, tıp dışı geleneksel uygula-
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malardan memnuniyet durumları ve başvur-
dukları tıp dışı çare arama davranışları soru-
ları yer almaktadır.

Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği 
(RHYİÖ): 

Aile üyelerinin ruhsal hastalığa yönelik 
inançlarını değerlendirmek için kullanılan 
“Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği 
(RHYİÖ)” nin Türkiye’deki geçerlilik ve gü-
venirlik çalışması Bilge ve Çam (2008: 91-
96) tarafından yapılmıştır. Ölçek 21 madde-
den oluşmaktadır ve ölçekteki ifadeler ruhsal 
hastalığa ilişkin olumsuz inançları içermek-
tedir. Bu nedenle, ölçekten elde edilen pu-
anlar ruhsal hastalığa ilişkin olumsuz inanç 
düzeyini göstermektedir. RHYİÖ 6’lı likert 
tipi bir ölçek olup; “tamamen katılmıyorum” 
(0), “çoğunlukla katılmıyorum” (1), “kısmen 
katılmıyorum” (2), “kısmen katılıyorum” (3), 
“çoğunlukla katılıyorum” (4) ve “tamamen 
katılıyorum” (5) şeklinde puanlanmaktadır. 
Ölçek, hem toplam puan hem de alt ölçek 
puanlarına göre yorumlanmaktadır. RHYİÖ 
“tehlikelilik”, “çaresizlik ve kişilerarası iliş-
kilerde bozulma” ve “utanma” olmak üzere 3 
alt ölçekten oluşmuştur. Tehlikelilik alt ölçe-
ği ruhsal hastalıkların ve hastaların tehlikeli 
olduğu ile ilgili 8 maddeden oluşmaktadır. 
Çaresizlik ve kişilerarası ilişkilerde bozulma 
alt ölçeği ruhsal hastalığın ve hastaların kişi-
lerarası ilişkilerde engellenme yaşadıkları ve 

buna bağlı çaresizlik ile ilgili 11 maddeden 
oluşmaktadır. Utanma alt ölçeği ise ruhsal has-
talığın utanılacak bir durum olduğunu ifade 
eden 2 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alı-
nabilecek minimum puan 0, maximum puan 
105’ dir. Puanların yüksek olması ruhsal has-
talığa yönelik olumsuz inancı ifade etmekte-
dir. Bilge ve Çam (2008) tarafından yapılan 
geçerlilik ve güvenirlik çalışmasında ölçek 
toplam Cronbach Alpha katsayısı 0.82’ dir. 
Bu çalışmanın toplam Cronbach Alpha katsa-
yısı ise 0.92 olarak bulunmuştur.

Araştırmanın bağımlı değişkeni çare arama 
davranışları, bağımsız değişkeni ise aile üye-
lerinin tanıtıcı özellikleri, hastanın tanısı ve 
ruhsal hastalık inançlarıdır. 

Araştırmada etik ilkelere uyulmuştur. 
Araştırmanın uygulandığı hastanenin bağ-
lı olduğu Kamu Hastaneler Birliği Genel 
Sekreterliği’nden araştırma izin komisyon 
kararı (Tarih: 19/11/2014, Sayı: 80363387-
00.00/2400-14106) alınmıştır. Ayrıca araştır-
maya katılan hasta ve aile üyelerinden sözel 
onamları alınmıştır. Araştırmada gönüllülük 
ilkesi ön planda tutularak, aile üyelerine araş-
tırmayla ilgili gerekli açıklamalar yapıldı ve 
gönüllü olduğunu bildiren aile üyeleri araştır-
maya dâhil edilmiştir. 

Araştırmaya dahil edilen aile üyelerine, araş-
tırma ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra 
yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak veri-
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ler toplanmıştır. Her bir soru formu 15-20 
dakikada doldurulmuştur. Araştırma ruhsal 
bozukluğu olan bireye sahip aile üyeleri ile 
gerçekleştirildiği için, araştırmadan elde edi-
len sonuçlar bu örneklem grubundaki hasta 
ve aile üyelerine genellenebilir. 

Veriler SPSS 18.0 istatistik paket programı 
kullanılarak değerlendirildi. Veriler normal 
dağılım göstermediği için nonparametrik 
testler kullanılmıştır. Verilerin değerlendiril-
mesinde; tanımlayıcı istatistikler (sayı, fre-
kans, yüzdelik dağılım), Kruskal Wallis Testi, 

Manny-Whitney U Testi, Spearman Korelas-
yon Testi kullanılmıştır. Araştırmada önemli-
lik düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.

BULGULAR

Araştırmaya dahil edilen aile üyelerinin de-
mografik özellikleri incelendiğinde; yaş or-
talamasının 37.81±10.60 olduğu, %28’inin 
hastanın eşi, %58.4’ünün kadın, %72’sinin 
evli, %76.4’ünün gelirinin giderine eşit oldu-
ğu, %70.8’inin ilde yaşadığı ve %77.6’sının 
ise çekirdek aile yapısına sahip olduğu görül-
müştür (Tablo 1).
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Tablo 1. Aile Üyelerinin Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı (n=161) 

Tanıtıcı Özellikler N %

Hastaya yakınlık derecesi
Anne
Baba
Kız Kardeş
Erkek Kardeşi
Çocuğu
Akrabası
Eşi
Torunu

43
26
14
2
20
5
45
6

26.7
16.2
8.7
1.2
12.4
3.1
28.0
3.7

Cinsiyet
Erkek
Kadın

67
94

41.6
58.4

Medeni durum
Evli
Bekâr

116
45

72.0
28.0

Yaşanılan yer
Köy
Kasaba
İlçe
İl

8
14
25
114

5.0
8.7
15.5
70.8

Gelir durumu
Gelir Giderden Az
Gelir Gidere Eşit
Gelir Giderden Fazla

29
123
9

18.0
76.4
5.6

Aile yapısı
Çekirdek Aile
Geniş Aile

125
36

77.6
22.4

Araştırmada aile üyelerinin RHYİÖ toplam 
puan ortalamasından 40.52±22.69, tehlikeli-
lik alt ölçeğinden 18.27±10.37, çaresizlik ve 
kişilerarası ilişkilerde bozulma alt ölçeğin-
den 21.12±12.76, utanma alt ölçeğinden ise 
1.12±2.46 puan aldıkları belirlenmiştir.

Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların 
tanılarına ait bulgular incelendiğinde en yük-
sek oranın %37.9 ile depresyon tanısına ait 
olduğu görülmektedir. Hastaların tanılarına 
göre aile üyelerinin RHYİÖ toplam puanları 
ile “tehlike”, “çaresizlik ve kişilerarası ilişki-
lerde bozulma” alt ölçekleri puanları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmış-
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tır (p<0.05). Şizofreni tanısına sahip hastala-
rın aile üyelerinin “tehlike”, “çaresizlik ve ki-
şilerarası ilişkilerde bozulma” alt ölçeğinden 

ve RHYİÖ toplamından aldıkları puanların 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yük-
sek olduğu belirlenmiştir (p<0.05; Tablo 2). 

Tablo 2. Psikiyatri Polikliniğine Gelen Hastaların Tanılarının Aile Üyelerinin Ruhsal  
Hastalık İnançlarına Etkisinin Karşılaştırılması 

Hastanın tanısı
Tehlike Alt 

ölçeği

Çaresizlik ve 
Kişilerarası 
İlişkilerde 

Bozulma Alt 
Ölçeği

Utanma Alt 
Ölçeği

RHYİÖ 
Toplam 

Puan

S % X±SS X±SS X±SS X±SS

Şizofreni 15 9.3 25.53±7.22 26.33±9.59 0.00±0.00 51.86±14.16

Depresyon 61 37.9 15.27±9.06 17.68±12.24 1.62±2.78 34.59±21.18

Bipolar 
Bozukluk 25 15.5 16.24±9.60 17.76±10.03 0.76±1.56 34.76±19.68

Anksiyete 
Bozukluğu 223 14.3 20.86±12.73 23.34±11.26 0.65±2.14 44.86±23.57

Diğer 
psikotik 
bozukluklar

29 18.0 19.75±11.26 26.03±15.87 1.48±3.12 47.27±27.18

Alkol-madde 
kullanım 
bozukluğu

33
1.9 22.00±10.39 24.00±17.32 0.00±0.00 46.00±27.71

Kişilik 
Bozukluğu

55
3.1 20.40±8.41 23.80±12.69 1.00±2.23 45.20±22.48

KW; p 21.171;
0.002*

12.623;
0.049*

12.411; 
0.053

15.006; 
0.02*

*p<0.05; KW: Kruskall Wallis Testi

Ruhsal hastalığa çare aramak için, aile üyele-
rinin %84.5’i hastalık için ilk başvuru yaptık-
ları kişinin “ruh sağlığı uzmanı doktor ve psi-

kolog” olduğunu bildirmişlerdir. Buna rağ-
men aile üyelerinin ifadelerine göre yarısına 
yakınının (%48.4) hastalığın çözümü için tıp 
dışı uygulamalara başvurduğu ve başvuranla-
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rın da %70.5’inin bu uygulamalarda memnun 
kaldığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte hasta-
lık için başvuru yapılan kişilere (ruh sağlığı 
uzmanı, din adamı vb.) göre RHYİÖ toplam 
ve alt boyutları puanları arasında anlamlı bir 
fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (p>0.05). 
Ancak tıp dışı geleneksel uygulamalara baş-
vuran aile üyelerinin RHYİÖ toplam puanları 
ile “tehlike”, “çaresizlik ve kişilerarası ilişki-

lerde bozulma” alt boyutları puanlarının ista-
tistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek 
olduğu saptanmıştır (p<0.05). Tıp dışı gele-
neksel uygulamalardan memnun kalanların 
ise “tehlike” alt boyutu puanlarının memnun 
kalmayanlara göre istatistiksel olarak an-
lamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir 
(p<0.05; Tablo 3).
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Tablo 3. Aile Üyelerinin Çare Arama Davranışları ile Ruhsal Hastalık İnançlarının  
Karşılaştırılması 

Özellikler Tehlike Alt 
Ölçeği

Çaresizlik ve 
Kişilerarası 
İlişkilerde 

Bozulma Alt 
Ölçeği

Utanma 
Alt Ölçeği

RHYİÖ 
Toplam 

Puan

S % X±SS X±SS X±SS X±SS

Hastalık için ilk başvuru yapılan yapılan kişiler

Psikiyatrist/Psikolog 136 84.5 18.47±10.34 21.68±13.00 1.22±2.62 41.38±22.87

Din görevlileri 13 8.1 21.07±6.29 22.38±7.00 0.92±1.44 44.38±13,28

Diğer doktorlar 12 7.4 13.00±13.02 13.41±13.00 0.16±0.38 26.58±25.26

KW; p 2.883;
0.237

3.478;
0.176

1.257;
0.533

3.315;
0.191

Tıp Dışı Geleneksel Uygulamalara Başvurma Durumu

Evet 78 48.4 21.44± 11.2 23.66± 13.69 0.83± 2.03 45.94±24.0

Hayır 83 51.6 15.28± 8.57 18.73± 11.39 1.39± 2.78 35.42±20.14

MWU; p 2116.000;
0,000*

2583.000; 
0,027*

2964.000;
0,235

2340.000;
0,002*

Tıp Dışı Geleneksel Uygulamalardan Memnuniyet Durumu

Memnun kaldım 55 70.5 21.89±11.14 22.96±13.09 0.56±1.38 45.41±23.40

Memnun kalmadım 23 29.5 15.39±11.40 20.17±15.81 1.26±2.94 36.82±26.66

MWU; p 408.000;
0.014*

568.000;
0.478

613.500;
0.773

512.500;
0.188

*p<0.05; MWU: Manny Whitney U Testi; 
KW: Kruskall Wallis Testi

Aile üyelerinin tıp dışı çare arama davranışla-
rı incelendiğinde en fazla kullanılan davranı-

şın (%42.9) dua okuma olduğu belirlenmiştir. 
Dua okuyan aile üyelerinin “tehlike” alt bo-
yutu puanlarının; bitkileri kullanan aile üye-
lerinin ise “tehlike”, “çaresizlik ve kişilerara-
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sı ilişkilerde bozulma” alt boyutu puanları ile 
RHYİÖ toplam puanlarının bu uygulamaları 
yapmayanlara göre anlamlı derecede yüksek 
olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Aile üyeleri-

nin kullandıkları muska takma ve okunmuş 
su içirme uygulamalarının RHYİÖ toplam ve 
alt boyutu puanlarını etkilemediği belirlen-
miştir (p>0.05; Tablo 4).

Tablo 4. Aile Üyelerinin Tıp Dışı Çare Arama Davranışları ile Ruhsal Hastalık İnançları-
nın Karşılaştırılması 

Özellik Tehlike Alt 
Ölçeği

Çaresizlik ve Kişilerarası 
İlişkilerde Bozulma Alt 

Ölçeği

Utanma Alt 
Ölçeği RHYİÖ 

Toplam Puan

S % X±SS X±SS X±SS X±SS
Dua Okuma Durumu

Evet 69 42.9 20.23±11.10 22.52±12.73 1.15± 2.62 43.91±23.22

Hayır 92 57.1 16.80±9.59 20.07±12.75 1.09± 2.34 37.97±22.06

MWU; p 2505.50; 
0.025*

2805.50; 
0.207

3086.00; 
0.699

2645.00; 
0.07

Muska Takma Durumu

Evet 20 12.4 20.20±8.64 21.80±10.24 0.75±1.33 42.75±18.79

Hayır 141 87.6 18.00±10.59 13.11±12.76 1.17±2.58 40.20±23.23

MWU; p 1313.50;
0.620

1271.00;
0.475

1377.50;
0.830

1306.50;
0.595

Okunmuş Su İçirme

Evet 33 20.5 18.81±8.51 19.36±10.76 0.66±1.21 38.84±18.63

Hayır 128 79.5 18.13±10.82 21.57±13.23 1.24±2.68 40.95±23.66

MWU; p 1964.500; 
0.536

1961.500; 
0.527

2017.500; 
0.611

2043.000; 
0.772

Bitkileri Kullanma Durumu

Evet 17 10.6 23.52±12.27 30.05±15.03 0.35±0.99 53.941± 26.73

Hayır 144 89.4 17.65±9.99 20.66±12.09 1.21±2.56 38.937± 21.72

MWU, p 864.0; 
0.047*

771.0; 
0.012*

1017.5; 
0.144

816.000; 
0.025*
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*p<0.05; MWU: Manny Whitney U Testi; 
KW: Kruskall Wallis Testi

TARTIŞMA

Araştırmada aile üyelerinin RHYİÖ toplam 
puan ortalamasından 40.52±22.69, tehlike-
lilik alt ölçeğinden 18.27±10.37, çaresizlik 
ve kişilerarası ilişkilerde bozulma alt ölçe-
ğinden 21.12±12.76, utanma alt ölçeğinden 
ise 1.12±2.46 puan aldıkları belirlenmiştir. 
Literatürde araştırma bulgumuzu destekle-
yen farklı çalışmalar bulunmaktadır (Akgün 
Çıtak vd., 2010: 71; Güngörmüş vd., 2014: 
48; Ünal vd., 2010: 147). Ruhsal bozukluğu 
olan bireye sahip ailelerle yapılan bir çalış-
mada örneklem grubunun ölçek puan ortala-
malarına göre ruhsal hastalıklara karşı orta 
düzeyin üzerinde olumsuz görüş ve tutum 
sergilediği bulunmuştur (Özbaş vd., 2008: 
18). Araştırmamızda elde ettiğimiz bu bulgu 
ölçekten alınabilecek en yüksek puan (105) 
açısından değerlendirildiğinde, araştırmadaki 
aile üyelerinin ruhsal hastalığa yönelik olum-
suz inanç düzeylerinin orta düzeyde olduğu 
söylenebilir.

Araştırmada şizofreni tanısına sahip hasta-
ların aile üyelerinin RHYİÖ toplamından 
ve “tehlike”, “çaresizlik ve kişilerarası iliş-
kilerde bozulma” alt boyutlarından aldıkları 
puanların istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 
İngiltere’de 1800 kişiyle yapılan bir epidemi-

yolojik araştırmada, halkın %71’inin şizofre-
ni hastalarını tehlikeli bulduğu, %51’inin has-
talığın tedavisiz iyileşemeyeceğine inandığı, 
%85’inin ise hastalığın tedaviye yanıt verdi-
ğine inandığı ortaya konmuştur (Crisp et al., 
2000: 6). Ruhsal hastalığı olan bireyler fizik-
sel hastalığı olanlardan daha fazla damgalan-
maya maruz kalmaktadırlar (Bostancı, 2005: 
33). Şizofrenik bozukluklara sahip bireylerin 
ise ruhsal hastalıklar arasında damgalanma-
dan en fazla etkilenen grubu oluşturdukları 
bildirilmiştir (Bilge ve Çam, 2010: 73). Bu 
damgalayıcı tutum yetersiz bilgi düzeyi ve 
yanlış inanışlarla beslenmektedir (Kıvırcık 
Akdede vd., 2004: 116). Bizim çalışmamızda 
elde ettiğimiz bu bulgu ile şizofreni hastaları-
nın aile üyelerinin hastalık inançlarının daha 
olumsuz olduğunu düşündürmektedir.

Hastalığa çare ararken tıp dışı geleneksel uy-
gulamalara başvuran aile üyelerinin ruhsal 
hastalığı olan bireylerin tehlikeli ve kişile-
rarası ilişki kurulması zor bireyler olduğuna 
daha fazla inandıkları ve ruhsal hastalığı olan 
bireylerle ilgili genel olarak olumsuz bir dü-
şünceye sahip oldukları sonucu dikkati çek-
mektedir (p<0.05). Ayrıca tıp dışı geleneksel 
uygulamalardan memnun kalanların da ruh-
sal hastalığı olan bireylerin tehlikeli olduğuna 
yönelik inanç düzeyinin daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir (p<0.05). Literatürde psikiyatri 
hastalarının tıp dışı çare arama davranışla-
rında bulunma oranlarının yüksek olduğuna 
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dair bulgular yer almaktadır (Kırpınar, 1992: 
26; Plotnikoff et al., 2002: 32; Ngoma et al., 
2003: 351). Araştırmamızdaki aile üyelerinin 
ruhsal hastalığı olan bireylerle ilgili olumsuz 
inançları, onları ruhsal hastalığı doğa üstü 
güçlerle açıklamaya ya da hastanın duru-
munu hastalık olarak kabul etmemeye itmiş 
olabilir. Yanı sıra ruhsal hastalığı olan bireyle 
ilişkide yaşanan güçlükler, davranışlarını yö-
netmede yaşanan sorunlar ve çaresizlik aile 
üyelerinin tıp dışı uygulamalara yönelmele-
rinde etkili olduğunu düşündürmektedir. Bu-
nunla birlikte araştırmamızda aile üyelerinin 
hastalığın çözümü için ilk başvuru yaptıkları 
kişilerden ve tıp dışı uygulamalardan mem-
nun kalma durumlarının ruhsal hastalığa yö-
nelik inançlarından etkilenmediği belirlen-
miştir (p>0.05). 

Aile üyelerinin tıp dışı çare arama davranışla-
rı incelendiğinde en fazla kullanılan davranı-
şın (%42.9) dua okuma olduğu belirlenmiştir. 
Dua okuyan aile üyelerinin RHYİÖ “tehli-
ke” alt boyutu puanlarının bu uygulamaları 
yapmayanlara göre anlamlı derecede yük-
sek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Ancak 
aile üyelerinin kullandıkları muska takma ve 
okunmuş su içirme gibi uygulamalarının aile 
üyelerinin ruhsal hastalığa yönelik inançla-
rından etkilenmediği bulunmuştur (p>0.05). 
Hastaların kullandığı dua etme yöntemi ile 
aile üyelerinin hastanın iyileşmesi için veya 
kendi başetme yöntemi olarak dua etme yön-

temini kullanması birbirlerinden farklı. Bu 
bulguyu değerlendirirken bu ayrıma yazarın 
dikkatini çekmek isterim. Veriler toplanır-
ken bu konudaki bilginin aile üyesinden na-
sıl elde edildiği sorusu akla gelmektedir Din 
psikolojisi alanında yapılan bir çalışmada 
dua okuma gibi dini uygulamaların, “dinlen-
me tepkisi” olarak adlandırılan bir etkiye ne-
den olduğu, sempatik sinir sistemi merkezini 
düzenleyip kas kasılmalarını azalttığı, kan 
basıncını düzenlediği, kalp atım hızını düşür-
düğü ve beyin dalgalarını değiştirdiği bildi-
rilmiştir (Köylü, 2007: 85). “Tehlike” daha 
fazla tehdit altında hissedilmesine neden olan 
bir inanç olduğu için, aile üyesinin bu inançla 
birlikte dua okuma davranışını rahatlama ve 
baş etme amacıyla uygulamış olabileceği dü-
şünülmektedir. Ayrıca araştırmamızda hasta-
lık için ilk başvuru yapılan kişilerin %84.5 ile 
psikiyatrist ya da psikolog olduğu belirlen-
miştir. Buna rağmen ruhsal hastalığa yönelik 
olumsuz inançlar, ilişki sorunları ve çaresiz-
lik bireyleri tıp dışı çare arama davranışlarına 
yöneltmektedir. 

Bitkileri kullanan aile üyelerinin ise “tehli-
ke”, “çaresizlik ve kişilerarası ilişkilerde bo-
zulma” alt boyutu puanları ile RHYİÖ toplam 
puanlarının bu uygulamaları yapmayanlara 
göre anlamlı derecede yüksek olduğu belir-
lenmiştir (p<0.05). Literatür incelendiğinde 
halkın tıbbi müdahaleleri yetersiz görerek, 
hastalıklara farklı çareler aramak için gele-
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neksel uygulamalara başvurduğuna dair çok 
sayıda çalışmaya rastlanmaktadır (Plotnikoff 
et al., 2002: 32; Dein, 2002: 536; Ünal vd., 
2007: 40; Öztürk vd., 2005: 180; Özkorumak 
vd., 2006: 164; Ünal vd., 2001: 225; Sarıkoç 
vd., 2015: 34). Ruhsal hastalıklarda çare ara-
ma davranışlarının incelendiği bir araştırma-
da katılımcılara tıp dışı uygulamalara başvur-
ma sebebi sorulduğunda %34 oranında “çare-
sizlik ve umutsuzluk içinde olmam” cevabını 
verdikleri görülmektedir (Sarıkoç vd., 2015: 
34). Aile üyelerinin ruhsal hastalığı olan bi-
reylere yönelik olumsuz inançlarının tıbbi 
tedavi dışındaki tedavi yöntemlerine başvur-
malarına neden olduğu söylenebilir. 

Ruhsal hastalığa yönelik olumsuz inanç, tu-
tum ve damgalama, hasta ve aile üyesinin 
tedaviden kaçmasına neden olabilmektedir 
(Çam ve Bilge, 2013: 99). Bu nedenle toplu-
muzdaki ruhsal hastalıklara yönelik damgala-
ma hastaların ve bakım verenlerinin bu hasta-
lıklara yönelik tıbbi yardım arama davranış-
larını etkileyebilmektedir. Ruhsal hastalığa 
sahip bireylerde görülen davranış, düşünce ve 
algı bozuklukları, aile üyeleri ve diğer kişiler 
tarafından kültürel ve dini özelliklerin etki-
siyle açıklanılmaya çalışılmaktadır. Özellikle 
ruhsal hastalıkları doğa üstü güçlere bağlayan 
anlayışın Türk toplumunda yaygın oluşu tıbbi 
müdahalelere olan inancı azaltarak hastaları 
ve aile üyelerini farklı çare arama davranış-
larına yöneltmektedir. Araştırmamızda ortaya 

çıkan bu sonuçlar; ruhsal hastalığı ve hasta-
ları tehlikeli ve ilişki kurulması zor bireyler 
olarak algılayan ve genel olarak bu bireylerle 
ilgili olumsuz bir inanca sahip olan aile üye-
lerinin, bu damgalayıcı yaklaşımlarının yar-
dım arama davranışlarını etkilediği ve tıp dışı 
yardım arama davranışlarını benimsedikleri 
şeklinde açıklanabilir.

SONUÇ

Sonuç olarak bu araştırmada aile üyelerinin 
çare arama davranışlarının ruhsal hastalığa 
yönelik inançlarından etkilendiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Psikiyatride tıbbi yardım arama 
davranışlarının gelişmesinde ruhsal hasta-
ya/hastalığa yönelik inancın rol oynadığının 
bilinmesi, ruhsal hastaya/hastalığa yönelik 
damgalamayla mücadelede ailenin de ele 
alınması, ruhsal hastalık/hastayla ilgili olum-
suz inanışlarla mücadele için ruh sağlığı pro-
fesyonelleri tarafından halk eğitimlerinin ya-
pılması ve konuyla ilgili projelerin üretilmesi 
önerilir.

Mevcut çalışmanın modern tıbbi yöntemle-
rin uygulandığı psikiyatri polikliniğinde ya-
pılmış olması sonuçları etkileyebilecek bir 
sınırlılığıdır. Çare arama davranışlarının aile 
üyelerine açık uçlu bir soruyla sorulup sınıf-
landırılması ve çalışmanın bağımlı değiş-
keninin çare arama davranışı olması gerekir. 
Sosyodemografik özellikler, hastanın tanısı 
ve aile üyesinin ruhsal inançları çare arama 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Sayı: 9 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Issue: 9 Year: 2017

ID:230 K:386
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

109

davranışını etkileyen faktörler, dolayısıyla 
bağımsız değişkenidir. Çalışmanın, ruhsal 
hastalığın tedavisi için psikiyatrik yardım 
arayan aile üyelerinin aynı zamanda tıp dışı 
dua etme, bitkiler, muska vb… yöntemin kul-
lanımını nasıl açıklamak, anlamak gerekir 
bilgisine ulaştırılması gerekir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Treatment seeking behaviors can be affected by beliefs toward 
mental illness and patients with mental illness. Therefore, the approach of family members to-
wards a mental illness/patient with mental illness may either be in the form of seeking medical 
help or applying non-medical methods. These beliefs toward both the patient and illness may 
deprive patients of treatment and may make the illness become chronic. For this reason, it is 
important to determine how the mental illness beliefs affect treatment seeking behaviors. Aim: 
This study aims to determine the effects of mental illness beliefs of families having family 
members with mental disorders on their treatment seeking behaviors. Method: This descriptive 
study was conducted in February 2015, with family members of patients admitted to psychi-
atric outpatient clinic of a university hospital in Turkey. Of the family members who met the 
inclusion criteria, 161 family members were included in the study. The research data were col-
lected using the “Patient and Family Member Introductory Information Form”, which contains 
items for introductory characteristics of patients and family members, and the “Beliefs toward 
Mental Illness Scale (BMIS)” through face-to-face interview method. The “Patient and Family 
Member Introductory Information Form” was prepared by the researchers according to the 
literature. This questionnaire includes items for socio-demographic information of the patients 
and family members, and items for treatment seeking behaviors of the family members. And, 
BMIS is a scale used to evaluate mental illness beliefs of family members. The scale consists of 
21 items and includes expressions of negative beliefs about mental illness. Therefore, the scores 
obtained from the scale indicates the level of negative beliefs about mental illness. The BMIS 
is a 6-point Likert type scale; and is scored with “Strongly disagree” (0), “Mostly disagree” (1), 
“partially disagree” (2), “partially agree” (3), “mostly agree” (4), and “Completely agree” (5) 
responses. The scale is interpreted according to both the total score and sub-scale scores. The 
BMIS consists of 3 sub-scales of “dangerousness”, “desperation and deterioration in interperso-
nal relations”, and “shame”. The dangerousness sub-scale consists of 8 items related to dange-
rousness of mental illnesses and patients with mental illness. The “desperation and deterioration 
in interpersonal relations” sub-scale consists of 11 items about the despair and frustration of 
patients with mental illness in interpersonal relationships. And, the “shame” sub-scale consists 
of 2 items that mental illness is something to be ashamed of. The dependent variable of the rese-
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arch is mental illness beliefs of families having family members with mental disorders and their 
treatment seeking behaviors; and, the independent variable is the introductory characteristics 
of the patients and family members. Ethical principles were applied in the study. Commission 
permission for the research from General Secretariat of Association of Public Hospitals, and 
verbal consents of the patients and family members included in the study were obtained. The 
voluntariness policy was stressed in the study, and family members were informed about the 
research, and family members were included in the research on a voluntary basis. Descriptive 
statistics (numbers, frequency, percentage distributions), Mann-Whitney U-test, Kruskal-Wallis 
test and Spearman’s Correlation Analysis was used for data analysis. In the study, statistical 
significance was accepted at p<0.05. Findings: The study showed that of the family members, 
42.9% prayed, 12.4% put an amulet on the patients, 20.5% made the patients drink blessed wa-
ter, and 10.6% used herbs as a remedy. In the examination of the demographic characteristics of 
family members included in the research; the average age was 37.81±10.60, 28% was spouse 
of the patient, 58.4% was female, 72% was married, 76.4% had balanced income, 70.8% was 
living in the city center, and 77.6% was found to live in a nuclear family. In the study, the mean 
total BMIS score of family members was found to be 40.52±22.69, the “dangerousness” sub-
scale score was 18.27±10.37, “desperation and deterioration in interpersonal relations” sub-
scale score was 21.12±12.76, and the “shame sub-scale score was found to be 1.12±2.46 points. 
Looking at the findings of the diagnoses of the patients admitted to the psychiatric outpatient 
clinic, the highest was the diagnosis of depression by 37.9%. It was determined that the BMIS 
scores of family members of patients diagnosed with schizophrenia in the “dangerousness” 
and “desperation and deterioration in interpersonal relations” sub-scales were found to be sta-
tistically significantly higher (p<0.05). The total BMIS scores, and the “dangerousness” and 
“desperation and deterioration in interpersonal relations” sub-scale scores of family members 
who applied non-medical traditional practices were found to be statistically significantly higher 
(p<0.05). The “dangerousness” sub-scale scores of those satisfied from non-medical traditional 
practices were found to be statistically significantly higher than those who are not satisfied from 
these practices (p<0.05). And, no statistically significant difference was found in total BMIS 
and sub-scale scores in terms of people who had been sought for help (p>0.05). When we look 
at the non-medical treatment seeking behaviors of the family members, praying was found to 
be the mostly used behavior by 42.9%. It was determined that, the total scores and the “dange-
rousness” sub-scale scores of the family members who prayed, and the “dangerousness” and 
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“deterioration in interpersonal relationships” sub-scale scores of the family members who use 
plants were found to significantly higher than those who do not use such practices (p<0.05). 
And, the behaviors of wearing amulet and drinking holy water practices were found to have 
no effect on the BMIS total score and sub-scale scores (p>0.05). The family members of the 
patients diagnosed with schizophrenia obtained significantly high scores on the entire BMIS 
and the dangerousness, the poor social and interpersonal skills and the incurability subscales 
(p<0.05). Results and Conclusion: In this study, we concluded that treatment seeking behavi-
ors of family members were affected by their mental illness beliefs. In line with the findings we 
obtained, it can be said that stigmatic behaviors of family members who have negative beliefs 
against mental illness and perceive that patients with mental illness are dangerous individuals, 
which are difficult to get familiarize, affect the help-seeking behaviors and leads to non-medical 
practices. It is recommended to address mental illnesses in addition to the physical diseases 
discussed in health education courses given in schools in order to fight against negative beliefs 
regarding mental illnesses and patients with mental illnesses, as well as making projects and 
providing public training by psychiatric nurses in this regard.
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YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HEMŞİRE 
HASTA İLETİŞİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ 1

EXAMINING THE THOUGHTS OF NURSES WORKING IN INTENSIVE 
CARE UNITS ABOUT THE NURSE-PATIENT COMMUNICATION

Halil İbrahim TUNA1, Medet KORKMAZ2

1 Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz SYO, Hemşirelik Bölümü, Konya / Türkiye
2 Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim 

Dalı, Gaziantep / Türkiye

Öz: Amaç: Bu araştırma; yoğun bakımlarda çalışan hemşi-
relerin hemşire-hasta iletişimine yönelik düşüncelerinin be-
lirlenmesi amacıyla tanımlayıcı bir çalışma olarak yapılmış-
tır. Yöntem: Araştırmada 104 hemşire örneklem seçilmiştir. 
Veriler araştırmacı tarafından oluşturulan veri toplama formu 
ile toplanmıştır. Elde edilen veriler sayı-yüzde kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmada yoğun bakımda 
çalışan hemşirelerin %84.5’ inin sözel iletişimde güçlük ya-
şadıkları değerlendirilmiştir. İletişim güçlüğü yaşadığını be-
lirten hemşirelerin %80.8’inin kendilerinden, % 82.7’sinin 
hastanın durumundan kaynaklı sebeplerle iletişim güçlüğü 
yaşadıklarını ifade ettikleri belirlenmiştir. Hasta ile iletişim-
de hemşirelerin %81.7’ sinin “hastanın anlatmak istediğini 
tahmin etme”, % 66.3’ünün “yazı” ve % 4.8’inin “iletişim 
tahtası, yazı tahtası vb. gibi iletişim materyali kullanımı” 
yöntemlerini kullandıkları saptanmıştır. İletişim güçlüklerini 
önlemeye yönelik olarak hemşirelerin %36.3’ünün “çalışma 
koşulları iyileştirilmelidir” ve % 23.4’ünün “entübe hastalar 
ile iletişim konusunda eğitimler düzenlenebilir” önerilerinde 
bulundukları saptanmıştır. Hemşirelerin iletişimi kolaylaştır-
maya yönelik önerileri incelendiğinde; %23.0’ünün “iletişim 
kartları, yazı tahtalarını vs.” tavsiye ettiği, “hastaya hastaneye 
yatmadan önce entübasyon hakkında eğitim verilebilir” öne-
risinin hemşirelerin % 12.5’i tarafından verildiği saptanmıştır. 
Sonuç: YBÜ’lerinde çalışan hemşirelerin entübe hastalar ile 
iletişimde problem yaşadıkları, yaşanılan bu problemlerin ise 
hastadan veya hemşireden kaynaklı olduğu saptanmıştır. Yo-
ğun bakım hemşirelerinin iletişim yöntemlerinin farkına var-
ması ve gerekli eğitimleri alarak uygulamada kullanmasının 
hasta bakımının kalitesini arttıracağına ve sonuçta hemşirelik 
bakım ve kalitesinin gelişeceği öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Entübe Hasta, İletişim, Hemşire Hasta 
İletişimi, Yoğun Bakım

Abstract: Aim: This research was done to determine the 
thoughts of nurses working in intensive care unit on commu-
nication between nurse and patient. Method: One hundered 
four nurses were chosen for study sample. Data were collected 
using data form prepared by the researcher. The obtained data 
were evaluated using the number-percentage calculation. Re-
sults: In the research, it was found that 84.5% of nurses had 
difficulties in verbal communication. Eighty point eight per-
cent of the nurses, who stated that they had difficulty in verbal 
communication, said that the reason was themselves, and 82.7 
% of the nurses said that the reason was patient. Eighty-seven 
point seven percent of the nurses said that they guessed what 
the patient wanted to tell, 66.3% of the nurses said that they 
used writing method, and 4.8% of them said that they used 
communication and writing board in communication with the 
patients. Thirty-six point three percent of the nurses suggested 
that the working conditions should be improved, 23.4%, that 
training on communication with intubated patients should  be 
organized, 7.6% that red tape should be decreased and that 
technological innovations should be used. When the nurses 
suggestions on facilitating communication were examined, 
23.0% of nurses suggest that communication cards, techno-
logical facilities and writing boards be used, and 12.5% of 
them suggested that patients should be educated on intubation 
before hospitalization. Conclusion: Nurses working in inten-
sive care units experienced problems in communication with 
patients, and these problems were found to be due to patients 
or nurses. It is envisaged that the intensive care nurses will be 
aware of the communication methods and use them in practice 
in order to improve the quality of patient care and ultimately 
improve nursing care and quality.

Key Words: Intensive Care Unit, Communication, Intubated 
Patient, Nurse-Patient Communication
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GİRİŞ

Herhangi bir nedenle sağlık arayışı içine giril-
mesi ve hastaneye yatma bireyin alışkanlıkla-
rında meydana gelebilecek değişiklikler, stres, 
belirsizlik duygularının tümü, birey için ileti-
şimin anlam ve önemini artırmaktadır (Dedeli 
ve Durmaz, 2005:20). Yoğun bakım ünitesin-
de (YBÜ) yatmak, hasta için zor bir deneyim-
dir. Hastalarla doğru ve etkili bir iletişim sağ-
lanamaması, hastaların belirsizlik duygusu ve 
anksiyete yaşamalarına neden olabilmektedir 
(Taşdemir ve Özşaker, 2007:27). Bu konuda 
yapılan bir çalışmada hastalar için bulun-
duğu yeri bilmemek önemli bir stres nedeni 
olarak bulunmuştur (So and Chan, 2004:77). 
Hastanın iletişim yetenekleri, YBÜ’lerindeki 
birçok faktörün etkisiyle kısıtlanabilmekte ve 
hasta ile iletişim kurmak güçleşebilmektedir 
(Kutlu, 2014). Bu açıdan iletişimin, hasta-
nın YBÜ’ne kabulü ile başlatılması, hastanın 
YBÜ’ne dair bilgilendirilmesi, YBÜ’nde kal-
maya bağlı gelişebilecek sorunların önlenme-
si açısından önemlidir. Literatürde; YBÜ’nde 
yatağa bağımlı hasta, terminal dönem hasta-
sı ve bakım ihtiyaçlarına yönelik hemşirelik 
girişimlerine sık rastlanmaktadır. Bu has-
talarla yaşanılan iletişim güçlüklerinin ön-
lenmesine yönelik uygulamalara ise daha az 
rastlanılmaktadır (Bhatnagar and Silverman, 
2007:225). Harrison ve Nixon (2002:158) 
YBÜ’nde hemşirelerin çalışırken zamanla-
rının %85.0’ini doğrudan hasta bakımı akti-

vitelerini sağlamakla geçirdiklerini ve bu za-
manın sadece %3’ünde hastalarla sözel ileti-
şim kurduklarını saptamıştır. Hemşireler için 
YBÜ’leri stres ve iş yükünün yoğun yaşandığı 
ünitelerdir. Yapılan bir çalışmada hemşirele-
rin yaşadığı iletişim güçlüklerinin sebeplerine 
bakıldığında hastaların kliniğe kabul aşama-
sında, eleman yetersizliği, hasta sayısının faz-
lalığı, iş merkezli çalışma yer almıştır. Entübe 
hastalarla daha etkili bir iletişim kurmak için 
farklı yöntemler kullanılmaktadır (Magnus 
and Turkington, 2006:80). Bu yöntemler has-
tadaki fizyolojik verileri değerlendirme, göz 
teması kurma, postür, el-kol ve yüz hareketle-
rinden yararlanma, baş hareketi ile onaylama 
ya da reddetme, evet-hayır içeren kapalı uçlu 
sorular, dudak okuma, kâğıt-kalem, alfabe ve 
resimli araçlardır (Fesci vd., 2008:40; Happ 
et al., 2011:28; Wojnicki, 2001:29). Bu çalış-
mada YBÜ’nde hemşirelerin, entübe hastalar 
ile iletişim kurma yolları, hemşirelerin entübe 
hasta ile iletişim kurmadaki yaşadıkları güç-
lükler, ve hemşirelerin entübe hasta-hemşire 
iletişimine yönelik tavsiyeleri incelenmiştir. 

YÖNTEM

Bu çalışma tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Ça-
lışmanın evrenini 01.02.2013-01.05.2013 
tarihleri arasında Afyonkarahisar ili merke-
zindeki Afyon Devlet Hastanesi ve Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yoğun 
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bakım birimlerinde çalışan 104 hemşire oluş-
turmuştur. Araştırmada %86.6’lık örnekleme 
ulaşılmıştır. Veriler, daha önce benzer bir ça-
lışmada oluşturulan bir anket ile toplanmıştır. 
Anketimizde toplam 41 soru bulunmaktadır. 
Bu sorulardan 6 tanesi açık uçludur. Açık 
uçlu sorulara verilen yanıtlar gruplandırılarak 
analiz edilmiştir. Çalışma yapılmadan önce 

Süleyman Demirel Üniversitesi Etik kurulun-
dan ve çalışmaya katılan hemşirelerden sözlü 
onamları alınmıştır. Toplanan verilerin ana-
lizinde SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) 17.0 programından yararlanılmış-
tır. Verilerin sunulmasında sayı, yüzde dağı-
lımı istatistikler kullanılmıştır. 

BULGULAR

Tabo 1. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Sosyodemografik Özellikleri (n=104)

Sosyodemografik Özellikler n % 

Cinsiyet
Erkek

Kadın

33 31.7

71 68.3

Medeni Durum
Evli

Bekâr

44 42.3

60 57.7

Eğitim Durumu

Sağlık Meslek Lisesi

Lisans

Lisansüstü

34 32.7

58 55.8

12 11.5

Yaş (Min-Max, X±Sd) 18-43, 26.8±4.55

Daha Önce Başka Bir YBÜ’de Çalışma Durumu
Evet 57 54.8

Hayır 47 45.2

Çalışma Saatleri

8 saat gündüz 18 17.3

16 saat nöbet 80 76.9

Sadece gündüz 6 5.8

Meslekte Çalışma Süresi (min-max, X±Sd) 1-15, 4.8±3.76

Çalışmakta Olduğu YBÜ’de Çalışma Süresi 

(min- max, X±Sd)
1-9, 3.1±1.95
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Araştırmaya katılan hemşirelerin %68.3’ünün 
kadın olduğu, %57.7’sinin bekar olduğu, 
%55.8’inin lisans mezunu hemşireler olduğu; 
% 54.8’inin daha önce başka bir YBÜ’nde 
çalıştığı ve YBÜ hemşirelerinin 16 saatlik 
nöbetli çalışma oranının % 76.9 olduğu be-
lirlenmiştir. 

Hemşirelerin mesleklerinde çalışma yılları 
incelendiğinde, çalışma yıllarının 1-15 yıl 
arasında değiştiği ve ortalama 4.8 yıl oldu-
ğu, şu an görev yaptıkları YBÜ’deki çalışma 
sürelerine bakıldığında ise çalışma yılları-
nın 1-9 yıl arasında değiştiği, ortalamanın 
3.1±1.95 yıl olduğu bulunmuştur.

Tablo 2. Hemşirelerin Yaşadıkları İletişim Güçlüğüne Yönelik Sorulara  
Verdikleri Yanıtlar (n=104)

n %

Entübe hastalar ile sözel iletişimde güçlük yaşama 
durumu

Evet 88 84.5

Hayır 16 15.5

Yaşadığınız iletişim güçlüğünde kendinizden kaynaklı 
sorunların etkili olabileceğini düşünüyor musunuz?

Evet 65 71.3

Hayır 39 28.7

Hastalarınız ile yaşadığınız iletişim güçlüğünde 
hastadan kaynaklanan nedenler etkili midir?

Evet 93 88.9

Hayır 11 11.1

*Entübe hastalarınızın size anlatmak istediğini nasıl anlarsınız? n %

İletişim kartı, yazı tahtası, iletişim tahtası vb. 
kullanırım. 5 4.8

Hastanın yazmasını isterim. 69 66.3

Hastanın anlatmak istediğini tahmin etmeye çalışırım. 86 82.7

*Birden fazla seçenek işaretlenmiş olup, yüz-

deler verilen yanıtlar üzerinden hesaplan-

mıştır.

Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin 

%84.5’inin sözel iletişimde güçlük yaşadık-

ları belirlenmiştir. İletişim güçlüğü yaşadığı-

nı belirten hemşirelerin %71.3’ü kendilerin-

den, %88.9’u hastanın durumundan kaynaklı 
sebeplerle iletişim güçlüğü yaşadıklarını ifa-
de etmişlerdir. Hemşirelere hastaların anlat-
mak istediğini nasıl anladıkları sorulduğunda 
%82.7’sinin “hastanın anlatmak istediğini 
tahmin etmeye çalışırım” ve %66.3’ünün 
“hastanın yazmasını isterim” yanıtlarını yük-
sek oranda verdiği saptanmıştır.
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Tablo 3. Hemşirelerin YBÜ’lerinde Hasta İle İletişimde Yaşanan Güçlükleri Önlemeye 
Yönelik Önerileri (n=104)

n %

Hemşirelerin çalışma koşulları iyileştirilmelidir. 46 43.9

Hemşirelere iletişim konusunda eğitimler düzenlenerek yetenekler geliştirilebilir. 32 30.8

Entübe hasta ile iletişim konusunda eğitimler düzenlenebilir. 24 23.4

Hastaya açıklayıcı ve yardımcı bilgiler verilebilir. 2 1.9

Tablo 3’te hemşirelerin, YB ünitelerinde 
yaşanan iletişim güçlüklerini önlemeye yö-
nelik önerileri alınmış olup, burada %43.9 
oranında “hemşirelerin çalışma koşulları 
iyileştirilmelidir” önerisi, %30.8 oranında 
“hemşirelere iletişim konusunda eğitimler 

düzenlenerek yetenekler geliştirilebilir” 
önerisi, %23.4 oranında “entübe hasta ile 
iletişim konusunda eğitimler düzenlenebilir” 
önerisi ve % 1.9 oranında “hastaya açıklayıcı 
ve yardımcı bilgiler verilebilir” önerilerinin 
verildiği saptanmıştır.

Tablo 4. Hemşirelerin Entübe Hastalar İle İletişime Yönelik Önerileri 

n %

İletişim kartları, Tablet PC, yazı tahtaları vb. kullanılabilir. YBÜ hemşireleri bu konularda 
eğitilebilir. 24 23.0

Hastaya hastaneye kabul sırasında entübasyon eğitimi verilebilir, hastanede iletişim 
hemşiresi görevlendirilebilir. 13 12.5

Hastaya samimi ifadeler kullanılmalı, TV, radyo vb. iletişim araçları izletilmelidir/
dinletilmelidir. 9 8.7

Hastaya daha çok temas edilmeli ve hastaya açıklayıcı bilgiler verilmelidir. 9 8.6

Hasta iyi tanınıp ihtiyaçları önceden tahmin edilmeli ve hastaya daha fazla vakit 
ayrılmalıdır. 6 5.9

Hastaya sık sık emir verilerek hasta eğitilebilir. 3 2.9

İletişim konusunda yetenekli kişiler YBÜ’lerinde çalıştırılabilir. 2 2.0

Hasta hemşireyi reddediyorsa fazla ısrarcı olunmamalıdır. 2 2.0

Bu konudaki çalışmalara ağırlık verilmelidir. 2 2.0

Yanıtsız 34 32.7
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Tablo 4’te hemşirelerin YBÜ’lerinde has-
talar ile iletişim kurmaya yönelik önerileri 
görülmektedir. Hemşirelerin %23.0’ü “ile-
tişim kartları, Tablet PC, yazı tahtaları vb. 
kullanılması”nı önermiştir. “Hastaya has-
taneye kabul sırasında entübasyon eğitimi 
verilebilir, hastanede iletişim hemşiresi gö-
revlendirilebilir” yanıtının hemşirelerin % 
12.5’i tarafından verildiği, “Hastaya samimi 
ifadeler kullanılmalı, TV, radyo vb. iletişim 
araçları izletilmeli/dinletilmelidir” yanıtının 
ise hemşirelerin %8.7’si tarafından önerildi-
ği, “Hasta hemşireyi reddediyorsa fazla ısrar-
cı olunmamalıdır” yanıtının %2.0 oranında 
olduğu saptanmıştır. Çalışmada hemşirelerin 
%32.7’si öneride bulunmamıştır.

TARTIŞMA

Araştırmada yoğun bakımda çalışan hemşi-
relerin %84.5’inin sözel iletişimde güçlük 
yaşadıkları belirlenmiştir. İletişim güçlüğü 
yaşadığını belirten hemşirelerin %71.3’ü 
kendilerinden, %88.9’u hastanın durumun-
dan kaynaklı sebeplerle iletişim güçlüğü 
yaşadıklarını ifade etmişlerdir. İletişim kur-
madaki zorluklar bireyin kendisi, iletişim 
kurulmaya çalışılan ortam, mesajı alan bi-
rey ve diğer faktörlere bağlı olarak değişe-
bilmektedir (Özdemir ve Çelik, 2010:32; 
Üstün vd., 2005). Yoğun bakım ünitelerinde 
ortaya çıkan iletişim güçlüğü nedenlerinin 
birinci sırasında ise entübasyon uygulaması 

gelmektedir (Patak et al., 2006:182; Roton-
di et al., 2002:752). Entübe edilen hastala-
rın deneyimlerinin incelendiği bir çalışmada 
hastaların çoğunluğu (%82.7) entübasyon 
sürecini, konuşabilmenin mümkün olmadığı 
ve rahatsız edici olarak belirtmişlerdir. Kara-
dağ ve Taşçı’nın (2005:13), hemşirelerin ver-
diği hemşirelik bakımını etkileyen faktörleri 
belirlemeye yönelik çalışmalarında, iletişim 
sorunları, malzeme eksikliği ve çalışma ko-
şullarının zorluğu hemşirelik bakımını etkile-
yen önemli faktörler olarak belirtilmiştir. Bu 
çalışmalara bakıldığında sonuçların literatüre 
benzerlik gösterdiği söylenebilir.

YBÜ’lerinde yaşanan iletişim güçlüklerini 
önlemeye yönelik önerilerine bakıldığında 
hemşirelerin, %43.9’u “hemşirelerin çalışma 
koşulları iyileştirilmelidir” yanıtını vermiş-
lerdir. Yoğun bakım ünitesinde, hastaların 
özellikleri dolayısıyla iletişim kurmak bil-
gi ve beceri gerektirmektedir. Yoğun bakım 
hastaları ile etkili bir iletişimin; hastada stres 
ve anksiyetenin azalmasına yardımcı olduğu, 
iyileşme sürecini olumlu yönde etkileyerek 
yoğun bakımda kalma süresini kısalttığı bi-
linmektedir (Yava ve Koyuncu, 2006:179). 
Genellikle yoğun bakım hastaları ile ileti-
şimde onaylama, yazdırma, iletişim kartları 
ve dokunmayı kullanma gibi sözlü ve sözsüz 
iletişim teknikleri kullanılır. Hastalarla ile-
tişimi sağlama ve sürdürmede kullanılacak 
yöntemlerin seçiminde hastanın durumu ve 
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iletişim yeteneği göz önünde bulundurulma-
lıdır (Patak et al., 2006:182; Rotondi et al., 
2002:752). 

Yoğun bakım hastaları ile iletişimde uygun 
olmayan yöntemler, daha çok hastanın kısıt-
lılıkları ve hemşirenin bu yöntemi kullanma 
ile ilgili becerisi ve donanımı ile ilişkilidir 
(Khalaila et al., 2011:79). Sağlık personelinin 
dudak okuyamaması ve hastası ile iletişim-
de hastanın farklı durumlarına göre hareket 
etmesi, hastanın hareket edememesi, yaşlı, 
öfkeli olması ve tedaviyi reddetmesi, motor 
zayıflık, sedasyon uygulanması ya da hasta-
nın yazı yazmayı bilmemesi iletişimde engel 
yaratan faktörler olarak tanımlanmıştır (Mag-
nus and Turkington 2006:167). Yapılan ben-
zer bir çalışmada da yoğun bakımlarda geliş-
tirilen hemşire-hasta etkileşiminin psikolojik 
ve fizyolojik iyileşmeye katkı sağladığı, stres 
ve anksiyeteyi azalttığı belirtilmiştir (Castillo 
and Sosa, 2002:31). Bu çalışmanın bulguları 
literatür ile benzerlikler göstermektedir.

Yoğun bakım ünitesinde, hastalar ile iletişim 
kurmak bilgi ve beceri gerektirmektedir. En-
tübe hastalar ile etkili bir iletişimin; hastada 
stres ve anksiyetenin azalmasına yardımcı 
olduğu, iyileşme sürecini olumlu yönde etki-
leyerek yoğun bakımda kalma süresini kısalt-
tığı bilinmektedir (Yava ve Koyuncu, 2006: 
179). Buradan yola çıkarak hemşirelerin en-
tübe hastalar ile iletişimlerinde etkili iletişim 

yöntemlerini kullanması; hastanın iletmek 
istediklerini anlamak ve hastanın gereksi-
nimlerine duyarlı olarak bu gereksinimleri 
zamanında karşılaması ile hastaların yoğun 
bakımlardan daha güzel anılarla ayrılacağı 
düşünülmektedir.

Bu çalışmada hemşirelerin, YB ünitelerinde 
yaşanan iletişim güçlüklerini önlemeye yöne-
lik önerileri alınmış olup, burada %43.9 ora-
nında “hemşirelerin çalışma koşulları iyileşti-
rilmelidir” önerisi, %30.8 oranında “hemşire-
lere iletişim konusunda eğitimler düzenlene-
rek yetenekler geliştirelebilir” önerisi, % 23.4 
oranında “entübe hasta ile iletişim konusunda 
eğitimler düzenlenebilir” önerisi ve % 1.9 da 
“hastaya açıklayıcı ve yardımcı bilgiler veri-
lebilir” önerilerinin verildiği saptanmıştır. 

Entübe hastalar ile iletişim kurmaya yönelik 
öneriler ise, hemşirelerin %23.0’ü tarafından 
“iletişim kartları, Tablet PC, yazı tahtaları vb. 
kullanılabilir. YBÜ hemşireleri bu konular-
da eğitilebilir”, %12.5’i tarafından “Hastaya 
yatmadan önce entübasyon eğitimi verile-
bilir, hastanede iletişim hemşiresi görevlen-
dirilebilir” ve % 8.7’si tarafından “Hastaya 
samimi ifadeler kullanılmalı, TV, radyo vb. 
iletişim araçları izletilmelidir” önerileri ifade 
edilmiştir.

Yapılan bir çalışmada, entübe hastalar ile ile-
tişim kurmak için geliştirilen görsel materya-
lin entübe hastalar ile iletişimde etkili olduğu 
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sonucuna ulaşılmıştır (Otuzoglu and Kara-
han, 2014:498). Benzer bir çalışmada bakı-
mın iletişimsel yönleri üzerine özel eğitim 
eksikliğinin hastanın ve ailenin ihtiyaçlarını 
dinleme ve anlama eğilimi ile birleştirilmesi 
gerektiği bildirilmiştir (Foa et. al., 2016).

SONUÇ ve ÖNERİLER

Çalışma sonucunda YBÜ’lerinde çalışan 
hemşirelerin entübe hastalar ile iletişimde 
problem yaşadıkları, yaşanılan bu problem-
lerin ise hastadan veya hemşireden kaynaklı 
olduğu saptanmıştır. 

Bu sonuçlara göre öneriler şunlardır:

Yoğun bakımlarda görevlendirilecek sağlık 
personeline teknolojik yenilikler ve hastaları 
ile iletişimlerini kolaylaştıracak materyaller 
sağlanmalıdır. 

Hemşirelerin hasta ile yaşadıkları iletişim 
güçlüklerinin kaynakları arasında yüksek 
oranda eleman eksikliğine bağlı nedenler be-
lirtilmiştir. Bu nedenle yoğun bakım ünitele-
rinde hasta/hemşire oranının, sağlık bakanlı-
ğının belirlediği, yoğun bakım standartlarına 
uygun planlanmalıdır. Hemşirelerin yaşadık-
ları güçlükler dikkate alınarak, çalışma ko-
şullarını iyileştirici önlemler alınmalı, hemşi-
relerin çalıştıkları kurumlarda, hizmet içi eği-
tim programları gereksinimler doğrultusunda 
periyodik olarak düzenlenmelidir. 

Entübe hastalar ile iletişimde birçok yöntem 
geliştirilmiştir. Yoğun bakım hemşirelerinin 
bu yöntemlerin farkına varması ve gerekli 
eğitimleri alarak uygulamada kullanmasının 
hasta bakımının kalitesi açısından oldukça 
etkili olacağı ve sonuçta hemşirelik bakım 
ve kalitesinin gelişeceği öngörülmektedir. 
Yoğun bakım ünitelerinde hasta hemşire ara-
sında kurulacak etkin iletişim bilinci açık ya 
da kapalı olsun, her hasta için büyük önem 
taşımaktadır.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: The communication skills of the patients can be restricted by the 
influence of numerous factors in intensive care units and communicating with the patient can get 
difficult. In this respect, starting communication once the patient is admitted into the intensive 
care unit and providing the patient with information on the intensive care unit are important for 
preventing problems that may result from the stay there. In the literature, nursing interventions 
related to bedbound patients, terminal period patients and care needs in intensive care units are 
frequently encountered. However, practices aiming at preventing communication difficulties 
experienced with these patients are less frequently encountered. For nurses, intensive care units 
are the units where stress and workload are heavy. When the reasons of communication diffi-
culties experienced by the nurses were examined in a study, it was found out that the problems 
were mainly experienced in the phase of patient admission to the clinic and the reasons included 
staff shortage, high number of patients and work-based working. Different methods are used 
in order to communicate with the intubated patients more effectively. These methods include 
assessing the physiological data of the patient, eye contact, benefiting from posture, hand-arm 
and face gestures, approving or rejecting with head gestures, closed-end questions with yes-
no answer, lip reading, alphabet and illustration based tools. Aim: In the present study, ways 
of intensive care nurses to communicate with the intubated patients, difficulties experienced 
by the nurses in communicating with the intubated patients and recommendations of patients 
concerning intubated patient-nurse communication were examined. Method: Population of the 
study consisted of 104 nurses working in the intensive care units. Eighty-six-point six percent 
of the sample was reached in the study. Data were collected via a 41-question survey which had 
been previously developed in a similar study. Six of these questions are open-end questions. 
Answers given to the open-end questions were grouped and analyzed. Necessary permits were 
received prior to the study. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 17.0 was used in the 
analysis of the collected data. Findings: When descriptive properties of nurses are considered, 
it is seen that 57.7 % of them are single while 42.3 of them are married. In terms of graduati-
on, 55.8 % of them hold bachelor’s degree. The rate of the intensive care nurses who work by 
turns of 16 hours is 76.9 % and they have the highest rate as a group. It was detected that only 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Sayı: 9 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Issue: 9 Year: 2017

ID:239 K:399
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

126

5.8 % of the nurses works in the daytime. It was determined that nurses working in intensive 
care units have difficulties in verbal communication. It was also determined that 71.3 % of the 
nurses having communication difficulties attributed these difficulties to themselves while 88.9 
% of them attributed them to situations resulting from the patients. When nurses were asked 
how they understand what patients want to say, the most common answers were “I try to guess 
what the patient wants to say” with 82.7 % and “I want the patient to write” with 66.3 %. The 
answer of “I use such materials as “communication board, black board etc.” was given by 4.8% 
of the nurses. At this point, the answers of “working conditions of nurses should be improved”, 
“abilities can be developed by arranging trainings on communication for nurses”, “trainings can 
be organized on communication with intubated patients”, and “patients can be provided with 
informative and supportive information” were given at the rates of 43.9%, 30.8%, 23.4% and 
1.9%, respectively. As for the recommendations of the intensive care nurses about communica-
tion with the patients, 23.0% of the nurses recommended “communication cards, technological 
opportunities and black boards”. The answers of “training can be provided for the patients 
about intubation prior to admission”, “the patients could be made watch or listen to such mass 
media as television, radio etc.” and “nurses who are competent at communication can be emp-
loyed in intensive care units” were given by 12.5 %, 8.7 % and 2.0% of the nurses, respectively. 
Conclusion: It is known that an effective communication with the intensive care unit patients 
helps reducing stress and anxiety in patients and shortens the duration of the stay in the intensi-
ve care unit by affecting the recovery process positively. In general, such verbal and nonverbal 
communication techniques as giving approval, making them write communication cards and 
using touch in communication with intensive care unit patients should be adopted. In the selec-
tion of the methods to be used for establishing and maintaining communication with patients, 
the status of the patient and communication skills should be taken into consideration. Methods 
which are not found suitable for communicating with the intensive care unit patients are mainly 
related to the restrictions of the patients as well as the skills and equipment of the nurses for 
using these methods. The inability of the healthcare personnel to lip read and acting depending 
on the different situations of the patients in communication, the inability of the patient to move, 
elderliness, wrathfulness, rejecting the treatment, motor weaknesses, application of sedation or 
the fact that patient does not know how to write are defined as the factors hindering communi-
cation. In a similar study, it was concluded that communication between nurses and patients in 
the intensive care units contributed to psychological and physiological recovery and reduced 
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stress and anxiety. The findings of the present study show similarity with the literature. The 
recommendations of the present study are as follows: The personnel to be assigned in intensive 
care units should be provided with technological innovations and materials that will facilitate 
their communication with the patients. Reasons stemming from personnel shortage were fre-
quently expressed among the reasons of communication difficulties experienced by the nurses 
with their patients. By considering the difficulties experienced by the nurses, measures should 
be taken to improve the working conditions and inservice trainings should be organised in the 
institutions where nurses work on a periodical basis in line with the requirements. 
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OROFARENGEAL MUKOZİTLİ HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ 
ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİ 1

TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY OF THE LIFE QUALITY 
SCALE IN PATIENTS WITH OROPHARYNGEAL MUCOSITIS 

Türkan ÖZBAYIR1, Selda KARAVELİ ÇAKIR2, Kevser KARACABAY3
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3 Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Kütahya / Türkiye

Öz: Amaç: Bu araştırma, “Orafarengeal Mukozitli Hastalarda 
Yaşam Kalitesi Ölçeği”nin Türkiye’deki hastalar için geçerli 
ve güvenilir bir araç olup olmadığını incelemek amacıyla ya-
pılmıştır. Yöntem: Araştırma metodolojik bir çalışma olarak 
planlandı, veriler İzmir ili içerisinde yer alan bir üniversite has-
tanesinin onkoloji kliniğinde toplandı. Araştırmanın örnek-
lemini oral mukoziti olan iletişim kurulabilen ve araştırmaya 
katılmayı kabul eden155 hasta oluşturdu. Araştırmanın verile-
ri Birey Tanıtım Formu ve Orafarengeal Mukozitli Hastalarda 
Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılarak toplandı. Bulgular: Bu 
araştırmanın ön hazırlık aşamalarında ölçek ile ilgili uzman 
görüşü önerileri ve yapı dil geçerliliği çalışmaları sonucunda 
ölçeğin maddelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ora-
rengeal Mukozitli Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin ve 
alt boyutlarının iç tutarlılık güvenilirlik katsayısı tüm ölçek 
için µ=0.98, semptomlar boyutunda µ=0.90, diyet boyutunda 
µ=0.94, sosyal fonksiyon boyutunda µ=0.95, yutma boyutun-
da µ=0.95 olarak bulundu. Sonuç: Bu çalışmada, Orafaren-
geal Mukozitli Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği” nin Türkçe 
formunun, Türk toplumunda kullanılabilecek geçerli ve güve-
nilir bir araç olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Oral Mukozit, Yaşam Kalitesi, Geçerli-
lik, Güvenilirlik

Abstract: Aim: The aim of the study is to examine the va-
lidity and reliability of the New Measure of Health-Related 
Quality of Life for Patients with Oropharyngeal Mucositis 
(OMQoL) for Turkish population. Method: The study was 
designed as a methodological research, and the data were con-
ducted by researchers at a university hospital’s oncology cli-
nic, located in Izmir, Turkey. Outpatient or hospitalized pati-
ents receiving treatment in the oncology clinic of the research 
hospital made up the population of the research. The study 
sample consisted of 155 patients had oropharyngeal mucosi-
tis, can communicate and agreed to participate in the study. 
The data were collected in the study using a demographic data 
collection form and the OMQoL. Results: In the preliminary 
stages of this research, as a result of expert suggestions and 
language structure validity of the scale, there were no changes 
made to the scale items. Cronbach alpha reliability constant 
was found as µ=0.98 for all scale. Cronbach alpha reliability 
constants of OMQoL sub dimensions were found respectively 
as; symptoms µ=0.90, diet µ=0.94, social function µ=0.95, 
swallowing µ=0.95. Conclusions: The Turkish version of the 
OMQoL is a reliable and valid instrument to measure quality 
of life with oral mucositis patients. 

Key Words: Oral Mucositis, Quality of Life, Reliability, 
Validity
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INTRODUCTION

Oral mucositis, which is caused by the onset 
of mucosal injury with the administration of 
chemotherapeutic agents and radiotherapy, is 
an ulcerative and inflammatory process (So-
nis et al., 2004a: 1995; Sonis, 2004b: 277; 
Scully et al., 2006: 229; Cheng et al., 2007a: 
2590; Sonis, 2009: 1015; Karadakovan et al., 
2010: 57; Georgiou et al., 2012: 215). Since 
oral mucosal epithelial cells are more rapidly 
divide than other cells, they are more affected 
by cytotoxic effects of chemotherapy (Raber 
et al., 2004: 219; Cheng, 2006: 2114; Yilmaz, 
2007: 241). Oral mucositis is seen as a comp-
lication of chemotherapy, radiotherapy, bone 
marrow and stem cell transplantation in can-
cer cases (Cavusoglu, 2007: 398; Georgiou et 
al., 2012: 215). 

Background

The degree of developing mucositis in pati-
ents receiving radiotherapy combined with 
chemotherapy is more than those who are 
only receiving chemotherapy. Oral mucositis, 
dry mouth and change of taste have detected 
as the most common side effects in research 
on cancer patients receiving chemotherapy 
(Scully et al., 2006:229; Cavusoglu, 2007: 
398; Koroglu, 2007:5). Lack of proper oral 
and dental care during cancer treatment, is the 
most important factor triggering the develop-
ment of oral mucositis (Cavusoglu, 2007: 399; 

Koroglu, 2007: 6). The incidence of oral mu-
cositis varies according to the patient’s diag-
nosis, age, status of oral health, chemotherapy 
received, dose of radiotherapy and frequency. 
This problem is prevalent in 75% of patients 
receiving chemotherapy (Koroglu, 2007: 6), 
75-100% of stem cell transplant patients, 80% 
of radiotherapy receiving head and neck tu-
mor patients and about 90% of pediatric on-
cology patients (Sonis, 2004b: 277; Scully et 
al., 2006: 230; Cavusoglu, 2007: 398). 

Mucositis related pain is the most frequently 
reported problem by patients. Patients have 
difficulties in chewing, swallowing and spe-
ech together with mucositis. Mucositis which 
is related with acute and chronic symptoms 
causes anorexia, cachexia, dehydration and 
malnutrition (Cawley and Benson, 2005: 584; 
Scully et al., 2006: 230; Eren et al., 2007: 70; 
Cheng et al., 2007: 2591; Cavusoglu, 2007: 
399; Cheng and Leung, 2009: 389). Pain, 
infection, nutritional changes, impairment 
of oral function, negative effect of treatment 
as well as economic difficulties, negatively 
affect the patient’s quality of life (Cheng, 
2007b: 36; Cheng and Leung, 2010: 1478). 
It can risk the patient’s ability to tolerate the 
planned treatment, causes skipping of doses 
or reduction of dose. In additional to these, it 
increases mortality due to the risk of develo-
ping opportunistic infections and sepsis and 
leads to longer duration of hospitalization and 
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increase of the cost of treatment (Elting et al., 
2003: 1531; Cawley and Benson, 2005: 586; 
Cavusoglu, 2007: 399; Sonis, 2013: 237). Be-
cause oral mucositis may lead to many cli-
nical and economic problems, nurses have 
important responsibilities for its prevention, 
treatment and care (Cawley and Benson, 
2005: 584; Fanning et al., 2006: 374; Cheng, 
2007b: 37; Cheng and Leung, 2009: 390; Far-
rington et al., 2013: 6).

Aim

The aim of the study is to examine the va-
lidity and reliability of the New Measure of 
Health-Related Quality of Life for Patients 
with Oropharyngeal Mucositis (OMQoL) for 
Turkish population, which was developed by 
Karis K. F. Cheng, S. F. Leung et al (2007a). 

METHODS

Design, sample and setting

Written permission was obtained from Karis 
K. F. Cheng to adapt the OMQoL into Tur-
kish. Ege University Nursing School Ethical 
Committee (447) reviewed and approved this 
study for the protection of human subjects. 

Instrument

Data were collected in the study using a de-
mographic data collection form and the OM-
QoL.

OMQoL is a 31 items tool developed by 
Cheng et al in 2007 in Hong Kong in order 
to determine the quality of life of the pati-
ents with oral mucositis (Cheng et al., 2007a: 
2590). The scale consists of four sub dimen-
sions. The symptoms part consists of 9 ques-
tions (1-9 items), diet part consists of 10 (10-
19 items), social function part consists of 7 
(20-26 items) and swallowing part consists of 
5 questions (27-31 items). It is a Likert type 
scale (1 none - 4 many). Scale score is cal-
culated by calculating and grading all items 
oppositely. Average scores were used for sca-
le scores. An average score is approximately 
100 in the whole scale or its sub dimensions 
indicate that the patients have better life stan-
dards. 

Procedures

Language validity study for the OMQoL

In order to test the validity of OMQoL for 
Turkish population; language validity studies 
of the scale were conducted in the first phase 
of the study. Primarily, the scale was transla-
ted into Turkish by the researchers. Then the 
scale is separately translated into Turkish by 
5 experts with excellent English whose native 
language is Turkish. The final version of the 
scale which is created by selecting the most 
appropriate expressions as a result of the-
se translations was translated from Turkish 
into English again by two English language 
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experts who are blind to the English version 
of scale and knows both languages. English 
expressions of the scale that are translated 
from Turkish into English are compared with 
the expressions of the original scale and ne-
cessary adjustments were made (Sireci and 
Berberoglu, 2000:230; Aksayan and Gozum, 
2002b:10; Ercan and Kan, 2004:212; Erefe, 
2004: 170; Eser and Baydur, 2007: 4; Ozgur, 
2009: 31; Karayagız et al., 2015:4).

Content Validity

Turkish form of OMQoL was presented to 
5 faculty members and 2 research assistants 
from Ege University School of Nursing, and 
total of 10 experts from Oncology Hospital; 2 
doctors and 1 nurse and their opinions about 
the content were received. Content Validity 
Index (CVI) developed by (Waltz and Bausel, 
1981:32) was used for the expert opinion eva-
luation. In this index, a score of 1–4 is given 
for each item (1=inappropriate, 2 = item needs 
modifications to make it appropriate, 3=app-
ropriate but needs minor changes, 4=very 
appropriate) (Aksayan et al., 2002a:169). The 
Scale was finalized with more understandab-
le expressions as a result of the suggestions 
received. In the preliminary stages of this re-
search, as a result of expert suggestions and 
language structure validity of the scale, there 
were no changes made to the scale items.

Pilot testing

The draft scale, revised according to expert 
opinion, was administered to 20 patients who 
had similar characteristics to the research po-
pulation. 

Data collection 

Data collection was conducted by researc-
hers at a university hospital’s oncology cli-
nic, located in İzmir, Turkey. When a possib-
le participant was interested in the study, the 
researchers provided the information on the 
study including the purpose, time to complete 
questionnaires and informed consent. If she/
he wanted to participate in the study, the re-
searchers reviewed and signed the informed 
consent sheet with the participant. The parti-
cipant filled out the questionnaires by them-
selves.

Participants

Outpatient or hospitalized patients receiving 
treatment in the oncology clinic of the rese-
arch hospital made up the population of the 
research. Of these patients, 155 patients had 
oropharyngeal mucositis, can communicate 
and agreed to participate in the study consis-
ted of the samples of the study. 

After four weeks, later the first interview, the 
second interview for data collection from the 
30 participants who participated in the first 
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interview was conducted to determine the 
test–retest reliability of the OMQoL.

Data Analysis

The analysis was conducted using descriptive 
statistics and reliability and validity statistical 
tests using the Statistical Package for Social 
Services SPSS 16.0. Content validity was as-
sessed using an expert panel. Concordance of 
expert opinions was tested using the Kendal 
W statistic. Internal consistency was determi-
ned using Cronbach’s alpha and item-to-total, 
sub dimensional scores of the sub dimensio-
nal items and total score correlations of the 
sum of sub dimension scores analysis was 
determined by using Pearson Correlation. 
Test–retest measurement was assessed using 
Pearson correlations and a dependent t-test 
with a four-week interval. Construct validity 

was assessed by confirmatory factor analysis 
(CFA). Indices to assess the degree to which 
the data fit the model were: the x2 statistics, 
the ratio of chi-square to degree of freedom 
(x2/df), the root mean square error of appro-
ximation (RMSEA), the comparative fit in-
dex (CFI), the standardized root-mean square 
residual (SRMR) and the non-normed fit in-
dex (NNFI) (Simsek, 2007:158; Harrington, 
2009: 50).

RESULTS

General characteristics of the participants

Table 1 summarizes the demographic data. 
The mean age of the participants was 47.57 
years (SD=15.14) and about 53.5% of the 
participants were women. 66.5% of the par-
ticipants had grade 2 mucositis.
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Table 1. The Distribution of Participants Characteristics (n:155)

Characteristics n %

Gender

 Female 83 53.5

 Male 72 46.5

Educational level

Illiterate 8 5.2

Primary school 57 36.8

High school 68 43.9

University 20 12.9

Post-graduate 2 1.3

Marital status

Single 30 19.4

Married 113 72.9

Divorced or widowed 12 7.7

Treatment plan

Chemotherapy 124 80.0

Chemoradiotherapy 31 20.0

 *Descriptive test

Descriptive statistics of the OMQoL 

Descriptive data for each item of OMQoL are 
shown in Table 2. The mean value of the items 
ranged from 1.90 (SD=0.94)–3.57 (SD=0.86) 
(Table 2). 
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Table 2. Descriptive Statistics of OMQoL and Pearson Correlation Coefficient Between 
the Items and the Total Scale (n= 155)

Item Content M SD R P

1. I have swelling inside my mouth. 3.28 0.90 0.68 0.000

2. I have mouth ulcer. 2.37 0.76 0.62 0.000

3. Mouth pain makes me distressed. 2.17 1.02 0.51 0.000

4. I have oozing/bleeding on my lips. or inside my mouth. 3.44 0.77 0.73 0.000

5. I feel discomfort while tooth brushing/mouth rinsing. 2.10 0.94 0.47 0.000

6. Mouth pain makes me have trouble sleep. 3.07 0.97 0.76 0.000

7. I have mouth pain. 2.40 0.87 0.74 0.000

8. I have burning sensation inside my mouth. 2.57 0.91 0.70 0.000

9. I have difficulty in opening my mouth. 2.72 1.06 0.79 0.000

10. I am unable to enjoy food. 1.95 0.90 0.66 0.000

11. I reduce outside social dining due to mucosal discomfort. 2.91 1.29 0.73 0.000

12. My saliva becomes thick/sticky and need to spit out 
frequently. 2.98 1.05 0.74 0.000

13. I have taste changes. 1.90 0.94 0.66 0.000

14. Eating difficulty makes me distressed. 2.15 0.99 0.81 0.000

15. I use longer time to drink/eat. 2.50 0.99 0.84 0.000

16. I have weight loss. 2.81 1.06 0.70 0.000

17. I modify my diet (e.g. food type. texture and size). 2.34 0.95 0.78 0.000

18. I reduce my soft/solid food intake. 2.42 1.02 0.82 0.000

19. I worry my inadequate nutritional intake. 2.64 1.04 0.78 0.000

20. I speak with lower quality/voice. 2.70 1.07 0.89 0.000

21. I have difficulty in talking. 2.71 0.99 0.90 0.000

22. I need to use other means (e.g. paper/pen. body language) to 
communicate with others. 3.57 0.86 0.76 0.000

23. I feel embarrassed at mealtimes with my family/friends. 3.43 0.85 0.73 0.000

24. Speaking difficulty makes me distressed. 2.96 1.06 0.88 0.000
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25. I do not want to talk to others (including talking on phone) 
due to mouth discomfort. 3.09 0.99 0.83 0.000

26. I have my expression (including smiling to others) and 
communication affected. 3.01 0.85 0.85 0.000

27. I have throat discomfort. 2.72 1.15 0.85 0.000

28. I have difficulty in swallowing liquids (e.g. water. juice. 
soup). 3.22 .91 0.85 0.000

29. I have difficulty in swallowing soft/solid food. 2.62 1.05 0.84 0.000

30. I feel easily choked while swallowing. 3.14 1.14 0.80 0.000

31. I have difficulty in swallowing saliva. 2.90 1.06 0.85 0.000

M: Mean, SD: Standart Deviation, R: Range, 
p<0.05 

*Descriptive test

Validity analysis

Construct validity

CFA was performed in order to confirm the 
sub dimensions/factors compatibility for the 

structural validity of OMQoL. Factor burdens 
(way coefficients) of all the factors with their 
own dimensions have been found between 39 
and 69 (Figure 1). 

The model concordance indicators were fo-
und to be: x2 368.93 (p >0.05), x2/p= .86, 
RMSEA 0.000, CFI 1.00, SRMR 
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0.051 and NNFI 1.00.

Figure 1. Health-Related Quality of Life for Patients with Oropharyngeal Mucositis 

Scale’s Confirmatory Factor Analysis Model 
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Reliability

In the analysis performed to test internal con-
sistency which is one of the reliability indi-
cators of OMQoL and its sub dimensions, 
Cronbach alpha reliability constant was fo-
und as µ=0.98 for all scale. Cronbach alpha 
reliability constants of OMQoL sub dimen-
sions were found respectively as; symptoms 
µ=0.90, diet µ=0.94, social function µ=0.95, 
swallowing µ=0.95. 

Total item score correlations of all items 
of OMQoL were found between 0.47- 0.90 
and was found to be statistically significant 
(p<0.001) (Table 2). 

When the sub dimension items of OMQoL 
with sub-dimension total scores were exami-
ned with Pearson correlation analysis, reliabi-
lity coefficients were; in symptoms dimensi-
on r=0.61 and 0.86, in diet dimension r=0.70 
and 0.90 social function dimension r=0.80 
and 0.93 in swallowing dimension were bet-
ween r=0.84 and 0.94 and statistically signi-
ficant (p<0.001). 

When the sub dimension scores of OMQoL 
with total scale scores were evaluated with 
Pearson correlation analysis, reliability coef-
ficients were found for symptoms dimensi-
on as r=0.89, for diet dimension r=0.94, for 
social functions dimension r=0.95, for swal-
lowing dimension as r=0.92 and were found 
highly significant statistically (p<0.001). 

Test –retest reliability

In order to evaluate the invariance with res-
pect to time of OMQoL and sub dimensions, 
when mean scores obtained from test and re-
test reliability analysis were compared in de-
pendent groups with t test; there was no signi-
ficant difference detected between the mean 
scores of the two measurements performed 
with four weeks’ interval (p>0.05).

When the relationship between the scores ob-
tained from the first and second applications 
for the reliability analysis of OMQoL were 
evaluated with pearson correlation analysis; 
a very strong positive and statistically signifi-
cant relationship was detected between mea-
surement scores (p<0.001, Table 3).
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Table 3. Comparison of OMQoL and Its Subscale Test-Retest Score Means and Correla-
tions (n=30) 

OMQoL - Subscales

First 
Administration

±SS

Second 
Administration

±SS

t* p r p

OMQoL Total Scale 64.44 ± 25.84 65.66 ± 23.71 1.925 0.064 0.99 0.000

Su
bs

ca
le

s

1. Symptoms 63.95 ± 24.76 65.93 ± 21.16 1.915 0.065 0.98 0.000

2. Diet 56.67 ± 26.84 58.11 ± 25.05 1.941 00.062 0.99 0.000

3. Social function 73.97 ± 30.01 74.13 ± 29.64 1.000 0.326 1.00 0.000

4. Swallowing 67.56 ± 31.40 68.44 ± 29.81 1.278 0.211 0.99 0.000

* t-test in dependent groups: df =29

DISCUSSION

In order to be able to use a scale which is de-
veloped for certain cultures. its psycholingu-
istic and psychometric properties defined as 
validity and reliability should be evaluated 
(Sireci and Berberoglu. 2000: 229; Aksayan 
and Gozum. 2002b: 9; Ercan and Kan. 2004: 
212). 

Validity

Validity is the ability of a measurement tool 
to accurately measure the feature that it aims 
to measure without confounding with any ot-
her feature (Karasar. 2000: 137; Ercan and 
Kan. 2004: 212; Eser and Baydur. 2007: 5; 
Ozgur. 2009: 32). CFA is utilized in the study 
of scale validity. CFA is used to evaluate how 

the factors created based on a theoretical fo-
undation are compatible with actual data. 
Goodness of Fit statistics is needed to be at 
required level in CFA. The values described 
as consistency statistics values are;

Chi-square consistency statistics: When the 
value is two or below that is obtained by the 
division of chi-square value to degree of free-
dom indicates that the model is good and the 
value of five or below five indicates that it 
has an acceptable goodness of consistency 
(Simsek. 2007:158; Harrington. 2009: 51). 
In this study. the value obtained by division 
of chi-square value to degree of freedom ac-
cording to CFA results has found to be 0.86. 
this value demonstrates that the scale has an 
acceptable goodness of consistency.
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Other goodness of compatibility tests fre-
quently used are; Root Mean Square Error 
of Approximation (RMSEA). Standardized 
Root Mean Square Residual (SRMR). Com-
parative Fit Index (CFI). Non-Normed Fit 
Index (NNFI). Goodness of Fit Index. (GFI). 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI). 
When the value of RMSEA is equal to 0.080 
or less and p value is less than 0.05. it shows 
that consistency is good. when it is equal to 
0.10 or less consistency is weak (Simsek. 
2007:159; Harrington. 2009:51). In the CFA 
performed in this study RMSEA value is sig-
nificant and found to be equal to .000 demons-
trates that consistency is good. 

 Also. SRMR is less than .10 (Simsek. 2007: 
159). CFI. NNFI values equal or above 0.90 
(Simsek. 2007: 159; Harrington. 2009: 51). 
AGFI equal or above 0.80. GFI value equal 
or above 0.85 also demonstrates consistency 
(Harrington. 2009:51). In this study. accor-
ding to SRMR. CFI. NNFI. GFI. AGFI va-
lues obtained from CFA. consistency was 
observed as good. These results support the 
construct validity of the Turkish version of 
the OMQoL.

Reliability

Reliability is related with the concepts of 
consistency. accuracy. uniformity and equi-
valence (LoBiondo-Wood et al., 2005: 328). 
Reliability of a measurement tool is providing 

the opportunity to consistently obtain similar 
values in repetitive measurements under the 
same circumstances (Karasar. 2000: 137; Ak-
sayan and Gozum. 2002b: 10; Ercan and Kan. 
2004: 213; Eser and Baydur. 2007: 6; Ozgur. 
2009: 32).

In scale development studies. it is necessary 
to test the internal consistency of the scale 
items (Akgul. 2005:7). Although there are va-
rious internal consistency methods. the most 
commonly used is Cronbach’s alpha analysis 
particularly in Likert type scales. When this 
coefficient is below 0 .40 it shows that the sca-
le is “not reliable”. between 0.40-0.59 shows 
that the scale has “low reliability”. if between 
0.60-0.79 shows that the scale is “reliable” 
and when between 0.80 and 0.100 shows that 
the scale is “highly reliable” (Akgul, 2005: 
9). Cronbach alpha reliability coefficient was 
found as µ=0.98 for whole scale in the analy-
sis performed to test internal consistency one 
of the reliability indicator of OMQoL and its 
sub dimensions. In the symptoms dimension 
of the OMQoL was µ=0.90. for diet dimen-
sion µ=0.94. for social function dimension 
µ=0.95 and for swallowing dimension it was 
found as µ=0.95. This result shows high in-
ternal consistency and high reliability of the 
scale items with each other. 

Higher correlation coefficient is considered 
to be the indicator of appropriate theoretical 
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structure of that item. Lower limits of correla-
tion coefficients are given as 0.20; 0.25; 0.30 
in various sources (Aksayan et al., 2002a: 
114; Aksayan and Gozum. 2002b: 12). For 
the reliability study of OMQoL. when 31 
item-total score correlations were evaluated 
(Pearson correlation/Pearson Moments Mul-
tiplying Correlation). reliability coefficients 
were detected between 0.47 and 0.90 in po-
sitive direction and statistically significant 
(p<0.001) (Table 2). When the sub dimension 
items with sub dimension scores of the sca-
le were evaluated with Pearson correlation 
analysis; reliability coefficient for symptoms 
dimension was determined between r=0.61 
and 0.86. for diet dimension between r=0.70 
and 0.90. for social function dimension bet-
ween r=0.80 and 0.93 and for swallowing 
dimension determined between r=0.84 and 
0.94. These results were found in the positive 
direction and highly statistically significant 
(p<0.001). When the sub-scale total scores 
and total score of the scale were evaluated 
with Pearson correlation analysis. reliability 
coefficients were found between r= 0.89 and 
0.95. The relationship between them was de-
termined in the positive direction. strong and 
highly statistically significant (p<0.001).

In the literature test–retest is recommended 
to test and evaluate the scale for 15 days-1 
month intervals with the same group of the 
analysis of the scale for time-invariance Ak-

sayan et al., 2002a: 175; Aksayan and Go-
zum. 2002b: 12). Scores obtained from both 
measurements are calculated with ‘Pearson 
Moments Multiplying Correlation Analysis’. 
The obtained coefficient is considered to be 
the indicator of invariance of the scale and 
this score must be at least 0.70 (Aksayan et 
al., 2002a: 180). In this current study. test-
retest application was performed with four 
weeks’ interval and test-and retest reliability 
coefficient was found to be 0.99 for whole 
scale. and determined for the sub dimensions 
respectively as; for symptoms r=0.98. diet 
r=0.99. social functions r=1.00. swallowing 
r=0.99. 

When the mean test and retest scores obtained 
from the reliability analysis in order to evalu-
ate the invariance of OMQoL and its sub di-
mensions for time were compared with t test 
in dependent groups. there was no difference 
statistically detected between the mean sco-
res of the two measurements performed with 
four weeks’ interval (p>0.05. Table 3). When 
the relationship between the scores obtained 
from the first and second applications for the 
reliability analysis of OMQoL was evaluated 
with pearson correlation analysis; there was a 
significant strong relationship in the positive 
direction between the two measurement sco-
res obtained with four weeks’ interval. and 
statistically significant (p<0.001. Table 3).
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CONCLUSION

The Turkish version of the OMQoL is a re-
liable and valid instrument to measure the 
quality of life of oral mucositis patients. The 
psychometric properties of the original ver-
sion of the OMQoL were preserved. Psycho-
metric analysis of the Turkish version of OM-
QoL indicates high reliability (internal con-
sistency) and good content and construction 
validity. 

Relevance to clinical practice

This study provides evidence that Turkish 
version of the OMQoL is a reliable and va-
lid instrument for assessing oral mucositis in 
patients. OMQoL allows evaluation of the 
quality of life of patients with oral mucositis 
within a short period of time.
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BASINÇ ÜLSERİ ÖNLEME KILAVUZLARININ UYGULAMADA 
KULLANIMINI SAĞLAMAK İÇİN KULLANILAN STRATEJİLERİN 

ETKİNLİĞİ 1

EFFECTS OF STRATEGIES USED TO ENSURE THE 
IMPLEMENTATION OF PRESSURE ULCER PREVENTION 

GUIDELINES

Nezaket YILDIRIM1, Gülseren KOCAMAN2

1 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Antalya /Türkiye
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı, İzmir /Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelikte basınç ülse-
ri önleme kılavuzu kullanımını kolaylaştırma girişimlerinin 
basınç ülseri prevalans, insidans ve hastane/kurum kaynaklı 
basınç ülserine etkisi konusunda yayınlanmış çalışmaların 
sonuçlarını değerlendirmektir. Yöntem: Literatür taraması, 
2005-2015 yılları arasında İngilizce ve Türkçe hakemli der-
gilerde yayınlanan tam metnine ulaşılabilen çalışmaları kap-
samıştır. Bulgular: Bu derlemede incelenen 10 çalışmanın 
yapıldığı alanlar, huzurevi ve hastanelerdir. Çalışmaların tasa-
rımı randomize kontrollü (1), öntest-sontest (5), yarı deneysel 
(1) ve kohort (3) türündedir. Çalışmaların tamamında profes-
yonel ve örgütsel girişimler birlikte kullanılmıştır. Hastane/
kurum kaynaklı basınç ülseri prevalansını değerlendiren altı 
çalışmada %2.6 ile %10.9 arasında azalma olduğu gözlenmiş-
tir. Basınç ülseri insidansının değerlendirildiği iki çalışmada 
%3 ile %15 azalma olduğu belirlenmiştir. Hem insidans hem 
de prevalans oranları incelenen bir çalışmada ise insidansın 
%5.8, prevalansın %5.1 oranında azaldığı görülmüştür. Ba-
sınç ülseri prevalansını değerlendiren deneysel bir çalışmada, 
kılavuz kullanımının önemli bir iyileşme sağlamadığı; öntest-
sontest yarı deneysel bir çalışmada ise %2.7 artma olduğu 
gösterilmiştir. Sonuç: Kılavuz kullanımını kolaylaştırma gi-
rişimlerinin kullanılmasının, basınç ülseri görülme sıklığını 
azalttığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Basınç Ülseri Önleme 
Kılavuzu, Prevalans, İnsidans

Abstract: Objective: The purpose of this present study is to 
evaluate the results of studies published on the effects of nur-
sing initiatives aiming to facilitate the use of pressure ulcer 
(PU) prevention guidelines on the prevalence and incidence 
of PUs, and on hospital/ institution-acquired PUs. Methods: 
The literature review comprised articles which were published 
in English or Turkish peer-reviewed journals between 2005 
and 2015 and whose full texts were accessed. Results: The 
10 studies worked on in this review were conducted in nur-
sing homes and hospitals. Of the studies, 1 was a randomized 
controlled trial, 3 were cohort studies, 5 had the pretest-post-
test design, and 1 had the quasi-experimental design. In all 
the studies, professional and organizational interventions were 
used together. In six of the studies investigating the prevalence 
of hospital/ institution-acquired PUs, improvements ranging 
between 2.6% and 10.9% were observed in the ulcers. In two 
of the studies investigating the incidence of PUs, 3% to 15% 
reduction was determined in the ulcers. In one of the studies 
investigating both the incidence and the prevalence rates, whi-
le there was 5.8% reduction in the incidence rate, the decrease 
in the prevalence rate was 5.1%. While in an experimental 
study investigating the prevalence of PUs, guideline use did 
not lead to a significant improvement, in a semi-experimen-
tal pretest-posttest study there was 2.7% increase in ulcers. 
Conclusion: Initiatives facilitating the use of PU prevention 
guidelines were determined to reduce the incidence of PUs. 

Key Words: Nursing, Pressure Ulcer Prevention Guideline, 
Prevalence, Incidence
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GİRİŞ

Basınç ülserleri (BÜ) ağrı, hastane kaynaklı 
enfeksiyonlar ve cerrahi iyileşmenin gecik-
mesinin önemli bir nedeni olmasından dolayı 
tüm dünyada sağlık bakım kuruluşları için 
önemli bir problem olarak görülmektedir. 
Hastane kaynaklı basınç ülserleri, hastanede 
kalış süresinin uzaması ve ülserlerin tedavi-
si ile ilgili giderlerden dolayı sağlık bakım 
maliyetlerinin artmasına neden olmakta-
dır (Cherry and Moss, 2011:6). İngiltere’de 
Ulusal Sağlık Hizmetleri (National Health 
Service-NHS) (2011), basınç ülserinin önem-
li bir sağlık problemi olduğunu ve her yıl tah-
minen 412 000 kişide en az bir kez basınç ül-
seri geliştiğini; hastane ve toplumda görülen 
basınç ülserlerinin yıllık toplam maliyetinin 
1.4-2.1 milyar Pound (£) arasında olduğunu 
göstermiştir (Large, 2011: 22).

Avrupa Basınç Ülseri Danışma Paneli 
(European Pressure Ulcer Advisory Panel-
EPUAP) tarafından, beş Avrupa ülkesinde BÜ 
prevalansının %8.3 (İtalya) ile %22.9 (İsveç) 
arasında değiştiği saptanmıştır (Tannen et 
al., 2008: 1238). Ayrıca Vanderwee ve ar-
kadaşları (2007: 230, 231) yine beş Avrupa 
ülkesinde üniversite ve genel hastanelerde 
bulunan 5947 hasta ile yaptıkları çalışmada 
BÜ prevalansının Belçika, İngiltere, İsveç’te 
%21.1 ile %23 arasında değiştiğini, İtalya’da 
%8.3 ve Portekiz’de ise %12.5 olduğunu 

bulmuştur (Vanderwee et al., 2007:230, 231). 
Türkiye’de ise yapılan çalışmalarda basınç 
ülseri prevalansının hastane geneli ele alın-
dığında %4.3-%11.6 arasında değiştiği (Hug 
vd., 2001:3; İnan, 2009:47; Uzun ve Tan, 
2007:44), yoğun bakımlarda ise prevalansın 
%9.8 ile %20.56 (Katran, 2008; Terekeci 
vd., 2009: 394), insidansın %14.3 ile %41 
(Kurtuluş ve Pınar, 2003: 1; Tel vd., 2006: 
35; Sayar vd., 2009: 765) arasında değişen 
oranlara çıktığı saptanmıştır.  

Kanıta dayalı klinik kılavuzlar, spesifik kli-
nik durumlar için uygun sağlık bakımı ko-
nusunda sağlık profesyonelleri ve hasta 
kararlarına yardımcı olmak için sistematik 
olarak geliştirilen rehberlerdir (Goossens et 
al., 2008:138). Klinik uygulama kılavuzları, 
araştırma bulguları ve diğer kanıt türlerini 
uygulamaya dönüştürecek önerileri içeren, 
araştırma ve uygulama arasında köprü oluş-
masına yardımcı olabilecek araçlardır (Grol, 
2001: 46-47). Kılavuzlar, günlük uygulama-
da sağlık profesyonellerine yardımcı olmak 
için geliştirilen araştırma tabanlı araçlar ol-
masına karşın; kılavuz önerilerinin klinik ka-
rarlarda kullanımı engellerle doludur (Grol, 
2001:47; Grimshaw et al., 2004:6).

Etkili şekilde kılavuz kullanımının nasıl ola-
cağı konusunda geniş bir literatür olmasına 
rağmen uygulamaya aktarılması her zaman 
kolay değildir. Kılavuzların kabulü önündeki 
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engelleri aşmak için kılavuzda yer alan öneri-
lerin uygulama stratejileri ile basitleştirilmesi 
ve desteklenmesi gerektiği belirtilmekle bir-
likte kabul sürecindeki birçok unsur henüz 
bilinmemektedir. Kılavuzun benimsenmesin-
de, kılavuzun kendi özelliklerinin yanı sıra, 
bireysel, yönetsel ve ortam ile ilgili faktör-
ler ile profesyonellerin istekliliği de etkilidir 
(Goossens, 2008:138). 

Uluslararası düzeyde kabul gören BÜ önleme 
kılavuzları geliştirilmiş ve ulaşılabilir olması-
na karşın BÜ prevalansında belirgin bir azal-
ma olmadığı (Beeckman et al., 2010:1433; 
Beeckman et al., 2013:476); klinik uygula-
malarda bu kılavuzların yaygın olarak kulla-
nılmadığı ve uygulamalar ile  BÜ kılavuzla-
rında yer alan önerilerin uyumsuzluğu litera-
türde sıkça rapor edilmektedir (Halfens and 
Eggink, 1995:16; Grol, 2001:47; Van Gaal et 
al., 2010:1117; Beeckman et al., 2010:1433; 
Beeckman et al., 2011:167). Kanıtın uygula-
maya aktarılmasının karmaşık ve çok yönlü 
bir süreç olduğu bilinmektedir; ancak, hangi 
yöntem ve yaklaşımların kullanımda etkili 
olduğu hakkında bilgi eksikliği sürmektedir 
(Rycroft-Malone et al., 2002:174; Kitson, 
2008:2). Hemşirelik araştırmalarında kanıt 
kullanımını arttırmak için en sık kullanılan 
girişimlerin dergi saatleri, kanıta dayalı uygu-
lama çalıştayları, online eğitimler, birebir ve 
küçük grup eğitim oturumları olduğu belirtil-
miştir. Ancak bu çalışmaların yaklaşık yarı-

sında kullanılan stratejilerin etkisiz ya da et-
kisinin belirsiz olduğu gösterilmiştir (Thomas 
et al., 1999: 41; Thompson et al., 2007:15). 
Balzer ve Kottner (2015: 1656), basınç ülser-
lerini önlemeye yönelik bakımın iyileştiril-
mesi için kanıta dayalı uygulamaların klinik 
uygulamaya aktarılmasında etkili ve etkisiz 
stratejilerin altında yatan mekanizmaların 
iyi anlaşılması gerektiğini vurgulamışlardır. 
Yapılan derlemelerde, basınç ülserlerini önle-
mek için çeşitli uygulamaların yapıldığı, ka-
nıta dayalı kılavuz kullanımının nasıl başarı-
labileceği, kılavuzların uygulamada kullanı-
mı için en etkili stratejilerin ve yaklaşımların 
neler olabileceği ele alınmıştır (Niederhauser 
et al., 2012:167-188; Soban et al., 2011:245-
252; Sullivan and Schoelles, 2013:410-416). 
Çok sayıda çalışmanın incelendiği bu derle-
melerde hem kullanılan önleyici uygulama-
lar hem de hastanelerde/kurumlarda basınç 
ülseri görülme sıklığı konusunda tutarsız 
sonuçlar elde edilmiştir (Niederhauser et 
al., 2012:168; Soban et al., 2011:247-251; 
Sullivan and Schoelles, 2013:410-416). Son 
zamanlarda yapılan çalışmaların bulguları da 
bu değişken sonuçlarla benzerlik göstermek-
tedir: bazı deneysel-yarı deneysel çalışmalar 
uygun önleyici bakım alan hasta sayısında 
anlamlı bir artış olmasına rağmen BÜ preva-
lansında anlamlı bir azalma olmadığını gös-
terirken (Gunningberg and Stotts, 2008:252; 
McElhinny and Hooper, 2008:79; Beeckman 
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et al., 2013:483; Sving et al., 2014), huzure-
vinde yapılan iki çalışmada,  önleyici uygula-
malarda anlamlı bir değişiklik olmadığı halde 
basınç ülseri insidansında anlamlı bir azalma 
olduğu gösterilmiştir (van Gaal et al., 2011a: 
1045; van Gaal et al., 2011b: 1053). 

Hemşirelik bakımının kalitesi için önemli bir 
gösterge olan basınç ülserlerinin önlenmesi 
konusunda hazırlanan kanıta dayalı kılavuz-
ların kullanımı için etkili stratejilerin tanım-
lanmasına gereksinim vardır. Bu çalışmanın 
genel amacı, hemşirelikte BÜ önleme kılavu-
zunda yer alan önerilere uyumu kolaylaştır-
ma girişimlerinin yetişkinlerde basınç ülseri 
prevalans ve insidansına etkisi konusunda 
yayınlanmış çalışmaların sonuçlarını değer-
lendirmektir. 

Bu derlemede yanıt aranacak sorular şunlar-
dır:

1) Hemşirelerin, basınç ülserlerini önleme 
kılavuzlarını kullanmalarını geliştirmek için 
kullanılan stratejiler nelerdir?  

2)  Uygulanan kolaylaştırma stratejilerinin 
basınç ülseri insidans ve prevalansına etkisi 
nasıldır?  

YÖNTEM 

Tarama Stratejisi

Çalışmada, MEDLINE, CINAHL Plus with 
Full Text, Cochrane Library, ULAKBİM ve-
ritabanları kullanılmıştır.

Literatür taraması, 2005-2015 yıllarında 
İngilizce ve Türkçe hakemli dergilerde ya-
yınlanan, tam metnine ulaşılabilen çalışma-
ları kapsamıştır. Tarama, “pressure ulcer” (ti) 
OR “decubitus ulcer” (ti) AND nurse (ab) 
AND prevent (ab) AND guideline (ab) OR 
“best practice” (ab) AND facilitation (ab) 
AND program (ab) OR initiative (ab) AND 
incidence (ab) OR prevalence (ab) AND 
randomized controlled trial (ab) ve “pressu-
re ulcer” (ti) OR “decubitus ulcer” (ti) AND 
nurse (ab) AND prevent (ab) AND guideli-
ne (ab) OR “best practice” (ab) AND facili-
tation (ab) AND program (ab) OR initiative 
(ab) AND incidence (ab) OR prevalence (ab) 
AND “before after study” (ab) anahtar söz-
cükleri kullanılarak gerçekleştirilmiş ve 3971 
çalışmaya ulaşılmıştır. İncelenen yayınların 
kaynaklarından ise beş çalışmaya ulaşılmış-
tır. Tüm çalışmalar incelendikten sonra araş-
tırma kapsamına 10 çalışmanın alınmasına 
karar verilmiştir (Şekil 1). Son tarama Aralık 
2015’te yapılmıştır. Çalışmalar alfabetik sı-
rayla Tablo 1’de verilmiştir.

İçleme-Dışlama Kriterleri

Randomize kontrollü, yarı deneysel (kontrol-
lü deney), öncesi-sonrası çalışmalar ve yayın 
dili İngilizce ya da Türkçe olan çalışmalar 
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derlemeye alınmıştır. Çalışmalarda BÜ önle-
me kılavuzunun kullanılmış olması, kılavuz 
kullanımının basınç ülseri prevalansı ve insi-
dansına etkisinin ölçülmüş olması, örnekle-
min yetişkinlerden oluşması şartı aranmıştır.

Dışlama kriterleri: Niteliksel ve tanımlayıcı 
çalışmalar, vaka analizleri, literatür inceleme 
çalışmaları, kongre bildirileri ve çocuklarla 
yapılan çalışmalar dışlanmıştır.

Çalışmaların Belirlenmesi

Belirlenen anahtar sözcükler ile veritabanla-
rında tarama yapılması ile elde edilen çalış-
malar içleme ve dışlama kriterlerine göre de-
ğerlendirilerek kriterlere uymayan çalışmalar 
çıkarılmıştır. Bu süreçte, ulaşılan çalışmalar 
konu başlıklarına göre değerlendirilerek ilgili 
olmayan 3704 çalışma kapsam dışı bırakıl-
dıktan sonra, kalan 271 çalışmanın özetleri 
birinci yazar tarafından (NY) değerlendiril-
miştir. Tam metni incelenen 30 çalışmadan 
10’unun araştırmaya alınmasına iki yazarın 
birlikte yaptıkları değerlendirme ile karar ve-
rilmiştir.

Kanıta dayalı uygulamalara uyumu arttırma 
stratejilerinin sınıflandırılmasında, yaygın 

olarak EPOC (Cochrane Effective Practice 
and Organisation of Care Review Group) 
sınıflaması kullanılmaktadır. Bu sınıflama, 
COCHRANE kuruluşu, EPOC isimli derle-
me grubunda, araştırıcıların sistematik der-
lemeye alacakları makaleleri seçmelerine 
yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Kontrol 
listesi maddelerinin, tanımı ve dahil etme 
kriterlerinin uzunluğundan dolayı tekrarlı 
okuma gerektirmesi, kılavuz uygulama ile 
ilgili olmaması, ana kategorilerde yer alan 
maddelerin mantıksal sıralamasında eksik-
lik olması ve kılavuz uygulamada bazı köklü 
yöntemleri açıklayan maddelerin olmaması, 
EPOC kontrol listesi kullanılarak sınıflama 
yapılmasında bazı zorluklara yol açmıştır. 
Mazza ve arkadaşları (2013:32), EPOC sı-
nıflamasını uyarlayarak, kılavuz kullanımını 
kolaylaştıran stratejileri kategorize eden bir 
taksonomi geliştirmişlerdir. Bu derlemede, 
kılavuz kullanma stratejilerinin sınıflandırıl-
ması için Mazza ve arkadaşlarının geliştirdiği 
dört alanda (profesyonel, örgütsel, finansal 
ve düzenleyici) 49 farklı stratejiyi kapsayan 
taksonomi kullanılmıştır. 
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Şekil 1.  Tarama Stratejisi

BULGULAR

Çalışmalar; yapıldığı yıl ve ülke, tasarım, 
ortam ve katılımcılar, kullanılan kılavuz, 
girişim ve sonuçlar yönünden incelenmiş-
tir. İncelenen araştırmalar, 2006-2015 yılla-
rı arasında yapılmıştır. Çalışma tasarımları, 
randomize kontrollü (1), öntest-sontest (5), 
yarı deneysel (1) ve kohort (3) türündedir. 
Araştırmaların yapıldığı kurumların yedisi 
hastane, biri huzurevi, ikisi de uzun dönem 
bakım merkezidir (Tablo 1). 

BÜ Kılavuz Kullanımını Artırmak İçin 
Kullanılan Stratejiler

İncelenen çalışmalarda, BÜ önleme prog-
ramları oluşturulurken üç çalışmanın Avrupa 
Basınç Ülseri Danışma Paneli (European 
Pressure Ulcer Advisory Panel-EPUAP)/
Ulusal Basınç Ülseri Danışma Paneli 
(National Pressure Ulcer Advisory Panel-
NPUAP) Kılavuzu’na dayanarak hazırlan-
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dığı, bunu iki çalışma ile Sağlık Araştırma 
ve Kalite Ajansı (Agency for Healthcare 
Research and Quality’s AHRQ) kılavuzu-
nun ve bir çalışma ile de Ontario Hemşireler 
Birliği (Registered Nurses’ Association of 
Ontario-RNAO) kılavuzunun izlediği be-
lirlenmiştir. Kılavuz kullanımını arttırma 
girişimleri planlanırken bazı çalışmalarda, 
bu kılavuzların bir/birkaçından faydalana-
rak kurum protokolleri oluşturulmuştur. Bu 
makalede, incelenen çalışmalarda kullanılan 
stratejilerin Mazza ve ark.’nın (2013:32) tak-
sonomisine göre sınıflandırılması ile bu gi-
rişimlerin tanımı ve kullanılan model/teorik 

çerçeve Tablo 2’de verilmiştir. Çalışmaların 
tümünde profesyonel ve örgütsel girişimlerin 
birlikte kullanıldığı belirlenmiştir. 

En sık kullanılan strateji, bütün çalışmalar-
da kullanılan sağlık profesyonellerine eğitim 
verilmesidir.  Bu eğitimlerin içeriğinde daha 
çok BÜ gelişimi, evreleri, BÜ önleme, araş-
tırma prosedürü ve dokümantasyon konuları 
yer almıştır. Bütün çalışmalarda strateji ola-
rak eğitim kullanılmış; eğitim ile birlikte iz-
leme ve geribildirim, hatırlatıcılar, kitle ileti-
şim araçları ve rollerin yeniden düzenlenmesi 
gibi stratejiler kullanılmıştır.
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Tablo 1.  İncelenen Çalışmaların Yapıldığı Yerler, Örneklemleri, Kullanılan Kanıta 
Dayalı Kılavuz Türleri, Uygulanan Girişimler ve Bulgular  

YAZAR
YIL
ÜLKE

ORTAM
VE KATILIMCILAR

KULLANILAN
KILAVUZ

BULGULAR

1.Barker et al.
2013
Avustralya
Prospektif
Gözlemsel kohort

370 yataklı, metropoli-
tan, akut, kamu eğitim 
hastanesi

2003-2011 arası
4368 hastanın tıbbi ka-
yıtları

Kurum tarafından geliş-
tirilen kanıta dayalı BÜ 
önleme kılavuzu

Hastane kaynaklı BÜ prevalansı
-Programdan 2 yıl önce; %12.6
-Programdan 6 yıl sonra; %2.6

2.Beeckman et al.
2013
Belçika
Randomize kontrol-
lü çalışma 

4 huzurevi -rastgele 
seçilen 11 servis
(6 servis deney, 5 servis 
kontrol gurubu)

464 huzurevi sakini (239 
deney- 225 kontrol) 

NPUAP/EPUAP Basınç 
Ülseri Önleme Kılavuzu 
(2009)

BÜ prevalansı (120. Günde)
1.-4. Evre
Deney gurubu; %15.1’den 
%7.1’e düşmüştür.
Kontrol grubu; %16.3’den 
%14.6’ya düşmüştür.

BÜ prevalansı (120. Günde)
2.-4. Evre
Deney gurubu; %6.2’den 
%1.8’e düşmüştür.
Kontrol grubu; %7.1’den 
%2.1’e düşmüştür.

BÜ prevalansında önemli bir 
iyileşme yoktur.

3.De Laat et al.
2006
Hollanda
Ön test-son test

900 yataklı Üniversite 
Tıp Merkezi.
-Uygulama öncesinde 
657 hasta,
-Uygulamadan 4 ay 
sonra 735 hasta 
- Uygulamadan 11 ay 
sonra 755 hasta araştır-
maya alındı.

AHCPR, EPUAP’dan 
yararlanarak hazırlanan 
bir hastane kılavuzu

Hastane kaynaklı BÜ prevalansı
1.-4. Evre
- başlangıçta; %18
- 4 ay sonra; %13 (p = .003) 
-11 ay sonra; %11 (p <.001) 
2.-4. Evre
- başlangıçta; %11
- 4 ay sonra; %7 
-11 ay sonra; %7 (p <.001) 
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4.De Laat et al.
2007
Hollanda
Prospektif Kohort
Aralık 2001- 
Haziran
2003

Bir üniversite hastane-
sinin yetişkin yoğun 
bakım bölümü 
Kritik bakım hastaları 

1., 2. (3-6 ay) ve 3. (12-
15 ay) gözlem dönemleri 
için örnek büyüklükleri: 
110, 130 ve 159 hasta

- Ulusal ve uluslararası 
kılavuzlar (Hollanda 
Sağlık Enstitüsü 
Kılavuzu, AHCPR., 
EPUAP kılavuzları)

BÜ insidansı
2.-4. Evre
-başlangıçta; % 43
-ikinci dönemde (3-6 ay sonra); 
% 37
-üçüncü dönemde (12-15 ay 
sonra); % 28 (p = .04).

5.Hiser et al.
   2006
 Amerika 
 Ön test-son test
Üçer aylık 
Prevalans çalışması

Bir tıp merkezinin beş 
kliniği 

NPUAP; WOCN Klinik 
Uygulama Kılavuzları, 
literatür inceleme, dö-
kümantasyon standart-
ları, maliyet iyileştirme 
stratejileri ve ulusal 
hasta güvenliği hedefle-
rine dikkat ederek pro-
tokol oluşturulmuştur.

Hastanede kaynaklı BÜ preva-
lansı 
2002’de (çalışmadan önce); 
%9.2
2004’de (çalışmadan sonra); 
%6.6

6. Mallah et al.
 2015
Lübnan
Ön test-son test

19 üniteli ve 300 yataklı 
üçüncü basamak tıp 
merkezi
2009 yılında Magnet 
olarak belirlenmiştir.
486 hasta

NPUAP -EPUAP Hastane kaynaklı BÜ prevalansı
- Girişim öncesi; %6.63 
(2012’nin başı)
Girişim sonrası;
-% 2.09 (2012‘nin son 3 ayın-
da)-%2.47 (2013’ün ilk 3 ayın-
da)

7.McInerney
2008
Amerika 
Kohort araştırması 
2002-2007

548 yataklı iki hastanede 
yapılmıştır.

AHCPR kılavuzu Hastane kaynaklı BÜ prevalansı
uygulama öncesi 2002; %12.8
uygulama sonrası; 
-2003 %5.1
-2004 % 4.8
-2005 %2
-2006 %2.4
-2007 %1.9

8.Stoelting et al.
2007
Amerika 
Ön test-son test

Eğitim Hastanesi AHCPR kılavuzundaki 
temel önleme girişimle-
rini vurgulayan bir pro-
tokol oluşturulmuş.

BÜ insidansı 
uygulama öncesi; %7
uygulama sonrası; %4
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9.Sving et al.
2014
İsveç
Ön test-son test
Yarı deneysel

344 yataklı genel has-
tane
3 cerrahi, 2 dahiliye 
servisi

NPUAP -EPUAP BÜ prevalansı
Girişim öncesi: 1.-4, Evre %11; 
2.-4, Evre %6
Girişim sonrası: 1.-4, Evre 
%11; 2.-4, Evre %8.7

Riskli hastalarda
Girişim öncesi: 1.-4, Evre %34, 
2.-4, Evre %21
Girişim sonrası: 1.-4, Evre 
%34; 2.-4, Evre %27

10.Timmerman et 
al.
2007
Kanada
Ön test-son test
Kasım 2004- Eylül 
2005

Yedi uzun dönem bakım 
kurumu

753 hastadan veri top-
landı ve analiz edildi.

RNAO Kılavuzu
“The Health Quality 
Council and the 
Saskatchewan 
Association of Health 
Organizations” tarafın-
dan geliştirilen kanıta 
dayalı en iyi uygulama 
kılavuzu

BÜ prevalansı 
uygulama öncesi; %8.8
uygulamadan 10 ay sonra; %3.7

BÜ insidansı 
uygulama öncesi; %6
uygulamadan 9 ay sonra; %0.2
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Tablo 2. İncelenen Çalışmalarda Kullanılan Girişimlerin Sınıflandırılması, Tanımı ve Kullanılan 
Model/Teorik Çerçeve

ARAŞTIRMA GİRİŞİMLERİN 
SINIFLANDIRILMASI

GİRİŞİMLERİN TANIMI VE KULLANILAN 
MODEL/TEORİK ÇERÇEVE

Barker et al. 
2013

PG
Kılavuz uygulama engellerinin be-
lirlenmesi
Grup eğitimi
ÖG
Rollerin yeniden düzenlenmesi

- Lisans mezunu araştırmacı hemşirelere BÜ geli-
şimi, evreleri, araştırma prosedürü ve dökümantas-
yon ile ilgili bir günlük eğitim 
-Araştırma koordinatörü tarafından araştırmacıların 
gereksinimine göre danışmanlık 
-Hemşirelerin KDU yapmasından sorumlu birim 
şampiyonları 

Beeckman et al. 
2013

PG
Kılavuz uygulama engellerinin ta-
nımlanması
Grup eğitimi
Hatırlatıcılar
Geribildirim 

ÖG 
Bilgi ve iletişim teknolojisinde de-
ğişim

Deney grubuna; elektronik klinik karar destek sis-
temi+ çok yönlü kişiye özel uygulama (interaktif 
eğitim, izleme ve geri bildirim, hatırlatıcılar, lider-
lik)
Kontrol grubuna; yazılı materyal (basınç ülseri 
önleme protokolü) +30 dk konferans

Grol ve Wensing’in (2005) 6 adım modeli: 
1. Mevcut uygulama, hedef grup ve ortamı analiz 
etme
2.Uygulama ile araştırma bulguları ve mevcut kıla-
vuzları eşleştirme
3.Spesifik değişim çıktılarını belirleme
4.Uygulama stratejilerini geliştirme/seçme
5.Uygulama sürecinin geliştirilmesi ve yürütülmesi
6.Uygulamanın sürekli değerlendirilme ve adaptas-
yonu

De Laat et al.
2006

PG
Kılavuz materyallerinin dağıtımı
Kılavuzların duyurulması/tanıtıl-
ması
Bireysel eğitim
Grup eğitimi

ÖG
Rollerin yeniden düzenlenmesi
Ekipmanda değişim

Her birimde iletişimden sorumlu bir hemşire seçi-
lerek bir ağ oluşturma.  BÜ danışmanı tarafından 
eğitilen bu hemşirenin, personel toplantılarında 
yeni kılavuzu tanıtımı ve eğitimi.  Kılavuzun resmi 
tanıtımından sonra hastane medyasında (gazete, 
intranet) duyurulması. 
 Hastanede yüksek teknolojili viskoelastik köpük 
yatak kullanımı. 
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De Laat et al.
2007

PG
Kılavuz materyallerinin dağıtımı- 
duyurulması
Bireysel eğitim
Grup eğitimi

ÖG
Rollerin yeniden düzenlenmesi
Ekipmanda değişim 
Sağlık profesyonelleri arasında 
uzaktan iletişim kurulması 

BÜ kılavuzunun, bütün yoğun bakım ünitelerinde 
kullanılması.  Spesifik bir basınç azaltıcı araç ile 
zamanında transfer etme konusunda hemşirelerin 
dikkatini çekme, bu kılavuzun önemli bir parçası-
dır. 
Her birimde iletişimden sorumlu bir hemşire seçi-
lerek bir iletişim ağının oluşturulması. Danışman 
tarafından eğitilen bu hemşirenin, yeni kılavuzu 
tanıtımı ve eğitim. Kılavuzun resmi tanıtımından 
sonra hastane medyasında (gazete, intranet) duyu-
rulması. 

Hiser et al.
2006

PG
Kılavuz materyallerinin duyurulma-
sı -tanıtımı
Grup eğitimi

ÖG
Rollerin yeniden düzenlenmesi
Uygulama ekibinin oluşturulması
Ekipmanda değişim
Kalite güvencesi, kalite iyileştirme 
ve / veya performans ölçüm sistem-
lerinde değişim 

Değerlendirme aşamasından sonra, detaylı bir “BÜ 
Stratejik Planı” geliştirilmesi ve girişimin “BÜ 
Önleme Yılı”nın resmi tanıtımı ile başlatılması. 
-BÜ yönetim süreci için oluşturulan interdisipliner 
yara bakım ekip üyeleri: Çeşitli birimlerden hemşi-
reler,  fizyoterapistler ve diyetisyenler.  
-Süreç iyileştirme ve eğitim programı
- “Yara Ostomi ve İnkontinans Hemşiresi”nin rolü-
nün yeniden tanımlanması
-Yeni destek yüzeylerin satın alınması
-Süreç ve yapılarda değişiklik

Mallah et al.
 2015

PG
Grup eğitimi
Geribildirim
ÖG
Rollerin yeniden düzenlenmesi
Bir hizmeti destekleyen bilgi ve 
iletişim teknolojisinde değişim

-20 şampiyon hemşirenin görevlendirilmesi (üç yıl-
dan fazla süredir çalışan ve dört modülden oluşan 
bir eğitim çalıştayını başarıyla tamamlamış olan)
- Kontrol listelerine dayanarak aylık olarak hemşi-
relerin BÜ önleme politikalarına uyumunu izleme
-  Hemşirelere politika ve prosedürlerle ilgili eğitim
- BÜ prevalansını elektronik raporlama

McInerney
2008

PG
Eğitim
ÖG 
Uygulama ekibinin oluşturulması
Rollerin yeniden düzenlenmesi
Bir hizmetin fiziksel yapısı, tesis 
veya ekipmanında değişim 
Bir hizmeti destekleyen bilgi ve 
iletişim teknolojisinde değişim
Uygulama için ek insan kaynakları-
nın sağlanması

Elektronik tıbbi kayıtlar (yara bakım hemşiresinin 
tanılama ve izlem için bilgi teknolojileri kullanma-
sı), risk değerlendirme sonucuna göre danışmanlık, 
basınç azaltıcı önlemler için yeni ekipman ve per-
sonel alımı, eğitim, protokollerine disiplinlerarası 
bir ekip ile karar verme
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Stoelting et al. 
2007

PG
Grup eğitimi
Geribildirim

ÖG
Rollerin yeniden düzenlenmesi
Hizmetlerin enegrasyonunda deği-
şim 

Personel eğitimi
 Üç aşamalı bir plan geliştirilmiştir:
1.BÜ izleme formunu kullanarak yüksek riskli 
hastaları belirleme, II. evre ve üzerinde olan hasta-
ların “Yara Ostomi Yönetim Ekibine-YOYE” ve 
diyetisyene sevki ve hastane risk yönetim bölümü-
ne raporlama. 
2. Ünite düzeyinde yara şampiyonlarının istihdamı.
3. Oluşan BÜ’leri için her seferinde şampiyonların 
vaka analizi toplantıları düzenlemesi. 
Bu analizlerin YOYE tarafından özetlenmesi ve 
hemşirelik kalite iyileştirme komitesine iletilmesi; 
verilere göre gerekirse eğitim ve diğer önlemlerin 
alınması.  

Sving et al. 
2014

PG 
Rehberin uygulanması önündeki 
engellerin belirlenmesi
Geribildirim
Grup eğitimi

ÖG
Rollerin yeniden düzenlenmesi
Uygulama ekibinin oluşturulması
Hizmetlerin enegrasyonunda deği-
şim 
Bir hizmeti destekleyen bilgi ve 
iletişim teknolojisindeki değişim 

PARIHS kavramsal çerçevesi kullanılmıştır.
-Her üniteden bir veya iki iletişim hemşiresinin 
seçilmesi. 
 Hemşire, iş ve uğraşı terapisti, diyetisyen ve fizyo-
terapistten bir ekip oluşturma.  
Ekip tarafından kanıta dayalı BÜ önlemeye yönelik 
engellerin belirlenmesi.  
Girişim, sorumlu hemşireye bilgi verilmesi, hem-
şirelere eğitim ve aylık kalite göstergeleri için geri 
bildirimi içermektedir.
Verilerin, tablet bilgisayarlara girilerek aynı gün 
geribildirim verilmesi.   
Ekibin, hemşire ve sorumlu hemşireyi her ünitede 
ihtiyaç duyulan kalite iyileştirme çalışmaları ve 
uygun önlemlerin alınması konusundaki kararlarını 
tartışarak ve kolaylaştırarak desteklemesi. 
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Timmerman 
et al.
2007

PG 
Grup eğitimi
Geribildirim
Kılavuzun uygulanmasının uygun-
luğu konusunda sağlık çalışanları 
arasında uzlaşmanın sağlanması
Hatırlatıcılar
Geribildirim

ÖG
Uygulama için ek insan kaynakları-
nın sağlanması.
Uygulama ekibinin oluşturulması
Rollerin yeniden düzenlenmesi
Bir hizmetin fiziksel yapısı, tesis 
veya ekipmanında değişim 
Kalite iyileştirme sisteminde deği-
şim
Hizmetlerin entegrasyonunda de-
ğişim

- Eğitim ve danışmanlık yapmak üzere, BÜ önle-
me ve tedavisi konusunda uzman bir hemşirenin 
işe alınması. Bu uzman hemşirenin etkinlikleri:10 
aylık kurs süresince her kuruma 27 saatten fazla 
eğitim, danışmanlık, mentorluk; bir eğitici eğitimi 
çalıştayı; kılavuz uygulamadan önce her birimde 
deri ve yara tanılama ve kayıt uygulamasının göste-
rilmesi; pilot olarak seçilen bir yara bakım komite-
sine danışmanlık. 
-Bir kalite değişim danışmanının, pilot servislere 
kalite iyileştirme danışmanlığı: oluşturulan yara 
bakım komitelerini destekleme, iletişim ve eğitim 
planları geliştirme,  uygulama ve kılavuzlara dayalı 
değişiklikleri gerçekleştirme.  
-Her kurumda değişime öncülük eden bir ekip ko-
ordinatörü ile multidisipliner bir yara bakım komi-
tesi oluşturulması (bir koordinatör, bir bakım direk-
törü, bir hemşire, bir bakım yardımcısı, diyetisyen, 
fizyoterapist ve bir hekim).  
-Yeni uygulamalar için gerekli araç -gereç desteği. 

PG: Profesyonel Girişim  ÖG: Örgütsel 
Girişim 

Kılavuz Kullanımını İyileştirmek İçin 
Kullanılan Girişimlerin Basınç Ülseri 
İnsidans ve Prevalansına Etkisi  

Çalışmaların çoğunda BÜ önleme girişimle-
rinin hasta sonuçlarına etkisi ile ilgili olum-
lu sonuçlar bildirilmiştir. Çalışmalardan iki-
si basınç ülseri insidansını (De Laat et al., 
2007:815; Stoelting et al., 2007:382), ikisi 
prevalansını (Beeckman et al., 2013:483; 
Sving et al., 2014), biri hem insidans hem de 
prevalansını (Timmerman et al., 2007:28), 
beşi ise hastane/kurum kaynaklı basınç ülse-
ri prevalansını (Barker et al., 2013: 313; De 
Laat et al., 2006:107; Hiser et al., 2006:48; 

Mallah et al., 2015:106; McInerney, 2008:75) 
değerlendirmiştir (Tablo 1). Bazı araştırmacı-
lar, prevalansın insidansa göre daha kolay he-
saplanırken bakımın kalitesi hakkında daha 
az bilgi vermesi; insidans hesaplamanın ise 
daha uzun zaman alması nedeniyle preva-
lans ve insidansın avantajlı taraflarını birleş-
tirerek hastane/kurum kaynaklı BÜ oranını/
prevalansını hesaplamayı tercih etmişlerdir. 
Hastane/kurum kaynaklı BÜ oranının/preva-
lansının hesaplanması iki aşamalı gerçekleş-
tirilmektedir. Birinci aşamada prevalans he-
saplanmakta; ikinci aşamada, yatış sırasında 
BÜ bulunan hastalar belirlenip prevalansın 
hesaplandığı sırada BÜ bulunan toplam hasta 
sayısından çıkarılmaktadır (Berlowitz, 2014: 
21-26; Hiser et al., 2006:49). Böylece, hasta-
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neye/ kuruma yatıştan sonra gelişen BÜ be-
lirlenmektedir.

Kullanılan farklı uygulama stratejilerinin BÜ 
insidans, prevalans ve hastane/kurum kay-
naklı basınç ülseri prevalansı üzerine farklı 
etkileri vardır. Tablo 1’de uygulama strate-
jilerinin sonuç ölçümlerine etkileri gösteril-
miştir. İki çalışmada BÜ insidansında %15 
ve %3azalma gerçekleşmiştir (De Laat et al., 
2007:817-818; Stoelting et al., 2007:382). 
Deneysel bir çalışmada, uygulama öncesi 
ile sonrası BÜ prevalansı arasında kontrol 
grubunda %5, deney grubunda %4.4 azalma 
görülmüş, ancak istatistiksel olarak anlam-
lı olmadığı belirtilmiştir (Beeckman et al., 
2013:475). Öntest-sontestli yarı deneysel bir 
çalışmada BÜ prevalansında %2.7 artma gö-
rülmüştür. Sving et al., 2014). Timmerman ve 
arkadaşları (2007:28) ise, sonuç ölçümlerinde 
hem prevalans hem de insidans belirlemişler; 
insidansta %5.8 ve prevalansta %5.1 azal-
ma olduğunu göstermişlerdir. Hastane/ku-
rum kaynaklı BÜ prevalansı çalışmalarında; 
%2.6 ve %10.9 arasında (Barker et al., 2013: 
313; De Laat et al., 2006: 107; Hiser et al., 
2006:48; Mallah et al., 2015:106; McInerney, 
2008:75) azalma gerçekleşmiştir.   

TARTIŞMA

Basınç ülseri önleme kılavuzlarının uygula-
mada yeterince kullanılmaması (Barker et al., 
2013:313; Beeckman et al., 2013: 476) nede-

niyle kılavuzlarda yer alan önerilere uyumu 
arttırma girişimlerinin etkisini ölçen çalışma 
sonuçlarının bilinmesine gereksinim vardır. 
Bu derlemede, BÜ önleme kılavuzlarının 
kullanılmasını sağlayan stratejiler ve kullanı-
lan stratejilerin hasta sonuçlarına etkileri ile 
ilgili literatür incelenmiştir.

BÜ Kılavuz Kullanımını Artırmak İçin 
Kullanılan Stratejiler

Derlemede incelenen çalışmalarda profesyo-
nel ve örgütsel girişimlerin birlikte kullanıl-
dığı, farklı alanlarda farklı stratejiler tercih 
edildiği belirlenmiştir. Dopson ve arkadaşları 
(2002:43) literatür incelemesinde, bilgi kulla-
nımı ve benimsenmesinin, bir dizi sosyal sü-
reçle ilgili olduğunu; ortamın bunu etkilediği-
ni vurgulamıştır. Ayrıca bu çalışmada, kanıta 
dayalı uygulamanın ortama bağlı olduğu, ge-
nellenemeyeceği, bu nedenle de bir ortamda 
etkili olan bir yöntemin, başka bir ortamda et-
kisiz olabileceği vurgulanmıştır. Greenhalgh 
ve arkadaşları (2004:603), “yenilik için sis-
tem kolaylaştırıcıları”na dikkat çekmiştir. 
Bunların kurumun yapısal ve kültürel özellik-
leri olduğu ve yeniliğin benimsenmesini etki-
leyebilecekleri belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, 
yeniliğin benimsenmesinde, kurumun bilgiyi 
özümseme kapasitesi, öğrenen örgüt kültürü, 
bilgiyi paylaşma konusunda proaktif liderlik 
gibi özelliklerin de belirleyici olduğunu vur-
gulamışlardır (Greenhalgh et al., 2004: 606).  
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Eğitim, Mazza ve arkadaşları (2013: 32) ta-
rafından “Kılavuza uyma niyeti ve faydaları 
hakkında sağlık profesyonellerine bireysel 
ya da grup eğitimi verilmesi” başlığı altında 
sınıflandırılmış olsa da yöntem, süre ve içe-
rik açısından çalışmalarda farklı şekillerde 
kullanılmıştır. İncelenen çalışmaların tama-
mında kanıta dayalı kılavuzların kullanımını 
sağlama stratejisi olarak eğitim kullanılmış-
tır. Bu çalışmaların hepsinde eğitim, kılavuz 
tanıtımı için hastanenin yazılı ve görsel yayın 
araçlarını (gazete, intranet gibi) kullanma, 
hemşireliğin bir üyesini şampiyon olarak seç-
me, düzenli personel performansı izleme gibi 
profesyonel; her alandan iletişim kurulacak 
bir hemşire seçerek ağ oluşturma, danışman-
lık sağlama, karar algoritması oluşturma gibi 
örgütsel stratejilerin biri/birkaçı ile birlikte 
kullanılmıştır (Tablo 2). Eğitsel toplantılar, 
sağlık profesyonelleri için maliyeti düşük ve 
birçok ortama uygun olması açısından sık 
kullanılmaktadır (Grimshaw et al., 2012: 50). 
Oysa Grol ve Grimshaw (2003: 1225-1230), 
uygulama değişikliği için pek çok girişim ol-
masına rağmen evrensel uygulama stratejisi 
olarak eğitime sarılmamak gerektiğini, özel-
likle geleneksel didaktik eğitimin değişim ger-
çekleştirmede çok etkili olmadığını ifade et-
mişlerdir. Hakkennes ve Dodd’un (2008:298) 
yaptığı sistematik derlemede, önerilen bel-
li bir kılavuz uygulama stratejisi olmadığı 
belirtilmiştir. Grimshaw ve arkadaşlarının 

(2004:64), kılavuz kullanımının yaygınlaştı-
rılması konusunda kullanılan stratejilerin et-
kilerini inceledikleri derlemede, basit yayma 
stratejilerinin hasta bakımında iyileşmeler 
sağlayacağı; ayrıca, denetim ve geribildirim, 
fikir önderleri ve interaktif eğitim stratejile-
rinin de etkili olduğu; çok yönlü girişimlerin 
tek girişimlerden daha etkili olmadığı bildi-
rilmiştir. Wallin (2009:579) de hem araştırma 
hem de klinik uygulamada karmaşık ve pa-
halı bir uygulama stratejisinden çok, basit ve 
ucuz olanın seçilmesini önermiştir. Hemşire 
araştırmacıların eğitim girişimlerini temele 
aldığını, ancak, stratejilerin geniş bir yelpa-
zede düşünülmesi gerektiğini belirtmiş ve 
daha sonraki çalışmalarda değerlendirilmesi 
için bilgisayar tabanlı karar destek, denetim 
ve geri bildirim gibi uygulama stratejilerine 
işaret etmiştir. Rycroft-Malone ve arkadaşları 
(2010) ise, kitle iletişim kampanyaları, inte-
raktif küçük grup toplantıları, hatırlatıcılar ve 
bilgisayarlı karar destek kullanımını en etkili 
stratejiler olarak belirtmişlerdir. 

Araştırmacılar, farklı engel ve kolaylaştırıcı-
lar için farklı girişimlerin seçilmesini öner-
miştir (Grimshaw et al., 2004:66; Grol and 
Grimshaw, 2003:1228-1229; Rycroft-Malone 
et al., 2004:924). Olası engeller ve kolay-
laştırıcılar değerlendirilerek strateji seçilirse 
sonucun daha başarılı olma olasılığı vardır 
(Grimshaw et al., 2012:50). Bu nedenle ça-
lışmalar yapılmadan önce engel ve kolaylaş-
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tırıcıların belirlenmesi, kullanılacak uygula-
ma stratejilerinin doğru seçilmesi açısından 
önemlidir. Ancak, bu derleme kapsamında 
incelenen çalışmalardan sadece ikisinde giri-
şimler planlanırken böyle bir süreçten bahse-
dilmiştir (Barker et al., 2013:315; Beeckman 
et al., 2013: 478).

Mazza ve arkadaşları (2013:32), uygulama 
stratejilerinin içeriğinin açık olarak belirtil-
memesinin ve çoklu strateji kullanımının, 
belirli bir stratejinin etkinliğini belirleme-
yi güçleştirdiğini ve çalışma sonuçlarının 
anlaşılmasını engellediğini belirtmiştir. Bu 
derlemede de incelenen çalışmaların çoğun-
da çoklu stratejilerin kullanılması, yöntem 
ve kullanılan stratejinin içeriğinin yeterince 
açıklanmamış olması stratejilerin etkinliğini 
bir diğerinden ayırmayı oldukça zorlaştırmış-
tır. 

Kılavuz Kullanımını İyileştirmek İçin 
Kullanılan Girişimlerin Basınç Ülseri 
İnsidans ve Prevalansına Etkisi 

Bu çalışmanın sonuçları, BÜ önleme kıla-
vuzlarının uygulanması için çoklu stratejiler 
kullanıldığında, basınç ülserlerinin sıklığının 
azaldığı yönündeki literatürü desteklemiştir 
(Suntken et al., 1996: 20; Xakellis et al., 2001: 
254; Lyder et al., 2002:52). Sving ve arkadaş-
larının (2014) çalışmasında BÜ’ni koruyucu 
önlemlerde anlamlı bir artış olmasına karşın 
BÜ prevalansında bir değişim saptanmamış-

tır. Diğer çalışmaların tümünde, basınç ülseri 
önleme girişimlerinin hasta sonuçlarına etkisi 
ile ilgili olumlu sonuçlar bildirilmesine rağ-
men çalışmaların çoğunun tasarımının göz-
lemsel kohort ve kontrol grubu olmayan ön 
test-son test çalışmalar olması, kontrollü ve 
daha iyi tasarlanmış çalışmalara gereksinim 
olduğunu düşündürmüştür. Kılavuz kullanı-
mını yaygınlaştırma stratejileri konusunda 
yapılan kapsamlı incelemelerde de, hemşire-
likte araştırma kullanımını artırmaya yönelik 
girişimlerin etkinliği tartışılmadan önce ça-
lışmaların tasarımını geliştirmek gerektiği ve 
gelecekte iyi tasarlanmış araştırmalara gerek-
sinim olduğu belirtilmiştir (Grimshaw et al., 
2004: 67; Thompson et al., 2007:15). 

İncelenen çalışmalarda, BÜ insidans, preva-
lans ve hastane/kurum kaynaklı BÜ prevalan-
sında %2.6 ile %15 arasında azalma sağlan-
dığı belirlenmiştir. BÜ görülme sıklığında en 
fazla azalma, BÜ insidansının incelendiği bir 
prospektif kohort çalışmasında %15 oranında-
dır  (De Laat et al., 2007: 817-818). Hastane/
kurum kaynaklı basınç ülseri prevalansının 
incelendiği iki kohort çalışmasında %10.9 
(McInerney, 2008:75) ve %10 (Barker et al., 
2013:313) oranında azalma saptanmıştır. Bu 
çalışmalarda kullanılan “rollerin düzenlen-
mesi ve ek insan kaynaklarının sağlanması” 
gibi örgütsel stratejiler diğer araştırmalarda 
da kullanılmasına karşın; BÜ görülme sıklı-
ğında benzer düzeyde düşme saptanmamıştır. 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Sayı: 9 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Issue: 9 Year: 2017

ID:252 K:418
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

162

Ayrıca, çalışmaların sürelerinin birbirinden 
çok farklı olması da bu sonuçları etkilemiş 
olabilir. Bu nedenle, incelenen çalışmaların 
sonuçlarına göre en etkili girişimin hangisi/
hangileri olduğunu ifade etmenin mümkün 
olmadığı, girişimlerin her ortamda farklı et-
kileri olduğu söylenebilir.

SONUÇ

Çalışmaların çoğunda, strateji olarak profes-
yonel girişimlerden biri olan eğitimin ve ya-
nında farklı örgütsel stratejilerin de kullanıl-
dığı belirlenmiştir. Kanıta dayalı kılavuz öne-
rilerine uyumun arttırılması için uygulanan 
stratejilerin, BÜ görülme sıklığını azalttığı 
sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlardan yola çı-
karak, BÜ önleme kılavuzlarının uygulamada 
kullanılmasını kolaylaştırmak için uygulana-
cak stratejilerin, çok yönlü olması, özenle 
planlanması ve uygulanması durumunda is-
tendik sonuçlara ulaşılabileceği söylenebilir. 
Her kurumun kendi gereksinimlerine uygun 
girişimleri planlamasının önemli olduğu gö-
rülmektedir. Kurumlar, hastaların ve çalışan-
ların özelliklerini dikkate alarak en uygun 
stratejilere karar vermelidir. Ayrıca, BÜ ön-
leme programlarının başarılı olsun ya da ol-
masın sonuçlarının paylaşılması, bu konuda 
kanıtların güçlenmesi ve gelişim sağlanması 
açısından önemlidir.

Bu incelemenin sonuçlarının, gelecekte BÜ 
önleme kılavuzlarının kullanımı ile ilgili 

yapılacak çalışmaların planlaması ve uygun 
stratejilerin belirlenmesi konusunda yol gös-
terici olabileceği düşünülmektedir.

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Çalışmalarda BÜ önleme konusu sıkça ince-
lenmesine karşın, derlemenin amacına uygun, 
BÜ önleme kılavuz kullanımını artırmak için 
uygulanan stratejilerin ve hasta sonuçlarının 
verildiği çalışmaların sayısı azdır. Bu neden-
le, derlemeye alınan çalışma sayısı sınırlı ol-
muştur.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Pressure ulcers (PU) are considered to be a major problem by he-
alth care organizations worldwide, since they are an important cause of pain, hospital-acquired 
infections and delayed surgical recovery. Hospital-acquired pressure ulcers lead to prolonged 
hospital stays and increased health care costs due to expenses spent for their treatment. Clinical 
practice guidelines are the tools which include proposals to transfer research findings and ot-
her types of evidence into practices, and they serve as a bridge between research and practice. 
Although there is a large body of research in the literature on how the effective use of guidelines 
should be, it is not easy to put them into practice. Although it has been noted that recommenda-
tions in the guidelines should be simplified and supported with the implementation strategies in 
order to overcome the barriers to the adoption of the guidelines, a lot many factors in the adop-
tion process are not yet known. The transfer of evidence into practice is known to be a complex 
and multifaceted process; however, there is still a lack of knowledge about what methods and 
approaches would be effective in use. The most frequently used initiatives to increase the use 
of evidence in nursing research are stated as  journal clubs, evidence-based practice work-
shops, online training, one-on-one and small group training sessions. However, strategies used 
in approximately half of these initiatives have been shown either to be ineffective or to have 
uncertain effects. It has been emphasized that mechanisms underlying the effective and inef-
fective strategies should be well understood in order to transfer evidence-based practices into 
clinical practices for the improvement of healthcare aiming to prevent pressure ulcers. Several 
studies and reviews of a large number of studies have yielded inconsistent results both on the 
applications used for the prevention of pressure ulcer and on the prevalence of pressure ulcers 
in hospitals / institutions. Effective strategies should be identified for the use of evidence-based 
guidelines prepared for the prevention of pressure ulcers, an important indicator for the quality 
of nursing care. Aim: The aim of this present study is to evaluate the results of published studies 
conducted on the effects of attempts to facilitate compliance with guidelines for the prevention 
pressure ulcers on the prevalence and incidence of pressure ulcers in adults. Methods: The 
present study was conducted by reviewing the articles in the databases of MEDLINE, CINAHL 
Plus with Full Text, the Cochrane Library and the ULAKBİM. The literature review included 
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articles with accessible full texts published in English and Turkish journals between 2005 and 
2015. To perform the literature scan, the following  keywords were used: “pressure ulcer” (ti) 
OR “decubitus ulcer” (ti) AND nurse (ab) AND prevent (ab) AND guideline (ab) OR “best 
practice” (ab) AND facilitation (ab) AND program (ab) OR initiative (ab) AND incidence (ab) 
OR prevalence (ab) AND randomized controlled trial (ab) ve “pressure ulcer” (ti) OR “decubi-
tus ulcer” (ti) AND nurse (ab) AND prevent (ab) AND guideline (ab) OR “best practice” (ab) 
AND facilitation (ab) AND program (ab) OR initiative (ab) AND incidence (ab) OR prevalence 
(ab) AND “before after study” (ab), and 3971 studies were accessed. Of the sources of the pub-
lication reviewed, five studies were accessed. After all the studies accessed were examined, it 
was decided to include 10 studies in the study. The last scanning was carried out in December 
2015. Findings: The studies were investigated in terms of the year and the country they were 
performed, design, environment and participants, guidelines used, interventions and results. 
The studies investigated were carried out between 2006 and 2015 in 7 hospitals, 1 nursing home 
and 2 long-term care centers. Of the studies investigated, 1 had a randomized controlled trial de-
sign, 5 had a pretest-posttest design, 1 had a quasi-experimental design and 3 were cohort type 
studies. In these studies, one or more of the following strategies were used: education, making 
use of the hospital’s written and visual publication tools (newspapers, intranet) for the introduc-
tion of the guideline, establishing a network by choosing a nurse to communicate in every field, 
providing counseling, decision algorithm, choosing a member of nursing as a champion and 
regular monitoring of staff performance. In six studies investigating the prevalence of hospital- / 
institution-acquired pressure ulcers, although they varied depending on the duration, decreases 
ranging between 2.6% and 10.9% were achieved in the prevalence. In two studies investigating 
the incidence of pressure ulcers, 3% and 15% decreases were observed in the incidence. In one 
study investigating both the incidence and the prevalence rates, while the incidence decreased 
by 5.8%, prevalence decreased by 5.1%. While the implementation of the guidelines did not en-
sure a significant improvement in the experimental study assessing the prevalence of pressure 
ulcers, there was a 2.7% increase in the semi-experimental pretest-posttest study. Conclusion: 
In most of the studies, the strategy was the use of different approaches besides education, one of 
the professional approaches. It was determined that attempts to facilitate the use of guidelines 
reduced the incidence of pressure ulcers and that professional and organizational interventions 
were used together. It is recommended to use multiple strategies in order to facilitate the trans-
fer of guidelines used for the prevention of pressure ulcers into practice in health institutions.
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HEMŞİRELİKTE KANITA DAYALI UYGULAMA SÜRECİNİN 
ADIMLARI 1

STEPS OF EVIDENCE- BASED PRACTICE PROCESS IN NURSING

Ülkü GÜNEŞ

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İzmir / Türkiye

Öz: Hemşirelik mesleğinin gelişmesi ve bakım 
kalitesinin artması için profesyonel hemşirelerin 
uygulamalarını araştırma sonuçlarına dayalı ka-
nıtlara göre gerçekleştirmeleri önemli bir gerek-
liliktir. Kanıta dayalı uygulama süreci; araştırma 
ruhunun geliştirilmesi, PICOT formatında klinik 
soruların sorulması, mevcut en iyi kanıtın araş-
tırılması, kanıtın geçerliliğinin ve uygunluğunun 
değerlendirilmesi, kanıta dayalı uygulama karar-
larının sonuçlarının değerlendirilmesi ve kanıta 
dayalı uygulamanın karar ve değişim sonuçla-
rının yayılması olmak üzere yedi adımdan oluş-
maktadır. Bu derlemede kanıta dayalı uygulama 
süreci, kanıt kaynakları ve klinik sorulara yönelik 
kanıta dayalı cevaplara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kanıta Dayalı Hemşirelik, 
Kanıta Dayalı Uygulama, Kanıt

Abstract: It is an important requirement to im-
plement nursing practices based on research evi-
dence in order to accomplish the development of 
the nursing profession and increase the quality of 
care. The process of evidence based practice con-
sists of seven steps such as cultivating a spirit of 
inquiry, asking clinical questions in PICOT for-
mat, searching for the best evidence, appraising 
the evidence critically, integrating the evidence 
with clinical expertise and patient preferences 
and values, evaluating the outcomes of the prac-
tice decisions or changes based on evidence and 
disseminating evidence based practice results. 
This text provides a brief overview of the process 
of evidence–based implementation, evidence re-
sources and evidence based answers to clinical 
questions. 

Key Words: Evidence-Based Nursing, Evidence-
Based Practice, Evidence
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GİRİŞ

Günümüzde bilginin yönetimi, değişen toplu-
mun sağlık bakım tercihleri ve maliyet etkili 
bakım politikaları kanıta dayalı uygulamaları 
zorunlu hale getirmiştir. Sağlık alanında ka-
nıta dayalı uygulamaların kökleri, yöntem 
itibari ile oldukça eskilere dayanmaktadır. 
Ancak uygulamaların, bugünkü anlamıyla 
kavramlaşması henüz yakın sayılabilecek bir 
tarihtedir (Bayın ve Akbulut, 2012:115-132). 
Genellikle uygulamaların geleneğe daya-
lı gerçekleştirildiği hemşirelik mesleğinde, 
eğitim düzeyi arttıkça uygulamaların kanıt 
temelli olması gereksinimi de giderek art-
maya başlamıştır. Bunun yanında, mesleğin 
teorik boyutunda da hızlı değişimler yaşan-
maktadır (Kocaman, 2003:61-69). Bu ne-
denle hemşirelik uygulamalarında teorik ve 
pratik arasında büyük boşluk bulunmaktadır. 
Hastaların hatalı uygulama kaygısı, kaliteli 
bakım alma isteği, değişen toplumun sağlık 
bakım tercihleri ve tıbbi hata oranlarındaki 
artış nedeniyle sağlık personeline olan güven 
azalmıştır. Dolayısıyla bu faktörler de kanıta 
dayalı uygulama (KDU) yaklaşımlarının sağ-
lık ve hemşirelik literatüründe son yıllarda 
hızla artmasına neden olmuştur (Ingersoll, 
2000:151-2). 

Kanıta Dayalı Uygulama Nedir?

KDU, sistematik araştırma ile elde edilen en 
iyi araştırma kanıtının kişisel deneyim, klinik 

pratikle elde edilen klinik karar verme yete-
neği ve hastanın değer ve tercihleriyle bü-
tünleştirilmesidir (Sacket et al., 1996:71-72; 
Ingersoll, 2000:151-2). 

Kanıt, hastaların mevcut en iyi bakımı al-
dığından emin olmak için kullanılabilen bir 
araçtır. Birey olarak hastanın bakımına karar 
verirken, eldeki en iyi kanıtlar bilinçli, açık 
ve mantıklı bir şekilde kullanılmalıdır (Closs 
and Cheater, 1999:10-17). Tüm sağlık pro-
fesyonellerinde olduğu gibi hemşirelikte de 
uygulamaların kanıtlara dayandırılması zo-
runlu hale gelmiştir. Hemşirelik bakımının 
kalitesini artırmak, klinik uygulamalarda ve 
hasta bakım sonuçlarında fark yaratmak, ba-
kımı standardize etmek ve hasta memnuniye-
tini arttırmak ancak kanıt temelli uygulama-
lar sayesinde mümkün olabilecektir (Beyea 
and Slattery, 2006; Melnyk et al., 2009:49-
52; Leufer & Cleary-Holdforth, 2009:35-39). 
Bunun yanında hemşirelik bakımının kanıt-
lara temellendirilmesi, hemşirelik biliminin 
gelişmesine, yeni politika ve prosedürlerin 
kullanılmasına da olanak sağlamaktadır (Jo-
hansson et al., 2010:70-7; Temel ve Ardahan, 
2011:63-70). Hemşirelik mesleğinin profes-
yonelleşmesinde en belirleyici unsur bilgi ve 
karar verme arasındaki ilişki olup, otonomi 
sahibi hemşirelerin karar verme sürecinde 
güvenilir bilgiyi hangi hastada kullanabilece-
ğini bilmesi ve her bir kararını konuyla ilgili 
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ulaşılabilen en iyi kanıta dayandırması gere-
kir (Kocaman, 2003:61-69). 

Kanıta Dayalı Uygulama Adımları

KDU eleştirici yedi adımdan oluşmaktadır: 

Adım 0: Araştırma ruhu geliştirme: 

Kanıta dayalı uygulama sürecinin en bilinen 
adımlarına başlamadan önce, hemşirelerin 
rahat bir şekilde klinik soru oluşturabilmeleri 
ve soru sorma konusunda heyecan duyabil-
meleri için araştırma ruhunun geliştirilmesi 
son derece önem taşımaktadır. Kanıta dayalı 
uygulamayı ve araştırma ruhunu destekleyen 
bir kurum kültürü olmadığı sürece bireysel ve 
kurumsal düzeyde kanıta dayalı uygulamada 
başarılı olunması ve uygulamanın sürdürülebi-
lirliğinin sağlanması mümkün değildir. Kanıta 
dayalı uygulamayı teşvik eden bir kurum kül-
türü araştırma ruhunu destekler ve kurumun 
felsefesi ve misyonunu da içine alarak kanıta 
dayalı uygulamayı hemşireler için daha görü-
nür kılar (Melnyk et al., 2009:49-52). 

Kanıta dayalı uygulama kültürünün temel bi-
leşenleri şu şekildedir (Melnyk and Fineout-
Overholt, 2011:35):

•	 Tüm sağlık bakım profesyonellerinin gün-
cel uygulamalarına yönelik soru sormala-
rını teşvik eden bir araştırma ruhu

•	 Kanıta dayalı uygulamayı içine alan bir fel-
sefe, misyon ve kliniği geliştirme sistemi

•	 Kanıta dayalı uygulamaya yönelik derin 
bilgi ve beceriye sahip eğitici kadrosu

•	 Kanıta dayalı uygulama kullanımını arttı-
racak araçları sağlayan bir alt yapı (bakım 
anında araştırma yapabilmeyi sağlayan 
bilgisayarlar, veri tabanlarına ulaşım, ka-
nıta dayalı uygulamaya yönelik sürekli 
eğitim ve beceri geliştirme oturumları, 
dergi saatleri…)

•	 Kanıta dayalı uygulamaya değer veren ve 
model alan liderlik ve yönetimsel destek

•	 Kanıta dayalı uygulamayı sürekli olarak 
kullanan birey veya grupların farkında 
olunması

Adım 1: PICOT formatında klinik soruların 
sorulması: Kanıta dayalı uygulamanın ilk 
adımı klinik bir sorunun araştırılabilir ve ce-
vap bulunabilir bir soruya dönüştürülmesini 
gerektirir (Melnyk et al., 2010:51-53). Soru-
nun iyi tanımlanması ve açık bir şekilde soru-
na odaklanılması literatürün türü ve sayısını, 
dolayısıyla araştırma sürecini kolaylaştıra-
caktır. Bilgi kaynaklarını tararken cevapla-
nabilir bir soru sorulması, ilgili makalelere 
yönelik yayınların taranması ve bulunan ka-
nıtların kalite ve uygunluk açısından değer-
lendirilmesi gerekmektedir. Ancak her zaman 
veritabanlarına cevaplanabilir bir sorunun 
yazılması ve cevabın alınması çok kolay ol-
mamaktadır (Weinfield et al., 2005:37-41). 
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Klinik soruların kapsamı çoğu zaman çok 
geniştir, komplekstir ve çok düzeylidir (Vir-
gilio et al., 2007:295-7). Bu nedenle veri ta-
banlarına cevaplanabilir bir soru sormak için 

Boolean operatörlerini kullanarak soruların 
kapsamını biraz daraltmak ve açık hale getir-
mek gerekmektedir (Tablo 1), (Majid et al., 
2011:229-236).

Tablo 1. Boolean Operatörleri

“AND” Araştırmayı daraltır.
Örn. “stroke AND aspirin”

“OR” Araştırmayı genişletir.
Örn. “cancer OR neoplasm”

“NOT” İstenmeyen kelimeleri kaldırır.
Örn. “Pressure ulcer prevention NOT treatment”

“*, ?, +”… (truncations) Cochrane, Pubmed, Ovid
Örn. “arter*”artery, arteries, arterial

Klinik soru oluştururken sıklıkla kullanılan 
kelimeler “en iyi”, “en hızlı” ve “en etkili” 
şeklindedir. Sağlık bakım uygulayıcıları en 
iyi, en hızlı cevap veren ve yan etkisi en az 
olan tedavi veya yöntemi bilmek isterler. An-
cak bu tip kelimelerle oluşturulan soruların li-
teratürden cevabını bulmak çok güçtür (Still-
well et al., 2010:58-61). Örneğin, Pubmed’e 
“basınç yaraları için en iyi tedavi yöntemi 
nedir” diye sorduğumuzda karşımıza yakla-

şık 342 kayıt (Şubat 2015) çıkmaktadır. Bu 
durumda en iyi tedavi şekli nasıl bulunabilir? 

Klinik bir sorunun cevaplanabilir hale dönüş-
türülmesi zor bir süreç olmasına karşın, bu 
süreci kolaylaştıran ve kısaca PICOT yönte-
mi olarak adlandırılan sistematik bir yakla-
şım bulunmaktadır. PICOT yöntemi soruları 
beş parçaya ayırarak yanıtlanabilecek soru 
oluşturmak için uygulanan bir yaklaşımdır 
(Melnyk et al., 2010:51-53).

P Population or Patient Hasta (Hastanın hangi özellikleri önemli: yaş, cinsiyet, klinik durum…vb)

I Intervention Müdahele (Tedavi, tanı testi, maruziyet   vb.)

C Comparison Karşılaştırma (Girişimin karşılaştırmak istenildiği alternatif seçenek)

O Outcome Sonuç (Ölçülebilir olan sonuçlar) 

T Timeframe Zaman aralığı
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Adım 2: En iyi kanıtın araştırılması: Klinik 
sorunun cevabının bulunmasında doğru ve 
güvenilir bilgiye ulaşmak için mevcut ve il-
gili çalışmaların en iyisi aranmak zorundadır. 
Klinik sorulara en uygun yanıtın bulunma-
sında, sorunla ilgili en iyi bilgi kaynaklarına 
ulaşmak, kaynağın bilimsel niteliğini ve uy-
gulanabilirliğini değerlendirmek gerekmek-
tedir (Uysal ve Uçak, 2013:37-61). Bu süreç-
te kanıt kaynaklarından haberdar olunması, 
seçim ve tarama işlemlerinde daha verimli 
olmayı sağlayacaktır. İyi yapılandırılmış kli-
nik soru en iyi kanıta ulaşmayı sağlayacak ve 
literatür taramasının daha etkin ve hızlı yapıl-
masını kolaylaştıracaktır. Oluşturulan klinik 
soru doğrultusunda gerçekleştirilen tarama 
işlemi sonrasında, ulaşılabilen en iyi kanıtlar 
gözden geçirilir (Straus vd., 2005:31; Uysal 
ve Uçak, 2013:37-61). En iyi kanıta ulaşabil-
mek için kullanılabilecek kanıt kaynakları bir 
sonraki bölümde ayrıntılı olarak ele alınmış-
tır.

Adım 3: Kanıtın geçerliliğinin ve uygunluğu-
nun değerlendirilmesi: Kanıta dayalı uygula-
manın bu adımında, kanıtları eleştirel olarak 
değerlendirirken üzerinde durulması gereken 
noktalardan ilki, kanıtın geçerli olup olma-
dığını değerlendirmek, diğeri ise elde edilen 
kanıtın önemini değerlendirmektir. Elde edi-
len kanıtın ya da ulaşılan sonucun geçerlili-
ği, yararlılığı ve klinik açıdan hasta üzerinde 
uygulanabilirliği değerlendirilir. Diğer bir 

deyişle, ulaşılan kanıt eleştirel olarak değer-
lendirildikten sonra hasta üzerinde ne ölçüde 
yararlı olabileceği gözden geçirilir. Ancak 
bu adım yoğun bir şekilde biyoistatistiksel 
yöntemlerin kullanılmasını gerektirdiği için, 
KDU’nun en zorlu basamağını oluşturur (Uy-
sal ve Uçak, 2013:37-61).

Adım 4: Kanıt bilgilerin uygulamaya geçiril-
mesi: Araştırma kanıtı tek başına uygulamada 
değişim yaratmak için yeterli değildir. Bu ne-
denle KDU’nun bu dördüncü adımında, kanıt 
niteliği taşıyan veriler hastanın tercihine de 
sunulduktan sonra uygulanabilir olup olma-
dığına karar verilir (Melnyk et al., 2010:51-
3). Kanıtların uygulanması sürecinde hastaya 
uygun bir yaklaşımda bulunulması bu sürecin 
daha kolay gerçekleşmesini sağlayacaktır. 
Yine bu aşamada mevcut kanıtın eleştirel de-
ğerlendirilmesiyle ulaşılan sonuç, hemşirenin 
bilgi ve deneyimi ve hastanın değerleri ve 
içinde bulunduğu ortam olmak üzere üç temel 
faktörün bileşiminden oluşur. Böylece hemşi-
re bu üç kriteri biraya getirip değerlendirdik-
ten sonra hastaya uygular (Gallagher-Ford et 
al., 2011:54-60; Uysal ve Uçak, 2013:37-61).

Adım 5: Kanıta dayalı uygulama kararlarının 
sonuçlarının değerlendirilmesi: KDU’nın 
son adımını, kanıtın hasta üzerinde uygulan-
masından sonra uygulamanın değerlendiril-
mesi süreci oluşturmaktadır. Başka bir de-
yişle, hemşirenin “Kanıta dayalı uygulamayı 
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nasıl yapıyorum?” sorusuna yanıt arama sü-
recidir. Kanıta dayalı olarak gerçekleştirilen 
değişimin sağlık bakım kalite ve sonuçları 
üzerindeki etkisinin izlenmesi son derece 
önemlidir. Böylelikle, hemşire uygulamada-
ki hataları daha kolay saptayabilir ve hangi 
hastanın bu uygulamadan daha fazla yarar 
sağladığını daha net görebilir (Melnyk et al., 
2010:51-3). Uygulamanın değerlendirilmesi, 
KDU’nun hangi adımının başarılı ya da başa-
rısız olduğunu daha net görebilmek ve karşı-
laşılan sorunları ortaya koymak için, hemşi-
renin her basamağı ayrı ayrı değerlendirmesi 
daha uygun olacaktır (Gallagher-Ford et al., 
2011:54-60). 

Adım 6: Kanıta dayalı uygulamanın karar ve 
değişim sonuçlarını yaymak: 

Kanıta dayalı uygulamada son adım kanıta 
dayalı uygulamayla birlikte ortaya çıkan de-
ğişimin sonuçlarının sağlık çalışanları arasın-
da yayılmasıdır. Hemşireler kanıta dayalı uy-
gulama sonucunda, hasta bakımında olumlu 
sonuçları olan değişim yaratabilirler. Fakat 
bu sonuçları aynı kurumda çalışan diğer mes-
lektaşlarıyla paylaşmazlar. Sonuç olarak, di-
ğer klinisyen hemşireler bu olumlu sonuçlar-
dan haberdar olamaz ve diğer hastalar da bu 
olumlu sonuçlardan yararlanamazlar. Bu ne-
denle, kanıta dayalı olarak gerçekleştirilen bu 
değişimin sonuçlarının kongre, sempozyum 
ve ulusal dergilerde ya da hizmet içi eğitim-

lerde bütün sağlık çalışanlarıyla paylaşılması 
son derece önemlidir (Melnyk and Fineout-
Overholt, 2011:41).

Kanıt Kaynakları

KDU sürecinde bilinçli bir yaklaşım izleye-
rek kanıt bilgilere ulaşmak çok önemlidir. 
Hemşirelik alanındaki yenilik ve gelişmeleri 
izleyebilmek çok sayıda makale okunmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bu alanda yapılan her 
yayının büyük bir çoğunluğu geçerli olma-
yıp, eleştirel değerlendirme yapılmasını ge-
rektirmektedir. Bu nedenle, en iyi ve hasta 
için en yararlı kanıtlara ulaşmak ve buluna 
kanıtları eleştirel olarak değerlendirebilmek 
ve uygulamayabilmek için, hemşirelerin bazı 
bilgi ve becerilerini geliştirmesi zorunlu hale 
gelmiştir (Yılmaz ve Çöl, 2004: 537-42). 

Hemşirelik alanında uygulama kararlarına 
yönelik kanıtlar her geçen gün artmakta ve 
bu kanıtlara gerek online gerekse yazılı ola-
rak ulaşılabilmektedir.  İyi kanıt seçerken 
önce iyi dergiyi, sonra da iyi yayını bulmak 
son derece önemlidir. 2011 yılında sağlıkla 
ilgili dergi sayısının 18.000-20.000 arası ol-
duğu tahmin edilmekte iken, Index Medicus 
içinde 20 milyona yakın yayın bulunmaktadır 
(Salmond, 2013:16-22). Çok sayıda dergi ve 
makale olması nedeniyle bu yayınlar çeşitli 
dizinlerde (Index Medicus, CINAHL, Med-
line….) sınıflandırılmakta ve online arama 
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motorları (PubMed, Trip Database…) ile ta-
ranabilir hale gelmektedir. 

Hemşirelerin, yeni ve geçerli bilgilere daha 
kolay ulaşabilmesini sağlayan ve çalışma 
özetleri, klinik uygulama rehberleri ve meta-
analizler olarak nitelendirilen ikincil yayın-
lar da bulunmaktadır. Çalışmalar içerisinde 
nitelikli ve geçerli olanları seçerek, sadece 
özetleri yayınlayan ya da mevcut yayınların 
sistematik derlemelerini yapan ve sunan bazı 
kuruluşlar oluşturulmuştur (Yılmaz ve Çöl, 
2004: 537-42). Cochrane merkezi de bu ku-
ruluşların başında gelmektedir. Bu merkezde 
en iyi kanıtlar bulunur, konuyla ilgili çalışma 
grupları tarafından sistematik incelemeler ve 
gerektiğinde meta analizler yapılır ve uygula-
ma rehberleri oluşturulur. Cochrane Merkezi 
kanıta dayalı kararlar konusunda ilgili grup-
lara yardımcı olmak amacıyla 1993 yılında 
kurulmuş olan uluslararası bir kuruluş olup, 
tüm sağlık bakım uygulayıcılarının hastaları-
na en iyi bakımı verebilmeleri için en güncel 
kanıtları sunmaktadır. Ancak Cochrane kü-
tüphanesinin hemşirelikle ilgili olan verileri 
çok açık olarak tanımlanmamıştır. Bu veri 
tabanındaki sistematik incelemelerin sadece 
%21’i doğrudan hemşirelik uygulamalarıyla 
ilgilidir (Munn et al., 2010:16-21). Yüksek 
kaliteli bilgi kaynaklarına ulaşımın sınırlı ol-
ması nedeniyle, hemşirelik uygulamalarında 
kanıt kullanımının çok yetersiz olduğu gö-
rülmektedir (Jadad and Haynes, 1998:2-9; 

Newhouse et al., 2005:35-40). Kanıt ararken 
ilk seçenek, yüksek kaliteli bilgiye hızlı bir 
şekilde ulaşılabilmesi, filtreleme ve değerlen-
dirme yapma özelliklerinden dolayı Cochra-
ne kütüphanesi ve Pubmed veri tabanı olma-
lıdır (Salmond, 2013:16-22). 

Bunun yanında, literatür taraması sonucunda 
ulaşılan makaleler her zaman aynı derecede 
veya kalitede klinik kanıt içermeyebilir. Bu 
nedenle, klinik karar verme aşamasında, kul-
lanılan kaynakların ve içerdikleri bilginin 
“kalite düzeyi” göz önünde bulundurulmalı-
dır (Yılmaz ve Çöl, 2004: 537-42). Kanıtların 
derecelendirilmesinde çeşitli sistemler geliş-
tirilmiş olup, hemşirelikte kanıt düzeylerinin 
değerlendirilmesinde Joanna Briggs Merkezi 
tarafından kabul edilen Tablo 2 ve 3’te belir-
tilen kanıt ve öneri düzeyi sınıflandırmaları 
kullanılmaktadır. Sorumuzun cevabını en iyi 
verebilecek çalışmalar ise Kanıt 1 düzeyinde 
olan sistematik incelemelerdir. Kanıt düzey-
leri çalışmaların yönteminin ne kadar güçlü 
olduğunu yansıtır. Kanıt 1 düzeyinde olan 
çalışmalar yan tutmanın çok düşük olduğu 
ve yöntemin güçlü olduğu çalışmalar iken, 
Kanıt IV düzeyinde olan çalışmalar ise yan 
tutma ihtimalinin yüksek olduğu ve yönte-
min zayıf olduğu çalışmalardır (Guyatt et 
al., 2008:995-8). Ancak veri tabanlarında her 
klinik soruya cevap alabileceğimiz sistematik 
inceleme de henüz mevcut değildir. Ancak 
Cochrane Kütüphanesi bunu gerçekleştirmek 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Sayı: 9 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Issue: 9 Year: 2017

ID:92 K:134
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

178

için çalışmalarına devam etmektedir (Geur-
den, et al., 2012:519-526). Bunun yanında 
elde edilebilen en iyi kanıtlardan yapılan bir 
sentezle hazırlanan ve kanıta dayalı uygula-
manın gerçekleştirilmesine yardımcı olan kli-
nik uygulama rehberleri de hemşirelik uygu-
lamalarına kanıt sağlayabilmektedir. Kanıta 
dayalı rehberler hazırlayan ulusal kuruluşlar 
ve hemşirelik dernekleri vardır. Şekil 1’de 
hemşirelerin uygulamalarına kanıt sağlaya-
bilecek veri kaynakları sunulmuştur (Ciliska 
et al., 2001:520-8; Beyea and Slattery, 2006). 
En iyi araştırma kanıtları; randomize kont-

rollü çalışmalar (RKÇ), sistematik derleme-
ler, metaanalizler ve rehberlerdir (Ingersoll, 
2000:151-2; Yılmaz ve Çöl, 2004: 537-42). 
Ancak her araştırmanın en iyi kanıt oluştu-
rulacak şekilde planlanması da her zaman 
mümkün olmayabilir, örneğin her araştırma-
nın RKÇ olması mümkün değildir ya da ma-
liyet yüksektir. Bazı konularda az çalışma ya-
pılmaktadır. Alınan destekler, çalışmalardaki 
yan tutma olasılıkları gibi durumlar mevcut 
kanıtları etkileyebilmektedir (Caramanica et 
al., 2002:27-30; Schünemann et al., 2013:49-
62).

Tablo 2. Joanna Briggs Enstitüsü Tarafından Önerilen Kanıt Düzeyi Sınıflandırması

K A N I T 
DÜZEYİ

KANIT TİPİ

I Randomize Kontrollü Çalışmalarla (RKÇ) yapılmış sistematik incelemelerden elde edilen 
kanıtlar

II En az bir iyi tasarlanmış, RKÇ’lerden elde edilmiş kanıt

III.1 Randomize olmayan, iyi tasarlanmış kontrollü çalışmalardan elde edilen kanıt

III.2 Birden fazla merkez/grup tarafından yapılmış iyi tasarlanmış kohort ya da vaka kontrol 
çalışmalarından elde edilen kanıt

III.3 Girişimli ya da girişimsiz çoklu zaman serilerinden elde edilen kanıt. Kontrolsüz deneysel 
çalışmaların etkileyici sonuçları

IV Klinik deneyimlere dayalı, saygın otoriterlerin görüşleri, tanımlayıcı çalışmalar ya da uzman 
komite raporları

* Kocaman, 2003



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Sayı: 9 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Issue: 9 Year: 2017

ID:92 K:134
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

179

Tablo 3. Joanna Briggs Enstitüsü’nün Öneri Düzeyi Sınıflandırması

ÖNERİ DÜZEYİ •	Etkililik
•	Uygunluk
•	Anlamlılık

A Uygulama için güçlü destek

B Uygulama için orta derecede destek

C Desteklenmiyor

* Kocaman, 2003

Şekil 1. Kanıt Kaynakları

5

Sistematik araştırma 
incelemeleri

• Cochrane Library
• Database of Abstracts of Reviews of Effects 
(DARE) 

• PubMed
• Joanna Briggs Institute
• Trip Database

Orijinal araştırma makaleleri

• National Guideline Clearinghouse (NGC)       
http://www.guideline.gov

•Agency for HealthCare Research and Quality 
(AHRQ ) http://www.ahcpr.gov

• PubMed
• CINAHL

Klinik uygulama rehberleri

• CINAHL
• MEDLINE
• Proquest Nursing & Allied Health
• PsycINFO
• PubMed
• Evidence- Based Nursing
• Worldwides on Evidence- Based Nursing

Kanıta Dayalı Bakım ve Sonuçları İle İlgili 
Vaka Örnekleri

Kanıta dayalı uygulamanın en önemli ve zor 
basamaklarından birisi klinik bir sorunun ya-
nıtlanabilir bir soruya dönüştürülmesidir. Bu 

süreç analitik düşünme yeteneğini gerektirir 

(Johanson et al., 2010:70-7). Bu bölümde has-

talara bakım verirken hemşireler tarafından 

hemen hemen her gün gerçekleştirilen bazı 

uygulamalara yönelik klinik sorular oluştu-
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rulmuş ve bu sorulara yönelik kanıtlar aran-
mıştır. 

Vaka Örneği 1: İntramüsküler ve subkutan 
enjeksiyon öncesi aspirasyon 

Enjeksiyon uygulamalarında aspirasyon te-
rimi; ilacın dokuya enjekte edilmeden önce 
enjektörün pistonunun geri çekilmesi anlamı-
nı taşımaktadır. Aspirasyon intramüsküler ve 
subkutan enjeksiyon öncesinde iğnenin doku 
içinde istenilen yere girmesini sağlayıp kaza-
ra kan damarına gelmesini engelleyen ve sık-
lıkla gerçekleştirilen bir uygulamadır (Work-
man, 1999:47-53; Ipp et al., 2006:451). Bu-
nun yanında hemşirelik müfredatlarında ve 
birçok hemşirelik uygulama rehberlerinde de 
enjeksiyon öncesi aspirasyonun temel adım-
lardan biri olduğu vurgulanmasına karşın, 
son yıllarda enjeksiyon öncesi aspirasyonun 
gerekli olup olmadığına dair bir fikir birliği 
bulunmamaktadır. “Aspirasyon yapılmalı” 
diyen bazı araştırmacılar, işlemin çok basit 
olduğunu, hızlı bir şekilde gerçekleştirildiği-
ni, maliyeti artırmadığını ve hastalar tarafın-
dan kolay tolere edildiğini savunurken, bazı 
araştırmacılar ise işlemin ağrıya sebep oldu-
ğunu ve işlemin gerçekten gerekli olduğuna 
dair bir kanıtın bulunmadığına dikkati çek-
mektedirler (Sepah et al., 2014:157). Ancak 
literatürde, aspirasyonun gerçekten yararlı 
olabilmesi için enjektörün pistonunun en az 
5-10 saniye süre ile geri çekilmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır. Ancak klinik uygulamada 
gerçek anlamda aspirasyonu uygulayanların 
sayısı yok denecek kadar azdır. Buradan yola 
çıkarak konuyla ilgili yapılan sistematik der-
lemeler incelenmiştir (Crawford and John-
son, 2012:20-25; Sepah et al., 2014:157).  Bu 
derlemeler, aspirasyonun dorsogluteal bölge-
ye yapılan enjeksiyonlar dışında diğer tüm 
intramüsküler ve subkutan enjeksiyonlar için 
gereksiz olduğu sonucuna ulaşmıştır (KD: I). 

Vaka Örneği 2: Enjeksiyon öncesi cilt temiz-
liği 

Son 30 yıldır yapılan araştırmalar enjeksiyon 
öncesi cilt temizliğinin gerekliliği üzerine 
odaklanmıştır. Bu çalışmalarda intramüskü-
ler enjeksiyon öncesi deri temizliğinin önemi 
tartışılmakta ve kanıtın olmadığı, yetersiz ol-
duğu veya farklı yorumlara açık olduğu du-
rumlarda hemşireler çıkmaza girmektedirler 
(Mccarthy et al., 1993: 402; Khawaja et al., 
2013:109-114). Dann’in (1969:96-97) yapmış 
olduğu çalışmada 5000’in üzerinde enjeksi-
yon deri temizliği yapılmadan uygulanmış ve 
uygulama sonrası bireylerde herhangi bir lo-
kal ya da sistemik enfeksiyonun görülmediği 
belirtilmiştir. Bu çalışma sonrasında Dann, 
enjeksiyon öncesi rutin deri hazırlığının ge-
reksiz olduğu ve hastanın kendi florasındaki 
mikroorganizmaları temizlemenin enfeksi-
yon riskini azaltmada yararlı bir etkisinin 
olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 1969’daki bu 
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bulgulara rağmen, enjeksiyon öncesi deri te-
mizliğine yönelik kanıt değeri yüksek olan 
çalışmaların çok yetersiz olduğu görülmek-
tedir. McCarthy ve arkadaşlarının (1993:402) 
yaptıkları çalışmada 1700 enjeksiyon deri 
temizliği yapılmadan uygulanmış ve herhan-
gi bir enfeksiyon bulgusuna rastlanmamıştır. 
Yine Dünya Sağlık Örgütü’de  intradermal, 
subkutan ve intramüsküler enjeksiyon öncesi 
artık cilt temizliği yapılmasını önermemek-
tedir (KD:II),  (Hutin et al., 2003:491-500). 
Yine yakın bir zamanda gerçekleştirilen ça-
lışmada da enjeksiyon öncesi cilt temizliği-
nin gereksiz olduğu vurgulanmıştır (KD: II), 
(Khawaja et al., 2013:109-114). 

Vaka 3: Basınç yaralarını önlemede kullanı-
lan risk değerlendirme araçları 

Basınç yarası risk değerlendirmesi, basınç ya-
rası gelişme riski olan bireylerin tanılanma-
sında kullanılan değerlendirme sürecinin bir 
parçasıdır (Pancorbo-Hidalgo et al., 2006:94-
111). Basınç yarası önleme rehberlerinin bir-
çoğunda bir risk değerlendirme aracının kul-
lanılması önerilmektedir. Ancak, kullanılan 
risk değerlendirme araçlarının hasta sonuçları 
üzerinde bir fark yaratıp yaratmadığı bilinme-
mektedir. Cochrane kütüphanesinin konuyla 
ilgili yapmış olduğu sistematik incelemede 
iki randomize kontrollü çalışma değerlendi-
rilmiş ve bu derlemede Braden, Waterlow ve 
Ramstadius risk değerlendirme araçlarının et-

kinlikleri incelenmiştir. Sonuç kriteri olarak 
ta basınç yarası insidansını göz önünde bu-
lundurmuşlardır. Çalışmalardan Webster ve 
arkadaşlarının (2011) yürütttüğü çalışmada 
yan tutma olasılığı düşük iken, Saleh ve arka-
daşlarının (2009) çalışmasında ise yüksektir. 
Sonuç olarak her üç risk değerlendirme aracı-
nın basınç yarası riskini belirlemede anlam-
lı bir farkının olmadığı saptanmıştır (Moore 
and Cowman, 2014:36-43). (KD: III.1).

Vaka 4: Basınç yaralarını önlemede kullanı-
lan destek yüzeyler

Basınç yaralarının önlenmesinde köpük şilte, 
dinamik ve statik havalı yataklar gibi destek 
yüzeyler yaygın olarak kullanılmaktadır. An-
cak kullanılan bu destek yüzeylerin basınç 
yaralarını önlemedeki etkisine dair tartışmalı 
sonuçlar mevcuttur (Kemp et al., 1993:89-96; 
McInnes et al., 2011). Cochrane kütüphane-
sinde destek yüzeylerin etkinliği ile ilgili bir 
tane sistematik derleme bulunmuştur (Cul-
lum et al., 2004). Bu derlemede konuyla ilgili 
53 RKÇ incelenmiştir. Çalışmaların tümünün 
yan tutma olasılığının orta düzeyde olduğu 
belirtilmiştir. Sonuç olarak, basınç yarası in-
sidansını azaltmada yüksek özelliklere sahip 
köpük şiltelerin standart hastane şiltelerine 
göre daha etkili olduğu (KD:  I), yüksek özel-
likli köpük şilteler arasında etkinlik bakımın-
dan açık bir fark bulunmadığı (KD:I), alterne 
basınçlı aktif destek yüzeyi olan yataklar ile 
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replasman şilteleri arasında basınç ülseri insi-
dansı açısından bir fark bulunmadığı (KD:I) 
belirtilmiştir (Cullum et al., 2004; Mcinnes et 
al., 2011). Bunun yanında bazı çalışmalar şil-
te üzerine yerleştirilen doğal koyun postunun 
da basınç yaralarının önlenmesine yardımcı 
olabileceğini göstermektedir (McGowan et 
al., 2000:1-8). (KD: III.2). 

Vaka Örneği 5: Aralıklı üriner kateterizas-
yonda kullanılan aseptik teknikler

Konuya yönelik yapılan taramalarda Coch-
rane kütüphanesinde herhangi bir derleme 
bulunmamış olup, CDC’nin (Centers of Di-
sease Control and Prevention) kateter ilişkili 
üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesine 
yönelik rehberi incelendiğinde 16 RKÇ, 6 
sistematik derleme ve 18 gözlemsel çalış-
ma değerlendirilmiştir (Gould et al., 2009). 
Bu değerlendirme sonrasında temiz teknik 
ile steril teknik arasında bakteriüri gelişimi 
veya üriner sistem enfeksiyonu riski açısın-
dan herhangi bir fark bulunmamıştır. Sonuç 
olarak, kronik aralıklı kateterizasyon gerek-
tiren hastalarda temiz teknik daha pratik ve 
kabul edilebilir bir yöntemdir (KD: I). Yine 
bu rehberde üriner kateterizasyonda farklı 
kateter yönetim tekniklerinin getirdiği risk 
ve yararlar incelendiğinde; konuyla ilgili 56 
RKÇ, 6 sistematik derleme ve 34 gözlemsel 
çalışmada üriner sistem enfeksiyonu /bakteri-
üri gelişimi değerlendirilmiştir. Bu değerlen-

dirme sonrasında kalıcı kateterlerin ve dire-
naj torbalarının rutin aralıklarla değiştirilme-
sinin önerilmediği (KD: II), kateter ve drenaj 
torbalarının sadece enfeksiyon, tıkanma veya 
kapalı sistem bozulduğunda değiştirilmesi 
gerektiği (KD: II) ve kateterizasyonun son-
landırılmasından önce kateterin belirli bir 
süre klemplenmesinin gerekli olmadığı sonu-
cuna ulaşılmıştır (KD: II).

Sonuç olarak, ülkemizde hemşirelik uygu-
lamalarında kanıt kullanımının yok denecek 
kadar az olmasında; kanıta dayalı uygula-
ma konusunun sadece kuramsal düzeyde ele 
alınması, uygulamaların daha çok geleneksel 
yaklaşımlara dayalı olarak gerçekleştirilme-
si ve çoğu zaman da klinisyen hemşirelerin 
uygulamalarını kanıta dayalı olarak gerçek-
leştirme sorumluluklarını yerine getirmemesi 
etkili olmuştur.     Kanıta dayalı hemşireliğin 
hayata geçirilmesinde hemşirelerde araştırma 
ve araştırma sürecine yönelik farkındalığın 
geliştirilmesi, bilgisayar ve internet kullana-
bilmeleri, makalelere eleştirel değerlendirme 
yapabilmek için biyoistatistik bilgisine sahip 
olmaları ve bunlara dayanarak karar verebil-
meleri gerekir. Bunun içinde gerekli alt yapı 
oluşturulmalı, lisans ve lisansüstü hemşirelik 
eğitim müfredatlarında var olan araştırma 
derslerinde araştırma kanıtlarının eleştirilme-
si ve uygulanmasına yönelik konulara ayrın-
tılı olarak yer verilmeli ve hizmet içi eğitim 
programlarında da konunun önemi sık sık 
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vurgulanmalıdır. Bunun yanında akademis-
yen hemşirelerin uygulama alanındaki hem-
şirelerle iş birliği yaparak klinik sorunlara 
yönelik araştırmalar yapmaları ve araştırma 
sonuçlarını klinisyen hemşirelerle paylaşma-
ları ve eleştirel olarak değerlendirmeleri son 
derece önemlidir. Kanıta dayalı uygulamada 
araştırma sonuçlarına ulaşma ve dil engeli de 
göz önünde bulundurulduğunda, ülkemiz için 
kanıt merkezlerinin yapılandırılması önemli 
bir zorunluluk haline gelmektedir.
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EPİLEPSİ HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA KULLANILAN 
ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR VE İLAÇ YÖNETİMİNDE HEMŞİRELİK 

YAKLAŞIMININ ÖNEMİ 1

ANTIEPILEPTIC MEDICATIONS USED FOR CHILDREN WITH 
EPILEPSY AND THE IMPORTANCE OF NURSING APPROACH IN 

MEDICATION ADMINISTRATION

Şerife TUTAR GÜVEN1, Ayşegül İŞLER DALGIÇ1

1 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,  
Antalya / Türkiye

Öz: Çocukluk çağında yaygın görülen kronik nörolojik bir has-
talık olan epilepsinin tedavisinde genellikle uzun süreli antie-
pileptik ilaçlar kullanılmaktadır. Antiepileptik ilaçların uygun 
şekilde kullanımı tekrarlayan nöbet riskinin azaltılmasında ve 
hastaneye yatışların önlenmesinde oldukça önemlidir. İlaçla-
rın düzenli kullanılmaması ise ani beklenmedik ölüm ve status 
epileptikus ile sonuçlanabilir. Bu nedenle epilepsi hastalığı 
olan çocuklarda antiepileptik ilaçların reçete edildiği şekilde 
alınması kandaki terapötik ilaç düzeyinin sürdürülmesi açısın-
dan da önemlidir. Hastalık süreci ve tedavi ile ilgili bilgi düze-
yinin artırılması ilaç uyumunu olumlu yönde etkilemektedir. 
Bu nedenle antiepileptik ilaçlar, kullanımı ve yan etkilerinin 
yönetimi konusunda çocuk ve ebeveynlerinin bilgilendirilme-
si gereklidir. Bu süreçte epilepsi hastalığı olan çocuk ve ailesi 
ile çalışan pediatri hemşirelerine eğitici, danışman, savunucu, 
karar verici bağımsız rolleri doğrultusunda önemli sorumlu-
luklar düşmektedir. Hemşire antiepileptik ilaç kullanımı, etki-
leri, yan etkileri, dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda 
çocuk ve ebeveynleri bilgilendirmeli ve izlemelidir. Bu der-
lemenin amacı epilepsi hastalığı olan çocukların tedavisinde 
yaygın olarak kullanılan antiepileptik ilaçlar ve ilaç yöneti-
minde hemşirelik yaklaşımının önemini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Antiepileptik İlaç, Hemşirelik 
Yönetimi

Abstract: Long term antiepileptic medications are generally 
used in the treatment of epilepsy when it is a frequent chronic 
neurological disease in childhood. Proper administration of 
the antiepileptic medications is very important in order to de-
crease the risk of recurrent epilepsy seizures, and to prevent 
hospitalizations. Not using medications regularly can result 
in status epilepticus, or even sudden, unexpected death. Tak-
ing the antiepileptic medications as prescribed is important in 
order to maintain a medication blood level in children with 
epilepsy. Increasing knowledge of the disease, its duration and 
treatment positively affects medication compliance. There-
fore, children and their parents must be informed about an-
tiepileptic medications, the use of antiepileptic medications, 
and management of side effects. Because of these concerns, 
pediatric nurses working with a child with epilepsy and his/her 
family have important responsibilities in light of their inde-
pendent roles as educator, counselor, advocate, and decision-
maker. The nurse should also monitor use of the antiepileptic 
medication, and inform the child and parents about its effects 
and side effects, and other factors to take into consideration. 
The purpose of this collection is to emphasize antiepileptic 
medications that are commonly used in the treatment of chil-
dren with epilepsy, and the importance of a nursing approach 
in medication administration.

Key Words: Epilepsy, Antiepileptic Medication, Nursing 
Management

(1)  Sorumlu Yazar: Şerife TUTAR GÜVEN, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya / Türkiye tutarguvenserife@gmail.com Geliş Tarihi / Received: 01.04.2016 
Düzeltme Tarihi / Revised: 02.08.2016 Kabul Tarihi/ Accepted: 30.01.2017 Makalenin Türü: Type of Article (Lit-
eratür Araştırması – Derleme / Literature Review) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None “Etik Kurul 
Raporu Yok – None of Ethics Committee” 

10.17371/UHD2017.1.0003

UHD ULUSLARARASI HAKEMLI HEMŞIRELIK ARAŞTIRMALARI DERGISI 

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Sayı: 9 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Issue: 9 Year: 2017

ID:218 K:356
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

189

GİRİŞ

Epilepsi, beyinde çeşitli patolojik süreçlerin 
neden olduğu anormal elektriksel deşajların, 
istemsiz hareketler, duyusal ve davranışsal 
değişikliklere yol açtığı bir durumdur (Ball et 
al., 2012:855; Rodgers, 2015:1463). Epilepsi 
tüm çocukların %0.5-1’ini etkileyen yaygın 
pediatrik nörolojik bir hastalıktır (Lebon and 
Roulet-Perez, 2015:59). Yaklaşık her yirmi 
çocuktan biri, on sekiz yaşına kadar bir kez 
nöbet (ateşli ya da ateşsiz) geçirmekte ancak 
bu çocukların çoğu ikinci bir nöbet deneyim-
lememektedirler (Fisher, 2007:80). Epilepsi 
vakaların yaklaşık %30’unda dört yaşa kadar 
görülebilmektedir (Ball et al., 2012:856). 

Epilepsi tedavisinin amacı; nöbetlerin sık-
lığını ve şiddetini azaltmak ya da kontrol 
altına almak, mümkün olduğunca nöbetin 
nedenini anlamak ve tedavi etmek, çocuğun 
normal yaşamını sürdürmesine yardım et-
mektir (Rodgers, 2015:1470). Epilepsinin 
primer tedavisinde, genellikle uzun süreli 
antiepileptik ilaçlar kullanılmaktadır (Lee et 
al., 2013:1; Cross, 2015:54). Antiepileptik 
ilaçların uygun şekilde kullanımı tekrarlayan 
nöbet riskinin azaltılmasında oldukça önem-
lidir (Shaju et al., 2014:57). 

Hastalık süreci ve tedavi ile ilgili bilgi düze-
yinin artırılması ilaç uyumunu olumlu yön-
de etkilemektedir (Shaju et al., 2014:57). 
Yapılan araştırmalar epilepsi hastalığı olan 

çocuğa sahip ailelerin hastalık ve hastalı-
ğın tedavisi konusunda yeterli bilgiye sa-
hip olmadığını göstermektedir (Shore et al., 
1998:169; McNelis et al., 2007:195; Shaju et 
al., 2014:57). Gelişmekte olan birçok ülkede 
epilepsi damgalanmaya neden olan bir hasta-
lık olarak görülmektedir. Hastalık ve tedavi-
si hakkında bilgi eksikliği ve farklı inançlar 
epilepsi hastalığının başarılı bir şekilde yö-
netilmesinin önündeki en önemli engeller-
dendir (Rwiza et al., 1993:1017; Gambhir et 
al., 1995:34). Antiepileptik ilaçların düzenli 
bir şekilde alınmaması nöbetlerin sıklığını 
ve hastaneye yatışları artırmaktadır. Buna 
bağlı olarak da çocuk ve ailenin yaşam ka-
litesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Ayrıca 
status epileptikus ve epilepside ani beklen-
medik ölüm gibi ciddi sonuçlara neden ola-
bilir (Baker et al., 1997:353; Thomas et al., 
2005:46; Perucca and Gilliam, 2012:798; 
Koshy, 2012:65).

Literatürde epilepsi hastalığının ilaç yöne-
timinde hemşirelik yaklaşımının önemine 
yönelik herhangi bir yayına rastlanmamıştır. 
Uzun süreli kullanım gerektiren antiepileptik 
ilaçların kullanımı ve yan etkileri konusunda 
hemşirenin bilgi sahibi olması hastalık yöne-
timi açısından son derece önemlidir. İlaçların 
yan etkileri tedavinin yarım bırakılmasına 
neden olabilmektedir. Bu derlemenin amacı, 
epilepsi hastalığı olan çocukların tedavisinde 
yaygın olarak kullanılan antiepileptik ilaçlar 
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ve ilaç yönetiminde hemşirelik yaklaşımının 
önemini vurgulamaktır.

Antiepileptik İlaçların Farmakokinetisi

Antiepileptik ilaçların (AEİ) tüm farmako-
kinetisi maturasyon ve gelişim sürecinden 
derinlemesine etkilenmektedir. Absorbsiyon 
ilişkili farmakokineti yenidoğan ve bebeklik 
döneminde gastrik ve intestinal pH’a, gastro-
intestinal boşalma zamanına, gastrointestinal 
dolaşıma, gastrointestinal mukozadaki enzim 
aktivitesine ve sindirim sistemindeki bakteri-
yel flora örüntüsüne göre değişiklik göster-
mektedir. Çocuklar ve yetişkinler kıyaslandı-
ğında yenidoğan ve süt çocuklarının total vü-
cut sıvısı/vücut yağ oranının daha yüksek ol-
duğu görülmektedir. Plazmada ilacın proteine 
bağlanma konsantrasyonu azalır ve dokular-
daki bağlanmalarda farklılıklar görülür. Tüm 
bunlar birçok ilacın ve/veya ilacın plazmada-
ki bağımsız klirensini etkilemektedir (Kearns 
et al., 2003:1157; Perucca, 2006:352).

Eliminasyon sürecinin etkinliği gelişim sü-
recinde belirgin bir şekilde değişiklik göster-
mektedir. Renal fonksiyonlar doğumda yetiş-
kin değerinin %25-30’u kadardır. Altıncı aya 
kadar %50-75’e çıkar ve iki-üç yaşta yaklaşık 
yetişkin değerine ulaşır. Yenidoğan dönemin-
de özellikle prematüre bebeklerde antikon-
vülzanların metabolizması yavaştır ve kolay-
lıkla intoksikasyon gelişebilir. Ancak post-
natal süreçte hızlı bir şekilde artış gösterir. 

İki-üç yaşa kadar ya da daha erken bir süreçte 
birçok ilacın metabolik atılımı yetişkinlerde-
ki düzeyi aşar. Bu durum, küçük çocukların 
ilaçları metabolize etme yeteneğinin arttığını 
ve bu nedenle yetişkinlere oranla plazmadaki 
etkili ilaç konsantrasyonunun sağlanması için 
daha fazla dozlara (mg/kg açısından) gerek-
sinimleri olduğunu ifade eder. Farmakokine-
tik değişkenliğin belirlenmesinde yaş önemli 
bir faktördür. Antiepileptik ilaçların mantıklı 
kullanılabilmesi için yaşla ilişkili farmako-
kinetik değişkenliklerin anlaşılması son de-
rece önemlidir (Perucca, 2006:354; Ataklı, 
2007:4).

Antiepileptik ilaçlar nöronların uyarılabilme 
eşiğini yükselterek nöbeti önler. Epileptoje-
nik odaktan yükselen nöronun ani yanıtını ve 
yüksek frekanslı sinir impulslarını azaltarak 
primer etki yaratırlar ve böylece olası bir nö-
bet baskılanır. Ancak bu süreçte anormal be-
yin dalgaları gelişebilir ya da aynı kalabilir. 
Antiepileptik ilaçlar çocuklarda nöbetin kont-
rol altına alınmasında %70-80 oranında başa-
rılı olabilmektedir (Lozsadi et al., 2010:1948; 
Rodgers, 2015:1470).

Epilepsi Tedavisinde Antiepileptik İlaçlar

Nöbetin yeni başladığı süreçte ilaç tedavisine 
çocuğun nöbet tipine özel, en az yan etkiye 
sahip ve etkili olduğu düşünülen tek ilaçla 
(monoterapi) başlanır. Yeni ortaya çıkan epi-
lepsilerde monoterapi %60-70 oranında etki-
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lidir. Çocukta nöbetler kontrol altına alınana 
kadar ilacın dozu yavaş yavaş artırılır. İlaç 
etkinse ancak nöbetleri kontrol altına alma-
da yetersizse ikinci bir ilaç, dozu yavaş ya-
vaş artırılarak eklenir. Nöbetler kontrol altına 
alındığında çoklu tedavinin olası yan etkileri-
nin önlenmesi amacıyla ilk ilacın dozu yavaş 
yavaş azaltılır. Ancak bu karar çocuğun du-
rumuna göre değişiklik gösterir. Monoterapi 
epilepside istenilen bir tedavi yöntemidir an-
cak monoterapi ile nöbetlerin kontrol altına 
alınamadığı çocuklarda çoklu ilaç tedavisi al-
ternatif bir yöntemdir (Rodgers, 2015:1470). 
Çocuklarda yaygın olarak kullanılan antiepi-
leptik ilaçlar Tablo 2’de verilmiştir.

Nöbetler üzerinde tam kontrol sağlandığında 
ve EEG normale döndüğünde iki yıl boyunca 
kullanılan ilaç kesilebilir. İlaç kesim kararı 
alındığında doz birkaç haftada yavaş yavaş 
azaltılarak ilaç kesilir. İlacın aniden kesil-
mesi nöbet sayısı ve şiddetinde artışa neden 
olabilir. Nöbetin tekrarlamasına neden olan 
faktörler ise; nöbet başlangıç yaşının on iki 
yaştan büyük olması, neonatal dönemde nö-
bet öyküsünün olması, nöbet kontrolü sağ-
lanmadan önceki geçirilmiş nöbet sayısı ve 
nörolojik fonksiyon bozukluğu (motor ya da 
bilişsel yetmezlik) gibi durumlardır. Nöbet 
tekrarı genellikle ilaç kesiminden sonraki ilk 
altı ay içerisinde ortaya çıkmaktadır (Mikati 
and Hani, 2016:2831).

Antiepileptik İlaç Tedavisinin Yan Etkileri 
ve Komplikasyonları

Antiepileptik ilaç tedavisinin yan etkileri; ila-
cın farmakolojik özelliğine bağlı akut etki (tip 
A), bireysel özellikler (tip B), kronik duruma 
bağlı (tip C), gecikmiş etki (tip D) ve sekon-
der ilaç etkileşimleri (tip E) olmak üzere beş 
gruba ayrılır (Tablo 1). Tip A etki, ilacın bi-
linen mekanizması ile ilgilidir. Genellikle te-
davinin başlangıcında ya da doz artırmadan 
sonra ortaya çıkar. Tipik olarak zamanla ve 
doz azaltılmasıyla hafifleyen bir etkidir. En 
belirgin yan etkisi merkezi sinir sistemine 
olan etkidir. Tip B etki, ilacın bilinen etki 
mekanizmasının temelinde açıklanamayan 
ve doza bakılmaksızın sadece yatkınlığı olan 
bireylerde çoğunlukla tahmin edilemeyen 
etkidir. Tip A etkiye oranla daha az görülür. 
Genellikle tedavinin ilk birkaç haftasında or-
taya çıkar ve tedavi kesildikten sonra etkiler 
düzelmeye başlar. Tip C etki, ilacın kümülatif 
dozuna bağlı ortaya çıkan kronik reaksiyon-
lardır. Etkiler yavaş bir şekilde ortaya çıkar. 
Bu etkilerden bazıları ilaç kesildikten sonra 
geriler ancak bazıları ise geri dönüşümsüz 
olabilmektedir. Tip D etki, teratojenik ve 
karsinojenik etkileri içerir. Özellikle gebeli-
ğin ilk trimestrında antiepileptik ilaca maruz 
kalma majör konjenital malformasyonların 
görülme sıklığını iki-üç kat artırmaktadır 
(Perucca and Gilliam, 2012:794). Tip E etki 
ise, ilaç etkileşimlerine bağlı yaygın olarak 
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görülen durumdur ve genellikle birkaç klinik 
durumla ilişkilidir;

Antiepileptik ilaçların çoğu dar bir indek-
se sahiptir. Farmakokinetilerinde meydana 
gelen küçük bir değişiklik ilaç etkinliğinin 
azalmasına ve toksik etkinin artmasına ne-
den olmaktadır. Çoğu antiepileptikler ilaçları 
metabolize eden enzimlerin aktivitesini etki-
lemektedir. 

Antiepileptik ilaçlar bazı enzimlerin subs-
tratıdır. Hastalık uzun süreli tedavi gerektir-
diğinden, bireyin yaşamının herhangi bir ev-

resinde farklı bir hastalığın tedavisinde ilaç 
almak zorunda kalması ilaç etkileşimine bağ-
lı yan etkinin ortaya çıkması açısından risk 
oluşturmaktadır. Ayrıca tedavi edilmesi zor 
olan dirençli epilepsi durumlarında iki ya da 
daha fazla antiepileptik ilacın birlikte reçete 
edilmesi ilaç etkileşimine bağlı yan etkinin 
ortaya çıkmasına neden olabilmektedir (Pat-
salos and Perucca, 2003a:473; Patsalos and 
Perucca, 2003b:347). 

Antiepileptek ilaçların yan etkilerine yönelik 
sınıflandırma Tablo 1’de görülmektedir.

Tablo 1. Antiepileptik İlaçların Yan Etkilerinin Sınıflandırılması

Yan Etki 
Profili

Tanımlama Belirtiler Önleme Durum Yönetimi

Tip A
İlacın bilinen me-
kanizması ile ilgili 
etkidir. Yaygın (%1-
10) ya da çok yaygın 
(>%10) olarak, akut, 
serum konsantrasyo-
nu ya da dozdan ba-
ğımsız, tahmin edile-
bilir, geri dönüşü olan 
etkidir.

Baş dönmesi, letarji, 
yorgunluk, bitkinlik, 
uykuya dalmada güç-
lük, göz kararması, 
ayakta sabit durmada 
güçlük, ataksi, dip-
lopi, tremor, bilişsel 
fonksiyonda bozul-
ma, irritabilite, agre-
sif davranışlar, dep-
resyon, gastrointesti-
nal semptomlar, hipo-
natremi, parestezi

Antiepileptikler has-
tanın tercihine ve 
tolere edilebilirlik 
düzeyine göre seçi-
lir. Düşük dozlarda 
başlanır, yavaş yavaş 
titrasyonu artırılır, 
verilen idame doz ile 
en düşük yan etki he-
deflenir 

İlacın dozu azaltılır, 
doz şeması değişti-
rilir. İlacın toksiste-
si önlenemez ya da 
iyileştirme önlemleri 
etkisiz kalırsa hasta 
ilaca devam etmez 
tedavi süreci yarım 
kalır.
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Tip B
Bireysel yatkınlık 
(immünolojik, gene-
tik ya da diğer me-
kanizmalar) ile iliş-
kili, yaygın olmayan 
(%0.1-1) ya da nadir 
görülen (<%0.1), ge-
liştiği süreçte birkaç 
haftada tedavi edile-
bilen, tahmin edile-
meyen, geri dönüşlü 
yüksek morbidite ve 
mortalite görülebilir.

Ciltte döküntüler, şid-
detli mukokütanöz re-
aksiyonlar (eozinofili 
ile birlikte ilaca bağlı 
döküntüler ve siste-
mik semptomlar, tok-
sik epidermal nekroz-
lar, Stevens-Johnson 
sendromu, aplastik 
anemi, agranülositoz, 
hepatotoksik etkiler, 
pankreatitis, glokom, 
aseptik menenjit

Yüksek risk grubunda 
olan spesifik antiepi-
leptik ilaçların veril-
mesinden kaçınılmalı 
ya da çok dikkatli bir 
şekilde kullanılma-
lıdır. Düşük dozlarla 
başlanmalı, titrasyonu 
yavaş yavaş artırılma-
lıdır.

Antiepileptik ilacı 
gecikmeden kesmek, 
semptomatik ya da 
destekleyici tedavi 
uygulamak, kesilen 
ilaç yerine çapraz re-
aktivite açısından en 
az riskli olan antiepi-
leptik ilaç önerilir. 

Tip C
İlacın kümülatif dozu 
ile ilişkili olup yaygın 
(%1-10) ya da çoğu 
zaman kronik geri dö-
nüşü olan etkidir. 

Kemik mineral dan-
sitesinde azalma, kilo 
artışı, kilo kaybı, bağ 
doku hastalıkları, aşı-
rı kıllanma, diş eti 
hipertrofisi, alopesi, 
görme alanında azal-
ma

Antiepileptik ilaçlar 
hastanın tercihine ve 
tolere edilebilirlik dü-
zeyine uygun olarak 
seçilmelidir.

Semptomatik ve des-
tekleyici tedaviler 
(örn; kalsiyum, vi-
tamin D, folik asit) 
gereklidir. Gerekirse 
antiepileptik ilaç ke-
silebilir.

Tip D
Prenatal dönemde 
ilaca (örn; terato-
jen) maruz kalma 
ya da karsinogenez 
ile ilişkilidir. Yaygın 
olmayan (%0.1-1), 
gecikmiş, dozdan ba-
ğımsız, geri dönüşsüz 
etkileri vardır.

Doğumsal defektler, 
nörogelişimsel gecik-
me, psödolenfom
 

Mümkünse gebe kal-
ma potansiyeli olan 
kadınlarda valproa-
te, phenobarbital ve 
çoklu antiepileptik te-
davisinden kaçınılır, 
gebelik öncesi etkili 
en düşük ilaç dozu ile 
düşük riskli monote-
rapi amaçlanır. Gebe-
lik sürecinde tedavide 
majör değişiklikler ve 
ilaç kesmeden kaçını-
lır.

- 

*Perucca and Gilliam, 2012:795 
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Tablo 1 Devamı. Antiepileptik İlçların Yan Etkilerinin Sınıflandırılması

Yan Etki 
Profili

Tanımlama Belirtiler Önleme Durum Yönetimi

Tip E İlaç etkileşimine bağlı 
yan etki; yaygın (%1-
10); tahmin edilebilir, 
geri dönüşümlü etki-
dir.

Valproate ilacına lo-
motrigine eklendik-
ten sonra cilt dökün-
tüsünde artma riski, 
lomotrigine ilacına 
kontraseptifler eklen-
dikten sonra nöbet 
kontrolünde azalma, 
carbamazepine eklen-
dikten sonra warfarin 
ilacının etkinliğinin 
azalması, antiepilep-
tik ilaçların sodyum 
kanallarını bloke et-
mesi sonucu merkezi 
sinir sistemi nörotok-
sisitesinin artma riski

Gereksiz yere çoklu 
tedaviden kaçınır, ilaç 
etkileşimi açısından 
düşük potansiyele 
sahip ilaçların eş za-
manlı verilmesi tercih 
edilir.

İlaçlar klinik yanı-
ta göre ayarlanır ve 
gerekirse ilaç serum 
konsantrasyonuna ba-
kılır.

*Perucca and Gilliam, 2012:795 

Antiepileptik ilaç alan bireylerin normal ya-
şam sürecini bozan yan etkileri minimal dü-
zeyde deneyimlemesi önemlidir. Bu nedenle 
hemşireler, antiepileptik ilaç tedavisinde, de-
ğerlendirme süreci ile ilgili hemşirelik giri-
şimlerinde, epilepsi yönetiminde önemli olan 
eğitim ve duygusal destek sürecinde önemli 
rollere sahiptirler (Byers, 1993:378; Tutar 
Güven ve İşler, 2015:48). Sürekli kullanılan 
antiepileptik ilaçların yan etkileri bazen ço-
cuk ve ailede stresli durumlara neden olabil-
mektedir. Antiepileptik ilaçların çoğunun yan 
etkisi geçici ve doz ile ilişkilidir. Ancak ilaç 
reaksiyonları acil müdahale gerektirir. İlacın 
dozu ile ilgili yan etkiler; baş dönmesi, baş 

ağrısı, ataksi ve uyku hali gibi durumlar ge-
nellikle ilaç dozu azaltıldığında ya da ilerle-
yen zamanlarda görülmez. İlaç reaksiyonları 
klinik değerlendirme gerektirir ve serum ilaç 
düzeyinin izlenmesi gerekebilir. Özellikle 
barbiturat ve carbamazepine ile kombinasyon 
tedaviler kandaki ilaç düzeyini artırabilmek-
tedir (Freeborn and Mandleco, 2012:1205). 

Bazı antiepileptik ilaçlar yaşamı tehdit eden 
yan etkilere neden olabilmektedir. Örneğin; 
carbamazepine, phenytoin ve lamotrigine 
şiddetli, yaşamı tehdit eden döküntülere ne-
den olabilir. Diazepam birçok ilaçla geçim-
sizdir. İntravenöz uygulamada damar içerisi-
ne yavaş bir şekilde verilmeli ya da tüp (ven 
valfi) aracılığı ile mümkün olduğunca en ya-
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kın yerden damara verilmelidir. Valproik asit 
özellikle iki yaş altındaki çocuklarda kara-
ciğer toksisitesine neden olabilir. İntravenöz 
phenytionin uygulama güçlükleri, olası ilaç 
etkileşimi ve doku hasarı komplikasyonunu 
önlemek için fosphenytoin tercih edilmelidir. 
Phenytoin intravenöz uygulanacak ise daki-
kada 50 mg’ı geçmeyecek şekilde yavaş ve-
rilmelidir. Çünkü phenytoin glukoz ile karış-
tığında çökelme meydana gelir. Bu nedenle 
sadece normal saline ile tüp ya da kateterden 
verilebilir. Fosphenytoin saline ya da glukoz 
solüsyonunda dakikada 150 mg phenytoine 
denk gelecek şekilde verilebilir ve gerekti-
ğinde intramüsküler olarak da uygulanabilir 
(Rodgers, 2015:1472).

Antiepileptik ilaçların uzun süreli kullanımı; 
davranışsal ve psikiyatrik, metabolik ve en-
dokrinolojik hastalıklar, bireye özgü tahmin 
edilemeyen reaksiyonlar ve ilaç etkileşimleri 
gibi birçok problemi beraberinde getirmekte-
dir (Lee et al., 2013:1). Örneğin; phenytoin’in 
uzun süreli tedavisi diş eti hipertrofisine ne-
den olabilmektedir. Ağır vakalarda hipertro-
fik dokunun cerrahi olarak alınması gerekli 
olabilir. Tonsiller ve adenoid dokuda geniş-
leme, kısmi hava yolu tıkanıklıklarına ve bu 
durum uyku sırasında horlamaya neden ola-
bilir. Ayrıca uzun süreli antiepileptik tedavi 
alan çocuklarda kemik mineral dansitesinde 
azalma görülebilmekte ve normal sağlıklı ço-
cuklarla kıyaslandığında, kemiklerde kırıklar 

açısından üç kat daha fazla risk altındadırlar 
(Harjan et al., 2013:5). Tüm antiepileptik ilaç 
alan hastalara profilaktik amaçlı vitamin D 
ve kalsiyum verilmesi, belli aralıklarla ke-
mik mineral dansitesi ölçümü önerilmektedir 
(Meier and Kraenzlin, 2011:235). Bu neden-
le epilepsi hastalığı olan çocuğun optimum 
bakımında kritik düşünme ve dikkatli izlem 
önemlidir.

Antiepileptik İlaç Tedavisinde Pediatri 
Hemşiresinin Rolü

Pediatri hemşiresi çocuk ve aileyle en uzun 
süreli çalışan sağlık ekibi üyesidir. Ayrıca 
pediatri hemşiresi, epilepsi hastalığı olan 
çocuk ve ailesini bakımın merkezine alarak 
diğer sağlık ekibi üyeleriyle koordinasyonu 
sağlayabilecek anahtar kişidir. Bu nedenle 
hemşireler bakım verme sürecinde, eğitici, 
danışman, savunucu, karar verici gibi birçok 
bağımsız rollerini gerçekleştirmelidirler. An-
tiepileptik tedavi sürecinin yönetimi, bakım 
verme uygulamalarının önemli bir parçasıdır. 
Bu süreçte hemşireler çocuk ve ebeveynlerine 
hastalığın doğası, tedavi süreci, antiepileptik 
ilaçların hastalık açısından sağladığı yararlar, 
ilaç dozu ayarlaması, olası ilaç etkileşimle-
ri, ilaçların yan etkileri ve tedaviye uyumun 
gerekliliği gibi konularda danışmanlık yap-
malıdır (İşler et al., 2011:39; Walker et al., 
2012:291; Tutar Güven ve İşler, 2014:105). 
Epilepside ilaç yönetiminin merkezini oluş-
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turan hemşirelik yaklaşımları şu şekilde sıra-
lanabilir:

Epilepsi hastalığı olan çocuklarda ilaç kan dü-
zeyinin sürdürülmesi için antiepileptik ilaçla-
rın reçete edildiği şekilde alınması önemlidir. 
Hemşire ilaç alımının mümkün olduğunca 
ailenin günlük rutinlerini bozmayacak şekil-
de planlanması konusunda yardımcı olmalı-
dır. Dozlar ilacın yarılanma ömrü ve çocuğun 
yaşı göz önünde bulundurularak planlanmalı-
dır (Bknz Tablo 2). Daha uzun yarılanma öm-
rüne sahip olan ilaçlar daha az sıklıkla verilir 
ve kaçırılan dozlar yarılanma ömrü kısa olan 
ilaçlara göre daha az negatif etki ortaya çıka-
rır. Amaç, ilaç tedavisinin mümkün olduğun-
ca çocuk ve ailenin rutinlerine uygun olarak 
planlanması ve bu yöntemle ilaç uyumunun 
artırılmasıdır. İlaçların alımı için en uygun 
zamanlar uyku öncesi ya da yemek saatleri 
olarak düşünülmektedir. Önemli olan ailenin 
antiepileptik ilaçları düzenli aralıklarla ver-
mesi gerektiğini anlaması ve uygulamasıdır 
(Ball et al., 2012:862; Rodgers, 2015:1479). 

Hemşireler ailelere çocuğun belli aralıklarla 
fiziksel değerlendirme ve laboratuvar testleri 
yapılması gerektiği konusunda bilgi verme-
lidir. Nöbetlerin devam ettiği süreçte ilacın 
kanda terapötik düzeyinin sürdürülmesi, doz 
uyumu ve çocuk çoklu antiepileptik tedavi 
alıyorsa gelişebilecek yan etkilerin belirlen-
mesi için ilaç kan düzeyi ölçümlerinin önemi 

anlatılır. Ateş, boğaz ağrısı, lenf nodlarında 
büyüme, sarılık ve kanama (kolay morarma, 
peteşi, ekimoz, epistaksis) gibi semptomlar 
hematopoetik sistem, karaciğer ve böbrekler-
deki tedavinin olası bir yan etkisi olduğunu 
işaret edebilir. Status epileptikusun en yay-
gın nedeni antiepileptik ilacın kan düzeyinin 
yetersiz olmasıdır (Freeborn and Mandleco, 
2012:1205; Rodgers, 2015:1479).

Çocuk hastaneye yatırıldığı süreçte hemşire-
nin, nöbetin sıklığını ve tipini doğru şekilde 
kaydetmesi, ilacın yan etkilerinin doğru şe-
kilde izlemesi önemlidir. Uygulanan teda-
vinin başarısı ya da başarısızlığına göre ilaç 
dozunun artırılmasına, tedaviye yeni bir ilaç 
eklenmesine ya da ilacın değiştirilmesine 
karar verilebilir. Bu nedenle hemşirenin ve-
rilen ilacın nöbeti kontrol etmedeki etkinliği-
ni doğru şekilde belirlemesi önemlidir (Ball 
et al., 2012:860). Epilepsi tedavisinde genel 
olarak, çocuk iki yıl boyunca nöbetsiz kala-
na kadar antiepileptik tedaviye devam edilir. 
Olası bir nöbet durumunun tetiklenmemesi 
için ilaç dozu azaltılarak kesilir (Mikati and 
Hani, 2016:2830). Çocuklarda yaygın olarak 
kullanılan antiepileptik ilaçların yan etkileri 
ve hemşirelik yönetimi Tablo 2’de verilmiştir.

Antiepileptik ilaç tedavisi sırasında gelişebi-
lecek özel durumlara yönelik uygulamalar:

•	 Tekrarlayan kusma, gastrointestinal cerra-
hi ya da status epileptikus gibi çocukların 
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oral yoldan ilaç alamadıkları durumlarda 
rektal yoldan verilen bazı antiepileptik 
ilaçlar oldukça etkilidir. Özellikle evde 
yapılacak bir tedavi durumunda ailele-
re rektal antiepileptik tedavi uygulama-
sı konusunda eğitim verilmelidir. Rektal 
diazem, süresi uzamış nöbet ya da arka 
arkaya geçirilebilecek nöbet riski olan 
çocuklarda yararlı bir ev tedavisidir. Aynı 
zamanda hastaneye başvuruları azaltır ve 
ailenin kendine güvenini artırır (Rodgers, 
2015:1479). 

•	 Nöbet eşiği çocuk hastalandığında, özel-
likle ateşi olduğunda düşebilir. Bu nedenle 
aileler çocuğun hastalandığı süreçte nöbet 
riskinin artabileceğini bilmelidirler. Aile-
lere kusmaya bağlı ilacın alınamadığı du-
rumlarda sağlık profesyonelleri ile iletişi-
me geçmeleri söylenmelidir. Çocuk ve ai-
leye tedavinin yan etkileri hakkında eğitim 

verilmelidir. Ailelere yaygın olarak görü-
lebilecek yan etkiler ve böyle durumlarda 
sağlık bakım vericilerine bunları iletmele-
ri gerektiği konusunda eğitim verilir (Ball 
et al., 2012:862; Rodgers, 2015:1479).

•	 Aileler bazı epileptik ilaçların olası davra-
nış değişikliklerine neden olabileceğinin 
farkında olmalıdırlar. Kişilik değişiklik-
leri, aile ve okul aktivitelerine karşı ilgi-
sizlik, hiperaktivite ya da bazen psikotik 
davranışlar gözlemlenebilir. Bu tür du-
rumlarda aile sağlık profesyonelleri ile ile-
tişime geçmelidir. Antiepileptik ilaçların 
davranış ve öğrenme üzerindeki olası et-
kileri düşünülmelidir. Çocuktaki ilerleyici 
bilişsel kötüleşme durumunda altta yatan 
serebral patolojik durumun rolü, kullanı-
lan ilaç üzerinde araştırma yapılmasını ge-
rektirir (Rodgers, 2015:1479). 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Sayı: 9 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Issue: 9 Year: 2017

ID:218 K:356
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

198

Tablo 2. Çocuklarda Yaygın Olarak Kullanılan Antiepileptik İlaçlar, Yarılanma Ömürle-
ri, Yan Etkileri ve Hemşirelik Yönetimi

İlaç Endikasyon Yarı Ömür 
(Saat)

İdame 
Doz (mg/
kg/gün)

Terapötik Dü-
zey (mcg/ml)

Yan Etkiler Hemşirelik Bakımı

Phenytoin 
(Dilantin)
(Carbamazepine 
benzeri etki 
gösterir)

Parsiyel, Tonik-
klonik nöbetler

Formüle bağlı:
5-14 (çocuklar)
10-60 (yenido-
ğan) (doğrusal 

değidir)

5-8 10-25 (genellik-
le daha düşük)

Döküntü, sedas-
yon, nistagmus, 
ataksi, aşırı tüy-
lenme, gingival 
hiperplazi, folik 
asit eksikliği, 
akne

Vitamin D, folik asit 
ve kalsiyumun yeterli 
düzeyde alınması ko-
nusunda aileye eğitim 
verilir.
İlacın yan etkileri açı-
sından aile bilgilendi-
rilir.
Diş bakımının önemi 
konusunda çocuk ve 
aile bilgilendirilir
Tam kan sayımı, se-
rum kalsiyum düzeyi 
ve karaciğer fonksi-
yon testleri izlenir.
Diğer ilaçlar ve yi-
yeceklerle (özellikle 
sütle) verilmemesi 
konusunda aile bilgi-
lendirilir.

Valproik asit 
(Depakon, 
Depakode)
(Antikonvülzan
etki mekaniz-
ması tam olarak 
bilinmemek-
tedir)

Primer jene-
ralize, absans, 
myoklonik, 
febril, parsiyel, 
Lennox-Gasta-
ult Sendromu)

10-67 (infant)
7-13 (2 ay-2 yaş 

arası)
10-15 (2 yaş 

üstü çocuklar)
6-8 (Carbama-
zepine, pheno-
barbital ya da 
primidone)

30-60 50-100 (tolere 
edilebilirse 150)

Bulantı, tremor, 
kilo alımı, saç 
dökülmesi, se-
dasyon, trombo-
sitopeni, karaci-
ğer yetmezliği, 
pankreatit

İlacı sulandırmak için 
karbonatlı içecekler 
kullanılmaz. 
Tablet ve kapsül form-
da ilaçlar çiğnenme-
melidir.
Gastrointestinal irri-
tasyonun azaltılması 
için yiyeceklerle bir-
likte alınması önerilir.
Aspirin, sedatifler ve 
allerji tedavisinde kul-
lanılan ilaçlarla birlik-
te kullanılmamalıdır.
Trombosit sayımı ve 
kanama zamanı izle-
nir.

*Ball et al., 2012:859; Freeborn and Mandleco, 2012:1205; Aneja and Sharma, 2013:1038; Rodgers, 

2015:1471.
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Tablo 2 Devamı. Çocuklarda Yaygın Olarak Kullanılan Antiepileptik İlaçlar, Yarılanma 
Ömürleri, Yan Etkileri ve Hemşirelik Yönetimi

İlaç Endikasyon Yarı 
Ömür 
(Saat)

İdame 
Doz 

(mg/kg/
gün)

Terapötik 
Düzey 

(mcg/ml)

Yan Etkiler Hemşirelik Bakımı

Topiramat 
(Topamax)

(GABA 
inhibitörü, 

bağımsız Na+ 

kanallarının 
voltajını blo-

kajlar)

Parsiyel, to-
nik-klonik

19-23 5-9 Gerekli 
değil

Uyku hali, konuşma 
bozukluğu, iştahsız-
lık, kilo kaybı, yor-
gunluk, konsantras-
yon güçlüğü, böbrek 
taşı, metabolik asi-
doz, 

Çocuk metabolik asi-
doz açısından izlenir
Böbrek taşı oluşum 
riskini azaltmak için 
sıvı alımı artırılır
İlacın çocuk üzerinde 
psikomotor, konuşma 
ve konuşma kabiliyeti-
ne yan etkiler açısından 
izlenir
İlacın aniden bırakıl-
maması konusunda 
eğitim verilir.

Gabapentin 
(Neurontin)

(Gamma-
aminobutyric 
acid (GABA) 
nörotransmiter 

analog)

12 yaşından 
daha büyük 
hastalarda 
parsiyel nö-
betlerde

5-9 25-40 Gerekli 
değil

Uyku hali, baş dön-
mesi, ataksi (kas 
koordinasyon bo-
zukluğu), yorgunluk, 
diplopi, kilo alımı, 
irritabilite

Tedavi vücutta bazı 
yetersizliklere neden 
olabileceğinden görme, 
konsantrasyon ve koor-
dinasyon izlenir
Antiasit alımından 2 
saat içinde ilaç alın-
maz.

Lamotrigine
(Lamictal)

(Beyin do-
kusundaki 

glutamat (nö-
rotransmiter) 

salınımını 
inhibe eder)

Parsiyel, 
absans, tonik-
klonik, myok-

lonik

Antie-
pileptik 
enzim 
içeren 
ilaçlarla 
4-10, et-
kileşim 
olmayan 
ilaçlar-
la 20, 
valproik 
asit için 
50-74

Enzim 
inhibis-

yonu 
için 1-5, 
enzim 

inhibis-
yonu ve 

uyarı 
için 

5-15, 
enzim 

uyarması 
için 5-15

1-5 Ataksi (kas koordi-
nasyon bozukluğu), 
uyku hali, baş dön-
mesi, çift görme, 
tremor, ciltte dökün-
tü (valproik asit ile 
birlikte kullanımında 
risk artar), fotosensi-
vite, Steven Johnson 
Sendromu

Fotosensivite yan etkisi 
ile ilgili aileye eğitim 
verilir
Valproik asit ile birlikte 
kullanımında yan etki-
ler açısından izlenir.

*Ball et al., 2012:859; Freeborn and Mandleco, 2012:1205; Aneja and Sharma, 2013:1038; Rodgers, 

2015:1471.



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Sayı: 9 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Issue: 9 Year: 2017

ID:218 K:356
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

200

Tablo 2 Devamı. Çocuklarda Yaygın Olarak Kullanılan Antiepileptik İlaçlar, Yarılanma 
Ömürleri, Yan Etkileri ve Hemşirelik Yönetimi

İlaç Endikasyon Yarı 
Ömür 
(Saat)

İdame 
Doz 

(mg/kg/
gün)

Terapötik 
Düzey 

(mcg/ml)

Yan Etkiler Hemşirelik Bakımı

Levetirace-
tam
(Keppra)
(Etki me-
kanizması 
tam olarak 
anlaşılmamış 
antikonvülzan 
etkiye sahiptir. 
N tipi kalsi-
yum kanalları-
nı inhibe eder)

Parsiyel, 
myoklonik

5 10-50 Gerekli 
değil

Uyku hali, baş dön-
mesi, davranış prob-
lemleri

İlacın aniden bırakıl-
maması konusunda 
eğitim verilir
İlacın etkisi anlaşılana 
kadar araba ya da mo-
tosiklet gibi motorlu 
araçların kullanılma-
ması önerilir
Yiyeceklerle alımı 
önerilebilir, bu konuda 
ilaç güvenli bir profile 
sahiptir
Karaciğer hastalığı 
olanlarda güvenle kul-
lanılabilir.

Phenobar-
bital
(Luminal)
(Motor kor-
teks uyarı 
eşiğini artı-
rarak nöbet 
aktivitesinin 
yayılımını 
sınırlandırır)

Neonatal, feb-
ril, parsiyel, 
tonik-klonik 
nöbetler

36-73 
(çocuk)
20-133 
(infant)

5-6 (1 
yaş altı 
çocuk-
larda)
4-6 (1 
yaş ya 
da daha 
büyük 
çocuk-
larda)

15-40 Sedasyon, dikkat da-
ğınıklığı, hiperaktivi-
te, irritabilite, bilişsel 
alanda bozulma, ciltte 
kırmızı döküntü, na-
diren hipersensivite 
reaksiyonu, letarji

İlacın intravenöz for-
mu çok yavaş verilme-
lidir
İlacın intvanöz uygula-
masında çocuğun vital 
bulguları gözlenmeli-
dir
Tablet formu ezilebi-
lir ve yiyecek ya da 
içecekle karıştırılarak 
verilebilir
Periyodik olarak yapı-
lan tam kan sayımı ve 
karaciğer fonksiyon 
testleri izlenir.

*Ball et al., 2012:859; Freeborn and Mandleco, 2012:1205; Aneja and Sharma, 2013:1038; Rodgers, 

2015:1471.



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Sayı: 9 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Issue: 9 Year: 2017

ID:218 K:356
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

201

Tablo 2 Devamı. Çocuklarda Yaygın Olarak Kullanılan Antiepileptik İlaçlar, Yarılanma 
Ömürleri, Yan Etkileri ve Hemşirelik Yönetimi

İlaç Endikasyon Yarı 
Ömür 
(Saat)

İdame 
Doz 

(mg/kg/
gün)

Terapötik 
Düzey 

(mcg/ml)

Yan Etkiler Hemşirelik Bakımı

Felbamate (Fel-
batol)
(Nöbet eşiğini 
artırır ve nöron-
ların deşarjını 
bloke eder)

Parsiyel ve 
jeneralize 
nöbetler 

20-30 15-45 30-100 Anoreksiya, kilo kaybı, 
bulantı, uykusuzluk, 
baş ağrısı, yorgunluk, 
aplastik anemi, hepa-
tiktoksisite

Çocuk kilo alımı ya da 
kaybı açısından izlenir
Çocuk hematolojik ve 
karaciğer toksisitesi 
açısından düzenli ara-
lıklarla izlenir.

Carbamazepine 
(Tegretol, Tetra-
zol, Carbatrol)
(Nöbet aktivite-
sini baskılamak 
için motor kor-
teksteki elekt-
riksel deşarjların 
voltajını, yayılı-
mını ve sıklığını 
azaltır)

Parsiyel, 
Tonik-klonik 
nöbetler

8-14 
(ço-

cuklar-
da)

8-28 
(yeni-
doğan)

10-20 4-12 Alerjik döküntüler, 
bulantı, çift görme, 
bulanık görme, baş 
dönmesi, uyku hali, 
hipersensivite sendro-
mu, aplastik anemi

İlacın emilimini artır-
mak için yiyeceklerle 
birlikte verilir
Süspansiyon formu 
başka sıvı tedavilerle 
aynı anda verilmez
Fotosensivite reak-
siyonlarına neden 
olabilir bu açıdan 
izlenmelidir.

Oxcarbazepine 
(Trileptal)
(Aşrı uyarılmış 
nöron hücrelerini 
stabilize etmek 
için sodyum ka-
nallarının voltaj 
duyarlılığını 
bloke eder) 

Parsiyel, to-
nik-klonik

5-8 10-60 Gerekli 
değil

Uyku hali, baş ağrısı, 
baş dönmesi, bulantı, 
ataksi (kas koordinas-
yon bozukluğu), hepa-
titis, hiponatremi
Not: Absans ve myok-
lonik nöbetleri kötüleş-
tirebilir.

Çocuk hiponatremi 
açısından izlenir
Hormonal kontrasep-
siyonların etkisini 
azaltacağı için ek bir 
yöntem kullanılması 
önerilir.

*Ball et al., 2012:859; Freeborn and Mandleco, 2012:1205; Aneja and Sharma, 2013:1038; Rodgers, 

2015:1471. 
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SONUÇ

Kronik nörolojik bir hastalık olan epilepsinin 
tedavisinde genellikle antiepileptik ilaçlar 
tercih edilmektedir. Antiepileptik ilaç tedavisi 
genellikle uzun süreli tedavilerdir. Uzun süre-
li antiepileptik ilaç kullanımı birçok problemi 
beraberinde getirmektedir. Tedavi sürecinin 
ve yan etkilerin etkin bir biçimde yönetilme-
si, çocuk ve ailenin hastalık yönetimi konu-
sunda güçlendirilmesi bakımından pediatri 
hemşirelerine önemli sorumluluklar düşmek-
tedir. Antiepileptik tedavi sürecinin yönetimi 
epilepsi hastalığı olan çocuğun bakım verme 
sürecinin önemli bir parçasıdır. Hem çocuğun 
hem de ebeveyne eğitim verilerek tedaviye 
uyum sağlanabilmektedir. Bu süreçte çocuk 
ve ebeveynin; tedavinin uygulanması ve yan 
etkiler konusunda bilgilendirilmesi, tedaviye 
uyum süreçlerinin desteklenmesi, hastalık 
yönetimi ve ilaç uyumu açısından son derece 
önemlidir.

KAYNAKLAR

ANEJA, S., SHARMA, S., (2013). Newer 
anti-epileptic drugs. Indian Pediatrics, 
50(15), 1033-1039

ATAKLI, D., (2007). Epilepsi: Genel bakış 
ve tanımlamalar. İçinde A. Dervent, E. 
Eşkazan (Ed.) Aicardi’nin Çocuklarda 
Epilepsi, 1. Baskı, İstanbul, Medikal Ya-
yıncılık, ss: 1-6

BAKER, G.A., JACOBY, A., BUCK, D., 
STALGIS, C., MONNET, D., (1997). 
Quality of life of people with epilepsy: 
a European study. Epilepsia, 38, 353-362

BALL, J.W., BINDLER, R.C., COWEN, 
K.J., (2012). Principles of Pediatric Nur-
sing Caring for Children, Fifth Edition. 
Pearson, pp: 847-903 

BYERS, V.L., (1993). Novel antiepileptic 
drugs: nursing implications. Journal of 
Neuroscience Nursing, 25(6), 375-379

CROSS, H.J., (2015). Children with poorad-
herence to antiepileptic drugs during the 
first 6 months of treatment are less likely 
to be seizure free after 4 years. Evidence 
Based Nursing, 18(2), 54

FISHER, P.G. (2007). First and second sei-
zure: What to know and do. Contempo-
rary Pediatrics, 24(4), 80-89.

FREEBORN, D., MANDLECO, B.L., 
(2012). Neurological Alteration. In N.L. 
Potts, B.L. Mandleco (Ed.), Pediatric 
Nursing Caring for Children and Their 
Families, Third Edition, Delmar Cengage 
Learning, pp: 1193-1259 

GAMBHIR, S.K., KUMAR, V., SINGHI, 
P.D., GOEL, R.C., (1995). Public aware-
ness, understanding and attitudes toward 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Sayı: 9 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Issue: 9 Year: 2017

ID:218 K:356
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

203

epilepsy. Indian Council of Medical Re-
search, 102, 34-38

HARIJAN, P., KHAN, A., HUSSAIN, N. 
(2013). Vitamin D deficiency in children 
with epilepsy: do we need to detect and 
treat it? Journal of Pediatric Neuroscien-
ces, 8(1), 5-10.

İŞLER, A., BAŞBAKKAL, Z., TEKGÜL, H., 
(2011). Modüler eğitim modeli ile epilep-
tik nöbeti olan çocuğa yaklaşım. Türkiye 
Klinikleri Nöroloji Dergisi, 6(2), 39-46

KEARNS, G.L., ABDEL-RAHMAN, 
S.M., ALANDER, S.W., BLOWEY, 
D.L., LEEDER, J.S., KAUFF-
MAN, R.E., (2003). Developmental 
pharmacology-drug disposition, acti-
on, and therapy in infants and children. 
The New England Journal of Medicine, 
349(12), 1157-1167

KOSHY, S., (2012). Role of pharmacists in 
the management of patients with epi-
lepsy. International Journal of Pharmacy 
Practice, 20, 65-68

LEBON, S., ROULET-PEREZ, E., (2015). 
Newer anti-epileptic drugs in children. 
Epileptologie, 32, 58-64

LEE, H.S., WANG, S.Y., SALTER, D.M., 
WANG, C.C., CHEN, S.J., FAN, H.C., 
(2013). The impact of the use of antie-

pileptic drugs on the growth of children. 
BMC Pediatrics, 13(211), 1-7

LOZSADI, D.A., VONOERTZEN, J., 
COCK, H.R., (2010). Epilepsy: recent 
advances. Journal of Neurology, 257, 
1946-1951

MCNELIS, A.M., BUELOW, J., MYERS, 
J., JOHNSON, E.A., (2007). Concerns 
and needs of children with epilepsy and 
their parents. Clinical Nurse Specialist, 
21, 195-202

MEIER, C., KRAENZLIN, M.E., (2011). 
Antiepileptics and bone health. Therape-
utic Advances in Musculoskeletal Disea-
se, 3(5), 23-243

MIKATI, M.A., HANI, A.J., (2016). Seizu-
res in childhood. In B.F., Stanton, J.W., 
Geme, N.F., Schor, R.E., Behrman (Ed.), 
Nelson Textbook of Pediatrics, 20th Edi-
tion, Elsevier, Philadelphia, Canada, pp: 
2823-2857

PATSALOS, P.N., PERUCCA, E., (2003a). 
Clinically important drug interactions in 
epilepsy: interactions between antiepi-
leptic drugs and other drugs. The Lancet 
Neurology, 2, 473-481

PATSALOS, P.N., PERUCCA, E., (2003b). 
Clinically important drug interactions in 
epilepsy: general features and interac-



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Sayı: 9 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Issue: 9 Year: 2017

ID:218 K:356
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

204

tions between antiepileptic drugs. The 
Lancet Neurology, 2, 347-356

PERUCCA, E., (2006). Clinical pharmaco-
kinetics of new-generation antiepileptic 
drugs at the extremes of age. Clinical 
Pharmacokinetics, 45(4), 351-363

PERUCCA, P., GILLIAM, F.G., (2012). Ad-
verse effects of antiepileptic drugs. The 
Lancet Neurology, 11, 792-802

RODGERS, C.C., (2015). The child with ce-
rebral dysfunction. In M.J., Hockenberry, 
D., Wilson (Ed.), Wong’s Nursing Care 
of Infants and Children, 10th Edition. El-
sevier Mosby, Canada, pp: 1425-1492

RWIZA, H.T., MATUJA, W.B., KILON-
ZO, G.P., HAULE, J., MBENA, P., 
MWANG’OMBOLA, R., JILEK-AALL, 
L., (1993). Knowledge, attitude and prac-
tice toward epilepsy among rural Tanza-
nian residents. Epilepsia, 34(6), 1017-
1023

SHAJU M., VINAYAN, K.P., ABRAHAM, 
S., (2014). Knowledge, attitude and prac-
tice of parents regarding pediatric antie-
pileptic drug therapy. International Jour-
nal of Epilepsy, 1, 57-63

SHORE, C., AUSTIN, J., MUSICK, B., 
DUNN, D., MCBRIDE, A., CREASY, 
K., (1998). Psychosocial care needs of 
parents of children with new onset seizu-
re. Journal of Neuroscience Nursing, 30, 
169-174

THOMAS, S.V., KOSHY, S., NAIR, C.R., 
SARMA, S.P., (2005). Frequent seizures 
and polytherapy can impair quality of life 
in persons with epilepsy. Neurology In-
dia, 53, 46-50

TUTAR GÜVEN, Ş., İŞLER, A., (2014). 
Epilepsi hastalığı olan çocuklarda nöbe-
te ilişkin öz-yeterliğin hastalık yönetimi 
açısından önemi. Epilepsi, 20(3), 103-
106

TUTAR GÜVEN, Ş., İŞLER, A., (2015). Va-
lidity and reliability of the seizure self-
efficacy scale for children with epilepsy. 
Archives of Neuropsychiatry, 52, 47-53

WALKER, M.P., MCGOVERN, T.L., HAT-
TINGH, L.H., HALL, T.D., (2012). Me-
dication management of adult patients 
admitted to hospital with epilepsy, seizu-
re or convulsion. Journal of Research in 
Pharmacy Practice, 42, 291-295



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Sayı: 9 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Issue: 9 Year: 2017

ID:218 K:356
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

205

EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Epilepsy is a condition that results from various pathological 
processes in the brain. Long term antiepileptic medications are generally used in the treatment 
of epilepsy when it is a frequent, chronic neurological disease in childhood. The aim of the 
epilepsy treatment is to reduce the frequency and intensity of seizures, or to bring them under 
control. It is also important to understand the cause of the seizure, as far as possible, and to treat 
it, in order to help the child to live a normal life. All pharmacokinetics of antiepileptic medica-
tions are influenced by the maturation and development process. Thus, it is highly important to 
understand the age-related pharmacokinetics variables in order to administer the medications 
safely. However, long term anti-epileptic medication use may cause many serious life-threate-
ning side effects. The side effects of the antiepileptic medication are seperated into five groups 
as follows: acute effect related to the pharmacological feature of the medication (Type A), 
individual characteristics (Type B), chronic use (Type C), late effect (Type D), and secondary 
medication interaction (Type E). It is important that a person who uses antiepileptic medication 
experiences minimal side effects, in order to prevent disruption of normal life activities. Re-
searchers found that families who have a child with epilepsy do not have adequate knowledge 
about the disease and its treatment. Lack of sufficient knowledge and varied beliefs about the 
disease and its treatment are the most important obstacles for successful management of epi-
lepsy. Not using antiepileptic medications regularly increases the frequency of seizures and 
hospitalizations. Accordingly, the quality of life of the child and family are negatively affected. 
Moreover, epilepsy may also cause status epilepticus and even sudden unexpected death. In 
terms of disease management, it is highly important that nurses have sufficient knowledge abo-
ut the antiepileptic medications that are required for long term use, and their side effects. Aim: 
The purpose of this collection is to emphasize antiepileptic medications that are commonly 
used in the treatment of children with epilepsy and the importance of nursing approach in the 
medication administration. Results: A pediatric nurse is a key team member, because he or she 
can ensure coordination with other health care team members by placing the child and family 
in the center of care. For this reason, nurses should be able to perform their many independent 
roles well, roles such as educator, counselor, advocate, and decision-maker, during the entire 
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provision of care. Nurses have important roles in the management of antiepileptic medica-
tion treatment, as well as the nursing interventions related to evaluation, patient and family 
education and providing emotional support. The side effects of long term use of antiepileptic 
medications may cause considerable stress for the child and family. The side effects of most 
antiepileptic medications are temporary and related to the dose. However, medication reacti-
ons require emergency action. The dose-related side effects such as vertigo, headache, ataxia, 
and sleepiness disappear over time, or when the dose is reduced. Medication reactions require 
clinical assessment, and it may be necessary to monitor the serum drug level. In particular, the 
combination treatments with barbiturate and carbamazepine may increase medication levels in 
the blood. Taking the antiepileptic medications as prescribed is important in order to maintain a 
medication blood level in children with epilepsy. The nurse should help the family to establish 
a medication schedule to avoid disrupting the daily routine of the family. The doses should be 
planned considering the half-life of the medication and the age of child. The medications with a 
longer half-life are administered less frequently and the missing doses have fewer negative ef-
fects than medications which have a short half-life. The aim is to establish a medication routine 
that fits with family life. This can increase drug compliance. Experts believe that the best times 
to take medications are before bedtime or at meal times. The antiepileptic medications should 
be administered regularly, and it is important that the family understand and apply this. Nurses 
should inform families that physical evaluation and laboratory tests should be administered to 
the child at certain intervals. The importance of measuring medication blood levels should be 
explained. Maintaining a therapeutic level of the medication in the blood during the continuati-
on of seizures period, is essential in determining the compliance of the dose, and identifying the 
side effects that may develop if the child receives multi-antiepileptic treatment. The symptoms 
such as fever, sore throat, swollen lymph nodes, jaundice and bleeding (easy bruising, petechia, 
echymosis, and epistaxis) may indicate a possible side effect of treatment in the hematopoietic 
system, liver and kidneys. The common cause of status epilepticus is an inadequate level of the 
antiepileptic medication in the blood. The nurse should properly record the frequency and type 
of seizures, and monitor the side effects of the medication within the hospitalization period of 
the child. Taking the success or failure of the applied treatment into consideration, the nurse 
can decide whether to increase the medication dose, to change the medication, or to add a new 
medication to the treatment. Therefore, the nurse should properly determine the effectiveness 
of the medication in controlling seizures. Conclusion: The antiepileptic medications are widely 
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preferred in the treatment of epilepsy when it is a chronic neurological disease. The antiepi-
leptic medication is generally administered during a long-term period. Long-term antiepileptic 
medication use can bring about many problems. Pediatric nurses have important responsibiliti-
es in respect to the effective management of the treatment process and reducing the risk of side 
effects. Nurses also need to educate the child and family about the disease management. The 
management of the antiepileptic treatment process is an important part of the care provided to 
the child with epilepsy. Treatment compliance may can be ensured when both the child and the 
family are educated. Informing the child and his/her parents about application of the treatment, 
possible side effects, and supporting their compliance to the treatment are highly important in 
terms of effective disease management and the compliance to the medication.
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OBEZİTE VE AĞRI: HEMŞİRELİK YÖNETİMİ 1

OBESITY AND PAIN: NURSING MANAGEMENT
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Öz: Dünya Sağlık Örgütü tarafından “vücutta sağlığı boza-
cak ölçüde anormal veya aşırı yağ birikmesi” olarak tanım-
lanan obezite son yıllarda giderek artan sağlık problemlerinin 
arasında yer almaktadır. Obezite ile birlikte kardiyovasküler 
sistem hastalıkları, diyabet, kanser, solunum sistemi hasta-
lıkları, osteoartirit gibi birçok kronik hastalığın da görülme 
riski artmaktadır. Obezite; aynı zamanda bireylerde, dispne, 
uyku problemleri, psikolojik problemler, ağrı gibi semptom-
ların görülmesine de neden olmaktadır. Artan yağ dokusu 
omurga üzerinde mekanik gücün artmasına bunun yanında 
proinflamatuvar sitokin ve adipokinlerin artmasına neden ol-
maktadır. Ayrıca; obez bireylerde trigliserit, LDL-kolesterol 
gibi kan lipit düzeylerindeki yükseklik ateroskleroza neden 
olmakta ve dolaylı olarak da omurga diskinin beslenmesinin 
bozularak dejenere olmasına yol açmaktadır. Tüm bu sebepler 
obez bireylerde şiddetli bel ağrısı problemlerini beraberin-
de getirmektedir. Bunların yanında; ağrı semptomlarının sık 
görüldüğü fibromiyalji sendromu ile obeziteyi ilişkilendiren 
çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca; obez bireylerde artan 
adipositokin ve azalmış serotonin düzeyinin migren görülme 
prevelansını arttırdığı belirtilmiştir. Dolayısıyla; obez birey-
lerin değerlendirilmesinde ağrı değerlendirilmesinin de yapıl-
ması, obez bireylerde şiddetli ağrı problemlerinin eşlik ettiği 
migren, fibromiyalji sendromu, başağrısı gibi hastalıkların da 
beraberinde görülebileceği unutulmamalıdır. Bunun yanında 
kronik ağrı şikâyeti yaşayan bireylerinde analjezik etki amaçlı 
yemek yemeye yönelmeleri ve sedanter yaşamın da obeziteye 
yol açabileceği bilinmelidir. Multidisipliner sağlık ekibi üye-
sinden biri olan hemşireler tarafından da obez bireylerde ağrı 
problemlerinin görülebileceği; kronik ağrı şikayetinin obezite 
için risk faktörü olduğu düşünülerek ağrı yönetimine ilişkin 
hemşirelik girişimlerinin de planlanması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Hemşirelik Bakımı, Obezite

Abstract: Defined by the World Health Organization as a 
“condition of abnormal or excessive fat accumulation in adi-
pose tissue”, obesity is among the growing health problems in 
recent years. Obesity causes the prevalence of many chronic 
diseases to increase such as cardiovascular system diseases, 
diabetes, cancer, respiratory diseases, and osteoarthritis. At the 
same time; obesity also causes such symptoms as dyspnea, 
sleep problems, psychological problems and pain in individu-
als. Increased adipose tissue leads to increased mechanical 
pressure on the spine and it also increases pro-inflammatory 
cytokines and adipokines. Furthermore; high levels of blood 
lipids such as triglycerides, LDL-cholesterol in obese indi-
viduals cause atherosclerosis and they lead to degenerative 
spinal disc deterioration of nutrition indirectly. All these rea-
sons bring the severe back pain problems in obese individu-
als. Besides; there have been several studies that associate 
obesity with fibromyalgia syndrome which is often observed 
with pain symptoms. Also, it is reported that increasing the 
level of adipocytokines and decreasing the level of serotonin 
cause to increase the prevalence of migraine. Therefore, the 
assessment of pain is required in obese individuals. It should 
also be noted that severe pain problems accompanied with 
the diseases such as migraine, fibromyalgia, and headache 
can be detected. Moreover, it should be known that chronic 
pain patients tend to eating behavior to avoid pain and also 
a sedentary life that causes obesity. Nurses who are one of 
the members of multidisciplinary team should plan nursing 
interventions by considering that obese individuals may have 
chronic pain problems, risk factors of obesity.

Key Words: Pain, Nursing Care, Obesity
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GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “vü-
cutta sağlığı bozacak ölçüde anormal veya 
aşırı yağ birikmesi” olarak tanımlanan obe-
zite son yıllarda giderek artan sağlık prob-
lemlerinin arasında yer almaktadır (WHO, 
2000; Aygün, 2014:45). DSÖ verilerine göre 
bir milyardan fazla kişinin fazla kilolu, 300 
milyon kişinin de obezite kriterlerini taşıdı-
ğı belirtilmektedir (WHO, 2014). Dünyadaki 
popülasyonun %58’inin 2030 yılına kadar da 
obez ya da fazla kilolu olacağı beklenmek-
tedir (Kelly et al., 2008:1431). Türkiye’de 
yapılan TEKHARF çalışmasında; 1990’dan 
2000 yılına obezite prevalansının kadınlarda 
%36, erkeklerde %75 oranında arttığı tespit 
edilmiştir (TEMD, 2014). Bunun yanında; 
2010 yılında yapılan TURDEP II çalışması-
na göre ise; kadınlarda obezite sıklığı %44, 
erkeklerde %27 ve genel toplumda ise %35 
bulunmuştur (TEMD, 2014). 

Obezite ile birlikte kardiyovasküler sistem 
hastalıkları, diyabet, kanser, solunum siste-
mi hastalıkları, osteoartirit gibi birçok kronik 
hastalığın da görülme riski artmaktadır. Obe-
zite aynı zamanda bireylerde; dispne, uyku 
problemleri, psikolojik problemler, ağrı gibi 
semptomların görülmesine de neden olmak-
tadır (Heuch et al., 2010:764; Ardıç, 2014:9). 
Özellikle bazı komorbit durumların diyabet, 
hipertansiyon, dislipidemi gibi obezite geli-
şimine katkısı bulunmaktadır. Bu komorbit 
durumlar içerinde de özellikle ağrı ile iliş-
kili olan diyabetik nöropati, obezite ile iliş-
kili bel ağrısı gibi durumlar son zamanlarda 
obezite yanında baş edilmesi gereken ikincil 
semptomlar olarak karşımıza çıkmaktadır 
(D’Arcy, 2012:22).

Obezite Sınıflaması

Obezite beden kitle indeksine (BKİ) göre de-
recelendirilmektedir (Tablo 1) (Kullie et al., 
2011:76).

Tablo 1. BKİ’ne göre Obezite Sınıflaması

BKI Sınıflama

18.5-24.9 Normal

25.0-29.9Fazla Kilolu

30.0-34.9 Obez I

35.0-39.9Obez II

≥40Obez III (Morbid Obezite)
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Ayrıca bel çevresinde yükselme de obezite ve 
hastalık riskini arttırmaktadır. Buna göre bel 
çevresinin kadınlarda ≥88 cm, erkeklerde ise 
≥102 cm obezite için yüksek risk oluşturmak-
tadır (TEMD, 2014). 

Obezite Ağrı İlişkisi

Çeşitli çalışmalarda beden kitle indeksinin ar-
tışı ile ağrı deneyimleme arasında pozitif yön-
de ilişki bulunmuştur (Hitt et al., 2007:430; 
Somers et al., 2011:8; McVinnie, 2013:163). 
İngiltere’de 2030 yılında popülasyonun ne-
redeyse %50’sinin obeziteli olacağı ve İn-
giltere ekonomisinin bir kısmının obezite ile 
ilişkili kronik ağrıya bağlı iş kaybı nedenli 
ayrılacağı tahmin edilmektedir (McVinnie, 
2013:163). Obezite ile ağrı arasındaki ilişki-
de; obezitenin mi kronik ağrıya sebep olduğu, 
yoksa kronik ağrının mı obeziteye neden ol-
duğu konusunda hala net kararlar bulunma-
maktadır. Obezitenin yoğun mekanik stres ve 
proinflamatuar süreç gibi nedenlerle kronik 
ağrıya neden olduğu hipotezleri bulunmak-
tadır. Bunun yanında kronik ağrı da yetersiz 
fiziksel aktiviteye ve yemek yeme eyleminin 
analjezik etki amacıyla kullanılması da obe-
ziteye neden olmaktadır (Ray et al., 2011:53; 
Somers et al., 2011:8; McVinnie, 2013:163). 
Ayrıca genetik, psikolojik ve metabolik fak-
törler de hem obeziteye hem de ağrıya neden 
olmaktadır.

Obez hastalarda interlökin 6 (IL-6), tümör 
nekroz faktörü α (TNF-α) ve C-reaktif pro-
tein gibi inflamatuvar belirteçlerin daha yük-
sek seviyelerde sergilendikleri görülmüştür. 
Bunun nedeni; adipoz yağ dokusunda bulu-
nan adipositlerin IL-6, TNF- α, leptin gibi 
adipositokinlerin salınımına yol açmasıyla 
ilişkilendirilmiştir. IL-6’ya cevap olarak ka-
raciğerden CRP salınmaktadır. Bunun ya-
nında bir diğer adipositokin olan monosit 
kemoatraktant protein-1 (MCP-1) salınmakta 
ve monositleri uyararak adipoz dokudan inf-
lamatuar sitokinlerin salınımını uyarmaktadır 
(Das, 2001:953; Okufuji et al., 2010:1330; 
McVinnie, 2013:163,164). 

Tüm bu proinflamatuar sürece cevap olarak 
salınan prostaglandinler, kinin ve histamin 
sinir sistemininin duyarlılığını arttırmakta ve 
hiperaljezi durumuna yol açmaktadır (Dray, 
1995:125; McVinnie, 2013:164) (Şekil 1). 

Obezitenin Ağrıya Neden Olduğu Durum-
lar

Bel ağrısı

Artan yağ dokusu omurga üzerinde mekanik 
gücün artmasına bunun yanında proinflama-
tuvar sitokin ve adipokinlerin artmasına ne-
den olmaktadır (Heuch et al., 2010:764; Ar-
dıç, 2014:11). Özellikle mekanik stresin artışı 
obez bireylerde kas-iskelet ve eklem ağrıları-
na neden olmaktadır (McVinnie, 2013:164). 
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Birçok çalışmada artan beden kitle indeksi-
nin kas iskelet sistemi ağrılarından özellikle 
bel ağrısına ve alt ekstremite ağrılarına se-
bep olduğu gösterilmiştir (D’Arcy, 2012:23; 
McVinnie, 2013:164). Çalışmalarda bireyin 
yaşı arttıkça bu riskin arttığı ve özellikle 
BKİ’i 30 ve üzerinde olan bireylerin bu risk 
grubunda olduğu belirtilmiştir (Kulie et al., 
2011:76,77; D’Arcy, 2012:23). Ayrıca; obez 
bireylerde trigliserit, LDL-kolesterol gibi kan 
lipit düzeylerindeki yükseklik ateroskleroza 
neden olmakta ve dolaylı olarak da omurga 
diskinin beslenmesinin bozularak dejenere 
olmasına yol açmaktadır. Tüm bu sebepler 
obez bireylerde şiddetli bel ağrısı problem-
lerini beraberinde getirmektedir. Özellikle 
abdominal obezitenin bel ağrısı prevalansı 
ile ilişkili bulunduğunu gösteren az sayıda 
çalışma mevcuttur (Shiri et al., 2010:135; 
Ardıç, 2014:11). Obez bireylerin mulidisipli-
ner ekiple, fiziksel aktivitelerinin arttırılması, 
cerrahi, farmakolojik ya da nonfarmakolojik 
yöntemlerle kilo vermesi ağrının azaltılması-
na yardımcı olmaktadır (D’Arcy, 2012:24).

Osteoartrit

Obezite sonucunda adipoz dokunun neden 
olduğu mekanik stres kemik kartilajında ve 
kemik matriksinde yük artışına sebep olmak-
ta ve diz ekleminin ekstrasellüler matriksin-
de yaralanma ve dejenerasyona yol açmak-
tadır (Gabay et al., 2008:675; McVinnie, 

2013:164). Kondrositlerde mekareseptörle-
rin uyarılması ile birlikte metalloproteaz ve 
interlökin 1 salınımına sebep olmakta; tüm 
bunların sonucunda inflamatuar süreç akti-
ve olarak ağrı meydana gelmektedir (Gabay 
et al., 2008:675,676; McVinnie, 2013:164). 
Bunun yanında bireyin kadın olması ve obez 
olması diz osteoartriti için predispozan fak-
törler arasında yer almaktadır (Jiang et al., 
2011:150; D’Arcy, 2012:23; King and March, 
2013:185). Jiang ve ark.’nın (2011:150) ça-
lışmasında, BKİ’nde her 5 ünite artış, diz os-
teoartriti gelişimini %35 oranında arttırdığı 
belirtilmiştir.

Fibromiyalji

Ağrı semptomlarının sık görüldüğü fibromi-
yalji sendromu ile obeziteyi ilişkilendiren çe-
şitli çalışmalar yapılmıştır. Buna göre; Gota ve 
ark.’nın (2015:289) fibromiyalji hastalarıyla 
yaptığı çalışmasında hastaların %29.9’unun 
yüksek kilolu ve %43.8’inin obez olduğu, 
Ursini ve ark.’nın (2011:1403) çalışmasında 
ise fibromiyalji hastalarının %30’unun yük-
sek kilolu, %40’ının obez olduğu belirtilmiş-
tir. Çalışmada; obez fibromiyalji hastalarının 
normal kilolu fibromiyalji hastalarına göre; 
fibromiyalji tedavisi için daha fazla ilaç kul-
landığı, daha az egzersiz yaptığı bildirilmiştir 
(Gota et al., 2015:289).

Fibromiyalji ile obezite arasındaki ilişki tam 
olarak tanımlanamamakla birlikte, bazı teori-
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ler söz konusudur. Fibromiyalji hastalığında 
sık görülen ve ağrıya karşı sensitasyonun art-
masının nedeninde özellikle obez bireylerde 
adipoz doku nedeniyle gelişen proinflama-
tuar süreç sorumlu tutulmaktadır. Bu süreçte 
salınan sitokinler santral sensitasyonu arttır-
makta, ağrıya duyarlılık artmaktadır (Okufuji 
et al., 2010:1329). Bunun yanında fibromi-
yalji hastalarında ağrı nedeniyle yetersiz fi-
ziksel aktivitenin görülmesi kilo artışına yol 
açtığı ve obeziteye yatkınlığı arttırdığı bilin-
mektedir. Bireyin hem fibromiyalji hem obez 
hasta olmasının getirdiği fiziksel inaktivite, 
depresyon, uyku düzeninde bozulmalar ve 
bu semptomlara eklenen ağrı bireyi hastalık-
la baş etmesini zorlaştırmaktadır (Ursini et 
al., 2011:1403; D’Arcy, 2012:22; Gota et al., 
2015:289; Balcı Alparslan et al., 2015:2). 

Ayrıca obez bireylerde adipoz dokudan pro-
inflamatuar süreçte IL-6 ve Tnf-α gibi sitokin-
ler salınmaktadır (Okufuji et al., 2010:1329). 
Fibromiyalji ve obez hastalarda da salınan 
IL-6 triptofan hidroksilaz enzimi ile rekabet 
eden enzimi aktive ederek, serotonin salını-
mını azalmasına neden olmaktadır. Serotonin 
ise ağrı modulasyonunu azaltmakla sorumlu-
dur (Shelton and Miller, 2010:275; Okufuji et 
al., 2010:1330).

Migren

Obez bireylerde migren görülme sıklığı-
nın arttığına ilişkin çalışmalar mevcuttur. 

Buna göre; Bond ve ark.’nın çalışmasında 
(2011:362) obez bireylerde artan adiposito-
kin ve azalmış serotonin düzeyi nedenli mig-
ren ve migren atakları görülme prevalansının 
arttığı belirtilmiştir. Yine Winter ve ark.’nın 
(2009:269) çalışmasında; migren prevalansı 
beden kitle indeksi 35 ve üzerinde olan birey-
lerde daha yüksek bulunmuştur. Gökçal ve 
ark.’nın (2015:84) çalışmasında da beden kit-
le indeksi 25 ve üzeri olan migrenli kadınlar-
da istatistiksel olarak migren atak sıklığının 
ve migren derecesinin arttığı belirtilmiştir.

Amerikan Başağrısı Birliği obezitede infla-
matuar süreçte oluşan kalsitonin gen ilişkili 
peptit, P maddesi, TNF-α gibi maddelerin 
salındığı migren hastalığında da benzer mad-
delerin salındığı belirtilmiştir. Obez bireyler-
de oluşan bu kimyasal maddeler migren için 
hazırlayıcı etmenleri oluşturmaktadır (AHS, 
2013:719). Bunun yanında migren hastala-
rında insülin seviyesi, glikoz düzeyi, LDL 
kolesterol düzeyi diğer bireylere göre yük-
sek olduğu bilinmekte, obez olma durumu da 
kandaki bu bileşenlerin yüksekliğine zemin 
hazırlamaktadır (AHS, 2013:720).

Metabolik Sendrom

Çalışmalarda; metabolik sendrom ile birlikte 
obezitenin görüldüğü aynı zamanda hastala-
rın kronik ağrı şikayetleri yaşadıkları bildi-
rilmiştir (Loevinger et al., 2007:87; Duruoz 
et al., 2012:663). Bu durumun nöroendokrin 
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sistemle ilişkili olabileceği düşünülmüştür. 
Bunların yanında metabolik sendromda da 
inflamatuar sürecin aktive olmasıyla birlikte 
inflamatuar sitokinlerin hipotalamik-hipo-
fizer-adrenal aksı etkileyerek kortizol düze-
yini arttırmaktadır. Bu yolla da kan glikoz 
düzeyi yükselmekte, insülin rezistansı duru-
mu yaşanmaktadır (Rezania et al., 2011:538; 
McVinnie, 2013:164,165). Duruöz ve 
ark.’nın (2012:663) çalışmasında metabolik 
sendromlu ve özellikle abdominal obezitesi 
olan bireylerde bel ağrısı görülme oranı yük-
sek bulunmuştur. 

Ağrının Obeziteye Neden Olduğu Durum-
lar

Sedanter Yaşam 

Kronik ağrı yaşayan bireyler kendilerini ça-
resiz hissetmekte hem ağrıyla başetmeleri 
azalmakta hem de sedanter bir yaşamı tercih 
etmektedirler (McVinnie, 2013:166; Baba-
dag et al., 2015:913). Özellikle ağrı yaşayan 
bireylerin ağrının kökeninin organik temel-
li olduğuna inanması bireylerin çaresizlik 
durumlarını arttırmaktadır (Babadag et al., 
2015:914). Aynı zamanda organik ağrı inan-
cına sahip bireyler aktivite ile ağrılarının 
arttığına inanmakta, hareket etmekten kaçın-
maktadırlar (Babadag et al., 2015:916). Gatc-
hel 1991 yılında bilişsel-davranışsal modele 
dayalı hipotezinde özellikle kronik ağrısı olan 
ve 2-4 aydan daha uzun süredir ağrısı olan, 

hastalık rolünü kabullenmiş ve alışkanlık ha-
line getirmiş bireylerin hareket etmeye ilişkin 
direnç gösterdikleri belirtilmiştir (Gatchel, 
1991; McVinnie, 2013:167).

Ağrı Kesici Yeme

Yapılan bazı çalışmalarda haz verme amaç-
lı yeme davranışı geliştiği ve bu davranışın 
analjezik etki gösterdiği belirtilmiştir (Foo 
and Mason, 2009: 13053). Yabancı literatürde 
bu yemek yeme davranışı ‘’eating analgesia’’ 
yani ‘’ağrı kesici yeme’’ şeklinde tanımlan-
mıştır (McVinnie, 2013:167). Bu durum ise 
yemek yeme eylemi ile haz verici durumun 
endojen opioid sistemin devreye girmesiyle 
oluşmaktadır (Foo and Mason, 2009: 13053).  
Özellikle yemek yeme eylemi öncesinde ya 
da sonrasında değil yemek yeme sırasında 
analjezik etkinin ortaya çıktığı ve bu duru-
mun da sürekli yemek yemeyi uyardığı düşü-
nülmektedir (McVinnie, 2013:167). 

Obezite ve Ağrıda Tedavi 

Ağrı yaşayan obez bireyin tedavisinde 
farmakolojik, girişimsel, cerrahi ve non-
farmakolojik yaklaşımlar birlikte kullanıl-
maktadır.

Farmakolojik Yöntemler

Farmakolojik yöntemler ağrı gidermede en 
yaygın kullanılan yöntemlerdir. Amerikan 
Kronik Ağrı Derneği’nin 2015’te yayınladı-
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ğı rehbere göre; kronik ağrı tedavisinde kul-
lanılan ilaçlar dört ana sınıfta belirlenmiştir 
(ACPA, 2015).

a) Non-opioidler: Aspirin, non steroid anti-
enflamatuar ilaçlar ve asetaminofen bu grup 
içerisinde yer almaktadır. 

b) Opioidler: Narkotik grubu da denilebil-
mektedir. Zayıf opioid analjezikler (tramadol 
vb.) ve kuvvetli opioid analjezikler (morfin, 
kodein hidrokodon, oksikodon vb.) olarak iki 
gruba ayrılmıştır. 

c) Adjuvan analjezikler: Bu grup ilaçlar; 
ilk başlarda hastanın diğer semptomlarını gi-
dermeye yönelik kullanılmıştır. Son zaman-
larda ise, özel ağrı sorunlarını hafifletmeye 
yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Anti-
depresanlar, antikonvülsanlar bu gruba örnek 
olarak verilebilir.

d) Diğer ilaçlar: Doğrudan ağrı giderici 
özellikleri olmayan ilaçlardır. Ağrı yönetim 
planının bir parçası olarak reçete edilebilir. 
Bunlar uykusuzluk, anksiyete, depresyon ve 
kas spazmlarının tedavisinde kullanılan ilaç-
lar olarak sayılabilir. Anksiyolitikler, antie-
metikler, myolorelaksanlar bu gruba örnek 
olarak verilebilir.

Girişimsel yöntemler 

Ağrı kontrolünde girişimsel yöntemler son 20 
yıl içerisinde önemli ölçüde ön plana çıkmış-

tır. Özellikle ağrı kontrolünde farmakolojik 
tedavi başarısız kaldığı ve ilaçlara bağlı yan 
etkiler yaşanmaya başlandığı zamanlarda gi-
rişimsel yöntemler uygulanmaktadır. Sinir 
blokajları, spinal opioid uygulamaları, rad-
yofrekans termokoagülasyon uygulamaları, 
epidural steroid uygulamaları vb. yöntemler 
ağrının tedavisinde kullanılan girişimsel yön-
temler arasında sayılabilir (Erdine, 2012:15).

Cerrahi Girişimler 

Obez bireyde obezite tedavisinde çeşitli cer-
rahi girişimler kullanılmaktadır. Bu girişim-
ler bariyatrik ve rekonstriktif cerrahidir. Bari-
yatrik cerrahi’de; gıda alımının kısıtlanması, 
emiliminin azaltılmasını amaçlayan gastrik 
bypass, gastroplasti, gastrik bantlama gibi gi-
rişimler uygulanır. Rekonstriktif cerrahi’de; 
mevcut yağ dokusunun uzaklaştırılmasını 
amaçlayan liposuction, lipektomi gibi yön-
temler kullanılır (Aygün, 2012:377). Uy-
gulanan cerrahi girişimler ile obezitenin ve 
dolaylı olarak da ağrı şikâyetinin önlenmesi 
amaçlanmaktadır.

İlaç dışı yöntemler 

İlaç dışı yöntemler farmakolojik yöntemler 
kullanılamadığında veya etkileri yetersiz kal-
dığında, ilaçların etkisini artırmak için farma-
kolojik yöntemler ile birlikte ya da tek başla-
rına kullanılır (Arslan ve Çelebioğlu, 2006:4). 
Bu yöntemler; periferal teknikler (transkütan 
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sinir stimülasyonu (TENS), sıcak-soğuk uy-
gulama, masaj, refleksoloji, aromaterapi vb.), 
Bilişsel-davranışsal teknikler (gevşeme-eg-
zersiz, müzik terapi, dikkatini başka yöne 
çekme vb.) ve diğer tekniklerdir (akupunk-
tur, plasebo) (Arslan ve Çelebioğlu, 2006:4; 
Özveren, 2011:84, Babadag et al., 2015:913). 
Obezitede ağrı kontrolünde non-farmakolojik 
olarak müzik terapi, rahatlama teknikleri ve 
eklemlerdeki yükü azaltan havuz egzersiz-
leri ve yüzmeden de yararlanılabilmektedir 
(D’Arcy, 2012:24; Usta ve Akyolcu, 2014:1).

Obezite ve Ağrıda Hemşirelik Bakımı

Obez bireyler bahsedildiği gibi birçok ağrı 
semptomunu taşıyan diğer hastalıkları da be-
raberinde yaşayabilmektedirler. Dolayısıyla 
obez bireylerin tedavi ve bakım girişimleri 
arasında ağrı yönetimi de özellikle atlanan 
fakat yönetimi önemli olan bir konudur. Bu 
hastalarda hem obezitenin hem de kronik 
ağrı şikâyetinin yönetiminde mulidisipliner 
bir ekip anlayışına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
ekibin içinde kilit rol oynayan hemşirelere de 
önemli sorumluluklar düşmektedir (D’Arcy, 
2012:24; Usta ve Akyolcu, 2014:1).

Hemşirelik Tanılaması

Subjektif Veriler (BGS, 2007)

✓	Ağrı olan bölgeyi çekme, 

✓	Ağrı olan bölgeyi korumaya yönelik hare-
ketler (hareketlerde yavaşlık)

✓	Ağrıyan uzvu uzatma, sabit tutma

✓	 İç çekme, bağırma, agresif/saldırgan ko-
nuşma

✓	Uyku kalitesinde azalma

✓	Ağlama, sinirlilik

Objektif Veriler (Aygün, 2012:365).

✓	Standardize adilmiş ağrı ölçeğine göre 
ağrı şiddeti

✓	Eklem bölgelerinde zorlanma

✓	Eklemlerde dejenerasyon

✓	Lordoz ve bel ağrısı

✓	Kas kuvvetinde azalma

Hemşirelik Tanıları

Obez bireyler ağrıyla beraber birçok sorunu 
da beraberinde yaşamaktadır. Hemşirelerin 
bu hastaları değerlendirerek uygun hemşire-
lik tanılarını belirlemeleri ve girişimler uygu-
lamaları gerekmektedir (Tablo 2).  

Hemşirelik Girişimleri

Obez bireylerde ağrı kontrolüne ilişkin bazı 
hemşirelik girişimleri ise şunlardır:

✓	Özellikle ağrı tedavisinde farmakolojik 
tedavide obez bireylerde hemşirelerin dik-
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kat etmesi gereken noktalar bulunmaktadır 
(D’Arcy, 2012:24). İlaçların etkisi adipoz 
dokunun yağsız dokuya oranına bağlıdır. 
Buna göre kullanılan ilaca göre ilacın etki-
si değişebileceği konusuna dikkat edilme-
lidir (Leykin et al., 2011:27). 

✓	Opioid türevi ilaç kullanan ve solunum re-
zervi düşük olan hastalarda dikkatli olun-
malı, konstipasyon yan etkisi görülebile-
ceği düşünülmelidir.

✓	Bunun yanında opioid türevi ilaç kulla-
nan hastalar solunum apnesi yönünden de 
takip edilmelidir (Schug and Raymann, 
2011:73, D’Arcy, 2012:24).

✓	Non-streoid antiinflamatuar ilaç grubunu 
kullanan bireylerde ise, özellikle obezi-
tede görülen komorbit durumlarda organ 
yetmezlikleri, renal disfonksiyon ve mide 
kanaması yönünden dikkatli olunmalıdır.

✓	Sedasyon yapan ilaç grubunda kaçınılma-
lıdır. Eğer postoperatif ağrı tedavisi gere-
kiyorsa opioid tedavisine alternatif olarak 
klonidin, ketamin gibi adjuvan ilaç grubu 
da kullanılabilmektedir (Schug and Ray-
mann, 2011:73, D’Arcy, 2012:24).

✓	Obez bireyin özellikle ağırlık taşıyan ek-
lemleri değerlendirilmelidir.

✓	Risk altındaki kasların gücü değerlendiril-
melidir.

✓	Beden mekaniklerine uygun hareket ve 
dinlenme pozisyonlarının sağlanması için 
obez birey teşvik edilmelidir.

✓	Ağrı yaşayan bireyin ağrının özellikleri 
(süresi, şiddeti, sıklığı vb.) değerlendiril-
melidir.

✓	Ağrı yaşayan bireyin ağrı inançları sorgu-
lanmalıdır.

✓	Fiziksel aktivitenin arttırılması için birey 
teşvik edilmelidir.

✓	Beslenme düzeni değerlendirilmeli, bire-
yin uygun beslenmesi sağlanmalıdır.

✓	Bireyin yeme davranışları değerlendiril-
meli, davranışın altındaki neden sorgulan-
malıdır.

✓	Obez bireyin migren, fibromiyalji, bel 
ağrısı gibi hastalıklar yönünden risk de-
ğerlendirilmesi yapılmalıdır (D’Arcy, 
2012.24; Aygün, 2012:366; Usta ve Ak-
yolcu 2014:1; Ardıç, 2014:11).
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Tablo 2. Obezite ve Ağrı İle İlişkili Hemşirelik Tanıları

Artmış yağ dokusunun omurga üzerinde basıncına bağlı bel ağrısı

Kronik ağrıya ve artan vücut ağırlığına bağlı fiziksel harekette bozulma 

Kronik ağrıya bağlı uykusuzluk 

Kronik ağrıya bağlı sosyal izolasyon

SONUÇ

Obez bireylerin tanılamasında ağrı değerlen-
dirilmesinin de yapılması, obez bireylerde 
şiddetli ağrı problemlerinin eşlik ettiği mig-
ren, fibromiyalji sendromu, disk hernisi gibi 
hastalıkların da beraberinde görülebileceği 

unutulmamalıdır. Multidisipliner sağlık eki-
bi üyesinden biri olan hemşireler tarafından 
da obez bireylerde ağrı problemlerinin görü-
lebileceği düşünülerek ağrı yönetimine iliş-
kin hemşirelik girişimlerinin de planlanması 
gerekmektedir (Hahler, 2002:85,90; Ardıç, 
2014:9,14; Usta ve Akyolcu 2014:1,7). 

Şekil 1. Ağrı ve Obezite Patofizyolojisi 

* Lean, 2000:331; McVinnie, 2013:164
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EXTENDED ABSTRACT

Obesity is among growing health problems in recent years. Obesity causes the prevalence of 
many chronic diseases to increase. At the same time, obesity also causes the appearance of 
symptoms such as dyspnoea, sleep problems, psychological problems and pain in individuals. 
It has been reported in several studies that there is a positive correlation between increasing 
body mass index and experiencing pain. The causal relationship between the two is still unc-
lear. One of the hypotheses about this case is that obesity leads to chronic pain with intensive 
mechanical stress and pro-inflammatory process. On the other hand, another hypothesis claims 
that the cause of obesity is chronic pain since chronic pain leads to inadequate physical acti-
vity while eating is an analgesic behaviour. Especially, eating is used for analgesic effect by 
patients with chronic obesity. There is also another hypothesis claiming that genetic, psycho-
logical or metabolic factors may also lead to both obesity and pain. Adipose tissue releases 
such inflammatory markers as interleukin 6 (IL-6), tumour necrosis factor α (TNF-α) in obe-
se individuals. Similarly, prostaglandins, histamine and quinine are secreted as a response to 
pro-inflammatory mediators. In this case, the sensitivity of the nervous system increases and 
therefore causes hyperalgesia. The conditions in which obesity causes pain are low back pain, 
osteoarthritis, fibromyalgia, and migraine. Growing adipose tissue causes both increasing the 
mechanical strength on the backbone and releasing proinflammatory cytokines in the low back 
pain patients. Jiang et al. have reported that with the increasing of every 5 unit in the body mass 
index, the possibility of the development of knee osteoarthritis increases by 35%. The reason 
of this case is the degenerating of adipose tissue on bone cartilage due to mechanical stress. 
In their study, Goda et al. (2015) have indicated that of the patients with fibromyalgia, 29.9% 
was overweight while 43.8% was obese. Bond et al. (2011) have reported that increased levels 
of adipocytokines and decreased levels of serotonin lead to an increase in migraine prevalence 
in obese individuals. Some studies also report that patients who have obesity and metabolic 
syndrome have complaints of chronic pain. It is thought that these complaints are associated 
with the neuroendocrine system. The conditions in which pain causes obesity are sedentary 
lifestyle and analgesic eating behaviours. Since individuals with chronic pain feel themselves 
helpless, they prefer to have a sedentary life as they think their severity of pain reduces when 
they move less. In particular, the individuals believing that the origin of the pain is organic-
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based, the feeling of helplessness increases. Since individuals also believe that organic pain 
increases with activity, they refrain from moving. Furthermore, obese patients think that eating 
has an analgesic effect. Because it is believed that the analgesic effect of eating develops only 
during eating, this thought stimulates continuous eating behaviour. Pharmacologic, interven-
tional, surgical, and non-pharmacological approaches are used altogether in the treatment of 
obese pain patients. According to the American Chronic Pain Association Guideline published 
in 2015, the drugs used in the treatment of chronic pain have been classified in four groups. 
These are non-opioids, opioids, adjuvant analgesics, and other medicines. However, the tre-
atment and care interventions in obese individuals with pain could be disregarded since pain 
management is of much importance. A multidisciplinary team approach is needed in the mana-
gement of chronic pain complaints. Nurses who have important responsibilities play a key role 
within this team. Obese individuals with chronic pain have many problems such as distortion 
of physical movements, insomnia, isolation, and fatigue. Nurses should evaluate these patients 
and determine appropriate nursing diagnosis and interventions. There are important points in 
the pharmacological treatment of obese individuals that nurses should be aware of. The effects 
of drugs on adipose tissue depend on the ratio of lean tissue. However, nurses should be care-
ful with patients with low respiratory reserve who use opioids. Besides, it should be followed 
in terms of respiratory apnoea and also constipation side effects could be seen. Non-steroidal 
anti-inflammatory drugs may cause organ failures, renal dysfunctions, and gastrointestinal ble-
eding. Nurses should avoid sedative drug group. If postoperative pain treatment is going to be 
carried out, adjuvant drugs such as ketamine and clonidine could also be used as an alternative 
to opioid therapy. The weight-bearing joints should also be examined in obese individuals since 
their muscle power could be at risk. Obese individuals should be encouraged in order to ensure 
the proper body position in terms of mechanical movement and while resting. Nurses should 
evaluate pain and the characteristics of pain (duration, intensity, frequency, etc.). Nurses should 
ask about the thoughts of patients about pain. Individuals should be encouraged to increase their 
physical activity. Diet of the patients should be considered and individuals must be provided 
with proper nutrition. Individual’s eating behaviours should be considered by nurses. Obese 
individuals should be evaluated in terms of having risks for diseases such as low back pain, 
migraine, and fibromyalgia.
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KURUMDA KALAN YAŞLILARIN SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE 
YENİ BİR YÖNTEM: GÜLME TERAPİSİ 1

A NEW METHOD FOR THE HEALTH PROMOTION OF OLDER 
ADULTS WHO LIVE IN INSTITUTION: LAUGHTER TERAPHY

Nilgün KURU1

1 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara / Türkiye

Öz: Yaşlılarda sağlığı geliştirme davranışları, genç yaşta mey-
dana gelen ölümlerde yaşamın potansiyel kayıp yıllarını azalt-
mayı destekler ve geri kalan yaşamın daha kaliteli olmasını 
temin eder. Bu nedenle yaşlı bireyin sağlığını geliştiren yön-
temler oldukça önemlidir. Yaşlı bireyin sağlığının geliştiril-
mesinde kullanılan bu yöntemlerden biri de gülme terapisidir. 
Koşulsuz gülme ve yoga nefes tekniklerini birleştiren egzersiz 
gülme terapisi olarak adlandırılmaktadır. Gülme terapisinde, 
mizah, şaka ya da komik bir olay olmadan da gülünebilir. Gül-
me, fiziksel bir egzersiz olarak başlayıp gruptaki diğer üyeler-
le göz kontağı sağlayarak ve onlarla oyunlar oynayarak simüle 
edilir. Vücut gerçek ve gerçek olmayan gülmeyi ayırt edemez 
ve gülme başlar. Birçok çalışmada, gülme terapisinin olumlu 
etkilerine işaret edilmiş ve yararları ifade edilmiştir. Kurumda 
kalan yaşlılar ile yapılan çalışmalarda gülme terapisinin yaş-
lıların depresif duygularının hafifletilmesinde, uykusuzluğu-
nun giderilmesinde, uyku kalitesinin artmasında, anksiyete, 
depresyon ve genel iyilik durumlarında olumlu etkileri ortaya 
konmuştur. Depresif yaşlılarda uygulanan gülme terapisinin, 
uygulanan grup egzersizleri kadar yaşlının yaşam kalitesini 
artırdığı tespit edilmiştir. Huzurevinde yaşayan yaşlılarda ya-
pılan bir araştırmada ise gülme terapisi uygulandıktan sonra 
yaşlıda ajitasyonun önemli derecede azaldığı ve yaşlıların 
birbirleri ile olan etkileşimlerinin arttığı ortaya konmuştur. 
Gülme terapisi oldukça farklı alanlarda kullanılmakla birlik-
te, yaşlılarda kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça az 
sayıda olup, ülkemizde yapılan alan yazın taramasında konu 
ile ilgili yapılmış çalışmalara rastlanmamıştır. Bu derlemenin 
amacı gülme terapisini tanıtmak, objektif verilerle sağlık pro-
fesyonelleri için kanıta dayalı uygulamalar çerçevesinde yaşlı 
sağlığının geliştirilmesinde ve yaşam kalitesinin artırılmasın-
da kullanımın yaygınlaştırılması açısından kaynak olmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Gülme Terapisi, Yaşam Kalitesi

Abstract: Health improving behaviours of elder people de-
crease deaths at a young age and help them live a quality life. 
For this reason, the methods that improve the health of the 
older adults are very important. One of the methods improv-
ing the health of older adult is the laughter therapy. It’s called 
the laughter therapy combining the unconditional laughter and 
yoga breathing techniques. In the laughter therapy, people can 
laugh without humour, a joke or a funny incident. Laughter 
is simulated firstly by a physical exercise, through eye con-
tact and playing games. Body can’t differentiate between real 
and unreal laugh and people start laughing. In the studies con-
ducted with older adults who live in institutions, it was stated 
that the laughter therapy lessens depressive feelings, regulates 
sleeping habits and raises sleep quality, has a positive effect 
on anxiety, depression and general well-being. It was also 
realized that the laughter therapy increases the life quality 
of older adult depressive people as much as group exercises 
done with older people. In a study carried out with older adult 
people in retirement home, after applying the laughter therapy, 
it was observed that agitation decreased significantly and the 
interaction among old people increased. Although the laughter 
therapy is used in many different areas, the number studies 
regarding the use of this therapy with older people are limited. 
The aim of this review’s to introduce the laughter therapy, to 
generalize it in improving health of old people using objective 
data within the framework of proof-based practices for health 
professionals and to be a source in increasing the life quality 
in terms of widespread use of the laughter therapy. 

Key Words: Elderly, Laughter Therapy, Quality of Life
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GİRİŞ

Her ülke yaşlılığı farklı deneyimlese de ya-
şam koşullarının iyileşmesi, sağlık hizmetle-
rine erişimin artması, çocukluk ve yeni doğan 
ölümlerinin azalması gibi ortak desenler nü-
fusun yaşlanmasına sebep olmaktadır (World 
Health Organization, 2012). Dünya’ da 2015 
yılı için 60 yaş üzeri nüfusun, toplam nüfusa 
oranı %12’ olup, bu oranın her yıl %3,2 art-
tığı tahmin edilmektedir. Sayısal olarak 2015 
yılında 901 milyon olan yaşlı nüfusun, 2030 
yılında 1,4 milyara, 2050 yılında ise 2,1 mil-
yara ulaşacağı öngörülmektedir (United Na-
tions, 2015). Türkiye’ de ise 2014 yılında 65 
yaş ve üzeri yaşta olan yaşlıların, toplam nü-
fusa oranı %8 iken, bu oranın nüfus projeksi-
yonlarına göre 2023 yılında %10,2’ye, 2050 
yılında ise %20,8’e yükseleceği tahmin edil-
mektedir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2014).

Ülkelerdeki yaşlı nüfus oranındaki hızlı artış, 
sosyal, ekonomik, politik, sağlık ve bakım 
gibi pek çok alanda sorunlar yaşanmasına 
neden olmaktadır (World Health Organiza-
tion, 2015). Yapılan çalışmalarda yaşlıların 
her ne kadar evde bakımı önerilse de ulusal 
ve uluslararası verilere göre kurumda kalan 
yaşlı sayısı azımsanmayacak kadar fazladır 
(Tarricone and Tsouros, 2008:9; Türkiye İs-
tatistik Kurumu, 2014; Harris-Kojetin et al., 
2016:56). Türkiye’ de yaşlı nüfusun artması 
ile yaşlı bakım hizmetleri veren kuruluşla-

rın sayısı, kapasitesi ve bu kurumlarda kalan 
yaşlı birey sayısı da önceki yıllara oranla art-
maktadır (Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı, 2015). 

Yaşlı bakım hizmeti veren kurumlar yaşlı açı-
sından, farklı kültürlerden gelmiş insanlarla 
birlikte yaşaması gereken, yeni bir ortamdır 
(Devlet Planlama Teşkilatı, 2007). Alışılan 
çevreden ve aile ortamından ayrılıp, huzure-
vi ortamına uyum sağlamaya çalışmak yaşlı 
açısından oldukça güç bir durumdur (Danış, 
2004:126). Huzurevinde yaşamak biyolojik, 
psikolojik sağlığı ve sosyal işlevselliği etki-
leyen stresli bir yaşam olayı olarak değerlen-
dirilebilir (Baltes and Baltes, 1990:20). Bu 
stresli yaşamın yaşlı birey üzerindeki olum-
suz etkilerinden birisi de burada yaşayan 
yaşlıların yaşam kalitelerinin düşük olması-
dır. Yapılan çalışmalarda, kurumda yaşayan 
yaşlıların, evde ailesiyle birlikte yaşayan yaş-
lılara göre daha fazla yalnızlık hissettikleri ve 
yaşam kalitelerinin daha düşük olduğu görül-
müştür (Nikmat and Al-Mashoor, 2015:117; 
Drageset et al., 2008:4; Tel ve Sanacıoğul-
ları, 2006:34). Yaşlıların yaşam kalitesini 
geliştirmede ve fonksiyonel bağımsızlığını 
devam ettirmede sağlığı geliştirme davranış-
ları oldukça önemli bir hale gelmiştir (Lee et 
al., 2006:37). Yaşamın her evresinde sağlığı 
geliştirme davranışları sosyal ve psikolojik 
unsurları içine alarak geniş bir kapsamda 
temellendirilmelidir (Andrews, 2001:728). 
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İnsanlar sağlık kavramının kendileri ve baş-
kaları için ne ifade ettiğini tanıdığı zaman, 
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını benimser 
ve uygulamaya geçer (Edelman et al., 2013: 
86). Yaşlıların da sağlıklı yaşam biçimi dav-
ranışlarını benimseyerek, bu davranışları sür-
dürdüğü zaman, yaşam kaliteleri yükselebilir 
(Lima et al., 2011:490). 

Hem sağlığı koruma ve geliştirme hem de 
sağlık sorunlarının çözümü konusunda son 
yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler-
de modern tıp dışındaki yollara başvurma dü-
zeyinde önemli bir artış gözlemlenmektedir. 
Yirminci yüzyılın başlarından itibaren tera-
pötik bir yöntem olarak uygulanmaya başla-
nan yoganın fizyolojik ve psikolojik yararları 
oldukça fazladır (Park et al., 2015:462). Yo-
ganın gevşeme, uyku kalitesi, yaşam tarzı ve 
yaşam kalitesi değişikliklerine olumlu etkile-
ri pek çok araştırma sonuçları ile desteklen-
miştir (Chapman and Bredin, 2010:15; Chen 
et al., 2010:54; Cohen et al., 2004:2256). 
Farklı ülkelerde, farklı alanlarda kullanılan 
yoga türlerinden biri de Laughter Yoga/ The-
rapy ‘dir (Kataria, 2011:13).  Kahkaha Yoga-
sı, Gülme Yogası ya da Gülme Terapisi olarak 
Türkçe’ye çevrilerek kullanımı uygundur. 

Gülme terapisinin onkoloji, alerji, dermatolo-
ji, immünoloji, göğüs hastalıkları, kardiyolo-
ji, dahiliye, romatoloji, rehabilitasyon, klinik 
ve medikal psikolojide, evde bakım, geriatri, 

terminal dönem, halk sağlığı, onkoloji, gibi 
pek çok alanda uygulandığı belirtilmiştir 
(Mora-Ripoll, 2011:175).

1980’lerden itibaren gülmenin yüksek kan 
basıncını düşürdüğü, kontrol altına aldığı ve 
önlediği, kalp hastalıkları, peptik ülser, dep-
resyon, anksiyete, uykusuzluk, alerji ve hatta 
kanser gibi hastalıklarda kullanılmasının po-
zitif etkileri yapılan bilimsel araştırmalarla 
desteklenmiştir (Sharma, 2005:16). In vitro 
fertilizasyon tedavisi alan kadınlarda yapı-
lan kontrol gruplu deneysel çalışma sonuç-
larına göre, gülme terapisi sonrasında stres 
ve depresyon seviyelerinde anlamlı derecede 
azalmalar saptanmıştır (Chung, 2011:195). 
Gülme terapisinin diyabetik hastalarda kan 
protein seviyesini azalttığı (Hayashi et al., 
2007:704), atipik egzaması olan annelerin 
ve sağlıklı annelerin sütündeki melatoninin 
arttığı, bununla birlikte latekse ve toza aler-
jisi olan yeni doğanların ise verdiği tepkinin 
azaldığı (Kimata, 2007:701), meme kanseri 
tedavisi sonrası rehabilitasyon dönemindeki 
bireylerde yaşam kalitesini arttırmada etki-
li olduğu ortaya konmuştur (Ei, 2011:288). 
Farklı yaş gruplarındaki bireylerde kullanıl-
makla birlikte, gülme terapisinin yaşlılarda 
kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça 
az sayıdadır. Kurumda yaşayan yaşlılarda gül-
me terapisinin ajitasyona, depresyona, davra-
nış bozukluklarına, sosyal katılıma ve yaşam 
kalitesine olan etkinliğini değerlendirmek 
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amacı ile yapılan bir araştırmada depresyon 
ve yaşam kalitesinde anlamlı değişiklikler 
gözlenmemişken, ajitasyonu önemli derecede 
azalttığı ve yaşlıların birbirleri ile olan etki-
leşimlerini artırdığı ortaya konmuştur (Low 
et al., 2013:4). Gülme terapisinin yaşlıların 
depresif duygularının hafifletilmesinde, uy-
kusuzluğunun giderilmesi ve uyku kalitesinin 
artırılmasında (Ko and Youn, 2011:270; Jung 
et al., 2009:514), anksiyete, depresyon ve 
genel iyilik durumlarında olumlu etkilerinin 
olduğu hatta depresif yaşlılarda uygulanan 
gülme terapisinin, yaşlılara uygulanan grup 
egzersizleri kadar yaşam kalitelerini artırdığı 
ortaya konmuştur (Shahidi et al., 2011:324). 
Depresyon tanısı alan yaşlılardan oluşan de-
ney ve kontrol gruplu bir çalışmada, sadece 
gülme terapisi uygulanan gruptaki yaşlıların 
neşeli ve esneklik durumlarında değişimler 
gözlenmiştir (Konradt et al., 20123: 852). 
Gülme terapisinin olumlu etkilerine rağmen 
bazı çalışmalarda yaşlıların fizyolojik ve 
fonksiyonel durumlarında istatistiksel ola-
rak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Ganz, 
2014:209).

GÜLME TERAPİSİ

Mizah ve gülme, psikoterapist ve diğer sağlık 
çalışanlarının, stres ve yaşam biçimi ile ilgili 
olan hastalıkların rehabilitasyonunda, sağlığı 
sürdürme ve geliştirmede sıkça kullandığı bir 
araçtır (Seaward, 1992:67). Mizah ve gülme 

genellikle birbirlerine bağlı gibi görünse de 
önemli ayrımları vardır (Strean, 2009:966). 
Gülme, organizmaya gözlemlenebilen ve yeri 
doldurulmaz sosyal fonksiyonlar katan ev-
rensel bir olgudur. Gülme mekanizması, hi-
potalamustan aktarılan, farklı kortikal alanlar 
içeren kompleks bir mekanizmadır (Pearce, 
2004:169).

Gülme mekanizmasını açıklayan ortak bir 
teoriden söz etmek oldukça zordur. Çün-
kü sadece mizaha değil, tehlikeli durumdan 
kurtulduğumuzda, bir puzzle çözdüğümüz-
de, oyun kazandığımızda, eski bir arkadaşla 
karşılaştığımızda, hayal kırıklığına uğradığı-
mızda ya da umutsuz hissettiğimizde de güle-
riz (Morreall, 1982:243). Gülmeyi açıklayan 
çok sayıda teori olsa da gülme temel olarak, 
üstünlük teorisi, uyumsuzluk teorisi ve ra-
hatlama teorisi ile açıklanmaktadır. Üstünlük 
teorisi, başkalarının talihsizliğine gülerek, 
kendi üstünlüğümüzü yansıttığımızı varsayar. 
Aristoteles, Platon ve Hobbes çalışmalarında, 
gülmenin nispeten güçsüz insanlara karşı, kö-
tülük addedildiğini ve kişilerin birbirleri ile 
olan rekabetlerinde eksiklikler arandığını ve 
bunlara gülündüğünü belirtir. Bu durumda 
komik bulduğumuz şeylerde, üstünlük his-
settiğimiz rollerimizin ortaya çıktığı savunu-
lur (Morreall, 1982:243). Teori 21. yüzyılda 
Gruner tarafından yeniden formüle edilmiş 
ve Gruner’ e göre gülme eylemi; kazanan ve 
kaybeden birisi, durumda tutarsızlık ve sürp-
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riz bir unsuru gerektirir (Morreall, 1983:7). 
Uyumsuzluk teorisine göre ise gülme, kişi-
lerin normal beklentileri ve normal zihinsel 
tepkilerinin ihlal edildiği zaman ortaya çıkan 
bir reaksiyondur. Uyumsuzluk teorisini ilk 
kez kullanan Beattie (1809:325), gülmenin 
“aynı kabalık içindeki, uyumsuzluklardan 
doğduğu görünüyor” şeklinde gözlemlemiş-
tir. Uyumsuzluk teorisinde, saçma, beklen-
medik, uyumsuz bir stres veya bağlam dışı 
bir olay gülme için temeldir. Gülme için bu 
durumlar gerekli olsa da tek başlarına yeterli 
değildir. Gülmeden önce uyumsuz olay veya 
durum, ilginç bir duruma ya da anksiyeteye 
dönüşür, bu nedenle gülme uyumsuzlukların 
hangi bağlamda meydana geldiğine bağlanır 
(Hargie, 1997:260). Gülmeyi açıklayan diğer 
bir teori olan rahatlama teorisinin, farklı açık-
lamaları olsa da gülme, genel olarak az ya da 
çok psikolojik sinir boşalması gibi görülmek-
tedir. Gülme durumunda rahatlama için iki 
yol bulunabilir.  Ya gerginliğin eşlik ettiği 
enerji ile rahatlama ortaya çıkabilir ya da gül-
me durumunun kendisi gerginliğin eşlik etti-
ği bir enerji ile rahatlama meydana getirebilir 
(Morreall, 1983:8). Freud bu psişik enerjinin 
ölüm ya da seks gibi tabu görülen bastırılmış 
duygularla baş edebilmek için ortaya çıktı-
ğını ifade etmektedir. Freud’ a göre gülme 
sadece bu enerji salındığında değil, aynı za-
manda tabu düşüncelerin varlığında da görül-
mektedir (Watson, 2015:28). Gülme ve sağ-

lık alanındaki hareketlilik genellikle Norman 
Cousins’ın, 1979 da yayınlanan “Anatomy of 
an Illness As perceived by the Patient: Reflec-
tions on Healing and Regeneration” kitabını 
izler. Cousin düzenli olarak komik videolar 
izleyip, gülerek ağrısının azaldığını, bunun 
da uyumasını kolaylaştırdığını böylece inf-
lamasyonun giderek azaldığını ve iyileştiğini 
ifade etmiştir (Cousins, 1979:56). 

Gülme terapisi, tıpta tamamlayıcı ve alterna-
tif terapiler içinde yer alan, grup tekniklerini 
ve terapötik görüşmeleri içeren bir yöntem-
dir. Gülme terapisi katkı ve kısıtlılıkları ile 
modern bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır 
(Ripoll and Casado, 2010:28). Laughter Yoga 
/ Gülme terapisi, Dr. Kataria tarafından ge-
liştirilen, yoga ve gülme egzersizlerinin kul-
lanıldığı terapötik bir yöntemdir (Kataria, 
2011:10). Yoga egzersizleri genellikle derin 
nefes alma, meditasyon ve farklı esneme ha-
reketleri ile oluşur (Field, 2011:4). Yoga eg-
zersizlerine gülme egzersizleri de eklenerek 
gülme terapisi uygulanır (Kataria, 2011:11). 
Herkes mizah, komedi ya da herhangi bir ge-
rekçe olmadan gülebilir. Oturumlarda gülme, 
fiziksel bir egzersiz olarak başlayıp grupta-
ki diğer üyelerle göz kontağı sağlayarak ve 
onlarla çocuksu oyunlar oynayarak simüle 
edilir. Çoğu durumda bu simülasyon kısa 
zamanda gerçek ve bulaşıcı bir gülmeye dö-
nüşür. Vücudun gerçek olmayan ve gerçek 
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gülmeyi ayırt edemediği savına dayanır (Ka-
taria, 2011:42).

GÜLME TERAPİSİNİN  
UYGULANMASI

Kataria’ya (2011:9) göre gülme terapisi otu-
rumları, germe ve esneme hareketleri, şarkı-
lar, alkışlar ve vücut hareketlerini içeren hafif 
ısınma teknikleri ile başlar. Bunlar her çeşit 
engellemeyi yıkmaya ve çocuksu oyun oyna-
ma duygularını geliştirmeye yöneliktir. Nefes 
egzersizleri akciğerleri gülmeye hazırlar ve 
devamında gelen bir dizi gülme egzersizleri 
ile birleştirilir (Kataria, 2011;50).  Gülme te-
rapisi bireysel ya da grup olarak uygulanabil-
mektedir. Gülme terapisi yalnızca “Laughter 
Yoga” sertifikası almış kişiler tarafından uy-
gulanabilir. 

Grup terapilerinde, grup dinamiğini sağlaya-
bilmek açısından grubun en az 5-15 kişiden 
oluşması önerilmektedir (Kataria, 2011;54).  
Gülme terapisini çalıştırmak için, katılımcı 
sayısı ne kadar fazla olursa gülmenin bulaş-
ma etkisi de o kadar fazla olur ve katılım-
cılar daha kolay güler. Gülme terapisi, otu-
rumlarının aynı saat ve aynı yerde yapılması 
yaşlıların katılımına teşvik için önemlidir 
(Kataria, 2011;72).  Terapi seansları 30-45 
dakika arasındadır. Oturumlara zamanın-
da başlanmalı ve zamanında bitirilmelidir. 
Gülme terapisi için kapalı bir mekan tercih 
ediliyorsa, sesin yankı yapmaması için, me-

kanın tavanının çok yüksek olmamasına dik-
kat edilmelidir. Ayrıca, gürültü seviyesini en 
aza indirmek için kapı ve pencerelerin kapalı 
olduğuna emin olmak gerekmektedir (Kata-
ria, 2011;100).  Yaşlılar için renkli, görsel ve 
komik birtakım nesnelerle canlı bir atmosfer 
yaratmak önemlidir. Yaşlılar terapiye katıl-
dıklarında, sandalyede ya da koltukta bir-
birlerine yakın ve birbirleri ile göz teması 
kurabilecek şekilde oturmalıdırlar (Kataria, 
2011;145).   Gülme terapisinde grup lideri-
nin rolü oldukça önemlidir. Grup lideri otu-
rum başlamadan en az yarım saat öncesinde 
orda olmalıdır. Yaşlılarla çalışırken onlarla 
bağ kurmak, değerli olduklarını anlatmak, 
onları dinlemek ve onlara dokunmak gerekir. 
Grup lideri, oturumu kontrol eder ve başla-
mak için komut verir. Farklı egzersizleri açık-
lar ve tanımlar (Kataria, 2011;168).   Lider 
grup dinamizmi için hareketleri başlatır ve 
sonlandırır. Oturum sonlandırıldığında geri 
bildirimler alınır ve sonraki oturumlar için 
geri bildirimler dikkate alınır. Gülme terapi-
sinin dört bölümü vardır. El çırpma ve ısınma 
egzersizleri: eller birbirine paralel tutularak, 
parmak uçları birbirlerine değecek şekilde el 
çırpılır. Grubun enerji seviyesini yükseltmek 
için el çırpmalara 1-2, 1-2-3 şeklinde ritim 
eklenir. Devamında El çırpma hareketlerine 
Ho, Ho, Ha, Ha, Ha şeklinde eklenen şarkı 
söylenirken, diyafram solunumunu uyarmak 
için karından gelen ağır soluk alıp vermeler 
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eşlik etmelidir. (Kataria, 2011;162).   Derin 
nefes egzersizleri: gülme egzersizleri derin 
nefes alma egzersizleri arasına serpiştirilmiş 
olan akciğer doldurma ve boşaltmaya yöne-
lik, fiziksel ve zihinsel rahatlamada sağlayan 
egzersizdir (Kataria, 2011;168).   Çocuksu 
oyunculuk: gülme egzersizlerinin amaçla-
rından biri de, çocuksu oyunculuğun zihinde 
canlanarak, gülmeye yardımcı olmasıdır. Bu 
egzersiz sırasında şarkı söyleyerek, oyunlar 
oynanarak,  gülmeye yardımcı olunabilir. 
Gülme egzersizleri: yogik gülme egzersizle-
ri (Aslan gülmesi), neşeli gülme egzersizleri 
(milkshake, cep telefonu, sıcak çorba gülme-
si), diğer tabanlı gülme egzersizleri (visa kart 
gülmesi, affetme gülmesi) ve fiziksel gülme 
egzersizleridir (Kataria, 2011;172).   Fiziksel 
gülme egzersizleri özellikle yaşlılar için hare-
ketliliği artırıcı ve germe egzersizleri ağırlıklı 
egzersizlerdir. Gülme terapisi oturumları, di-
yaframı uyarmak için Ho, Ho, Ha, Ha, Ha ile 
başlar. Sonra birkaç uzun derin nefes alınır ve 
yavaşça verilerek egzersiz tekrarlanır. Egzer-
siz sırt üstü yatılarak ve dizleri tutup karına 
çekilerek de yapılabilir (Kataria, 2011;176). 
Yaşlılarda gülme terapisinin fiziksel sıkıntıla-
rından dolayı sandalyede oturarak yapılması 
daha uygundur (Kataria, 2011;190).

Yaşlı bireyde hemşirelik bakımı, yaşlıları ve 
yaşlıların bireysel ihtiyaçlarını tanımak için 
hemşire ve hasta arasında bir etkileşim ara-
cı olarak görülmelidir. Hemşirelik bakımında 

gülme terapisi desteğe ihtiyacı olan yaşlı ile 
emosyonel bir bağ kurmaya yardımcı olabil-
mektedir (Isola and Åstedt‐Kurki, 1997:31). 
Davidhizar ve Schearer’ a göre, yaşlılarda 
mizah, yaşlının stres yönetimini, stresle baş 
etmesini ve hemşirelik sürecinin uygulama-
sını kolaylaştırmak için yaşlı, ailesi ve hem-
şireler için önemli bir araçtır (Davdhizar and 
Schearer, 1992:276). 

Greenberg’in (2003:28) yaptığı çalışmaya 
göre, hastalar sağlık sorunları ile mücadele-
de, pozitif bir bakış açısının yaşam kurtarı-
cı olduğuna inanıyor ve bu süreçte mizahın 
kullanılmasını kabul ediyorlar. Gülmenin 
hem yaşlılar, hem yaşlılarla çalışan hemşi-
reler üzerinde, hem de hasta-hemşire ilişki-
si açısından oldukça önemli bir yeri vardır.  
Hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin 
uygulamalarında kanıta dayalı mizah/gülme 
yaklaşımını benimsemeli ve uygulamaları-
na entegre edebilmelidir (Dugan, 1989:20). 
Hemşirelik alanında gülme ile ilgili kanı-
ta dayalı araştırmalar oldukça yetersizken 
(McCreaddie and Wiggins, 2008:588), alan 
yazın taramasında ülkemizde gülme terapisi 
ile ilgili yapılmış hiçbir bilimsel çalışmaya 
rastlanmamıştır. Pozitif etkileri bilinen Gül-
me terapisinin, hemşirelikte kanıta dayalı bir 
uygulama olarak kullanılması için hemşirelik 
alanında yürütülen araştırmalarda kullanımı 
önerilmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: It is required to know the factors that affect health of elders, 
primarily, to make attempts that may increase quality of life of them and promote their health. 
Promotion of health is a significant concept during nursing education and nursing practices. 
Fundamental steps for health are healthy nutrition, suitable practices, adequate sleep and stress 
management in general. For that reason, promotion of health has always become the focus 
of nursing. Promotion of health ensures personal support and environmental improvement by 
increasing life skills. Hence, it increases the current options for individuals’ having much more 
control on their own health. Promotion of health is quite critical both for adults and elders. Even 
promotion of health in elders is factor having effect on slowing down aging by getting indivi-
duals adopting the habits of healthy life style; it is rather difficult to change unhealthy life style 
behaviors. However, health promoting behaviors in elders may provide numerous benefits such 
as prevention of falling, decrease in diseases as cardiac, osteoporosis, length of life and increase 
in quality of life . One of the methods improving the health of older adult is the laughter the-
rapy. It’s called the laughter therapy combining the unconditional laughter and yoga breathing 
techniques. In the laughter therapy, people can laugh without humor, a joke or a funny incident. 
Laughter is simulated firstly by a physical exercise, through eye contact and playing games. 
Body can’t differentiate between real and unreal laugh and people start laughing. It is one of the 
quite important cost and time effective therapeutics used by nurses and other health professi-
onals. Nursing care in elders shall be deemed as a means of interaction between the nurse and 
the patient to identify the elders and their needs. Laughter therapy can help establishment of an 
emotional relation with the elder needing support in the nursing care. In the descriptive study 
carried out by Kruse and Prazak, elders specified that they mostly laugh at kids, the jokes or 
humorous stories told. According to Davidhizar and Schearer, humor is a significant method for 
older adults, families and the nurses to ease practice of nursing and elders’ stress management 
and coping with stress. As per the study of Greenberg, patients believe that positive point of 
view is life saver in struggling with health problems and accept use of humor in this period. La-
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ughter has a substantial role both for elders and the nurses working with elders and for patient-
nurse relationship. Aim: Laughter yoga is a method used by different countries and different 
groups for health promotion by health professionals. Laughter yoga is especially beneficial for 
older people. It is a definite recommendation for non-invasive therapy with none of the negative 
side effects that are so common at an older age. The aim of this study’s to introduce the laughter 
therapy, to generalize it in improving health of elderly people using objective data within the 
framework of proof-based practices for health professionals and to be a source in increasing 
the life quality in terms of widespread use of the laughter therapy. But for Turkey, it is a new 
approach. The article contains important information for health professional’s specially nurses 
on laughter yoga. Results: Therapy, music, prayer, laughter, humor, meditation and yoga are 
some of the attempts used by nurses to increase quality of life. It is observed in a randomized 
controlled study conducted on elders and evaluating the effect of aerobic walks and elasticity 
programs on quality of life that exercises has increased the quality of life in both groups. It is 
known in the studied performed that Pilates, interactive games, Thai Chi exercises and yoga 
are supplementary attempts widely used in the recent times and increase quality of lives of the 
elders. Evaluation of the mechanisms lie under the relationship between increase in the quality 
of life of elders, promotion of health and physical activity will facilitate an increase in quality 
of life of elders also in psychological respect. And actualization of proper methods with which 
they will gain positive affect is required for that. Being a positive affect for elders, laughter 
therapy is used in different age groups but the studies related to the usage in elders are limited 
in numbers. In the study of Hyun and Ko assessing the effects of laughter therapy applied to 
the patients, diagnosed to be osteoarthritis on pain, depression and life quality, it is observed 
that level of pain and depression of the elders have decreased after 4-weeks laughter therapy 
and their quality of life increased, as well.  In a randomized controlled design study evaluating 
the effect of laughter therapy on general health of the elder, statistically meaningful changes 
has been observed in somatic symptoms, insomnia, anxiety and general health conditions after 
6-week laughter therapy. Furthermore, in a study carried out on the elders living in Retirement 
Home with the aim of revealing the effects of laughter therapy on agitation, depression, behavi-
or disorders, social participation and quality of life, it is indicated that meaningful changes have 
been observed in depression and quality of life while it has decreased the agitation significantly 
and has increased the interactions of elders. It is revealed that laughter therapy has positive 
effects on easing depressive feelings of the elders, elimination of insomnia and increase in the 
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quality of sleep, anxiety, depression and general well-being and even applied to depressive el-
ders, laughter therapy has increased the quality of life as much as group exercises applied to the 
elders. Promotion of life and adopting healthy life style behaviors at any age provides an incre-
ase in quality of life and spending healthier life and thus adds years to the life time. Conclusi-
on:  The researches based on evidence related to laughter is quite few in literature of nursing. 
Nurses shall adopt evidence-based humor/laughter approach in their practices and shall be able 
to integrate those into their practices. 



DERGİ HAKKINDA

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2014 yılı itibariyle yayın hayatına 
girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer veril-
mektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkarmaktadır. Dergimi-
zin sayıları NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerinden yayınlanmaktadır. 
Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde Hem-
şirelik Araştırmaları içerisinde değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmektedir. 
Dergimizin baş editörü Prof. Dr. Ümran SEVİL olup, dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar 
doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki en 
üst unvana sahip hocası olup yönetim kurulunun %51’ inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. 
Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki hakemin onayından geçerek hakemler tarafın-
dan yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer veri-
lir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen 
sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. 
Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi 
istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da 
yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit 
ederek bu sisteme dahil olmuş sayılırlar.

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacı-
larının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında bilimsel çalışmalar yapmış olması şartı aranır. 
Dr. Unvanına sahip olmayan ve alanında yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem 
kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını 
oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yöne-
tim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve 
uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide 
kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. 
Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde ha-
kem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yöne-
tim kurulu karar verebilir. 

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel 
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildi-
rilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olma-
lıdır. Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için 
gönderilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Her iki hakemden olumlu dönüş alan 
çalışmalar yayına alınır.  Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 



onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve 
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair 
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye 
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi 
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için 
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez 
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayı-
nın dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. 
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da ya-
zarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde ya-
yınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleşti-
rilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Bu 
konuda dergimiz üzerinde hiçbir kurum, kişi ya da diğer yetkili olanlar yaptırım uygulayamaz. 
Dergimiz online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışma-
ların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak 
amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir 
yazara ya da yazarlara basılı materyal göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve 
basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mi-
zanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden 
bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak 
yapılmaktadır. 



ABOUT THE JOURNAL

“International Refereed Journal of Nursing Research” has started to publish articles as of 
2014. Our journal includes valuable and qualified articles which will provide sources for the 
literature. Our journal is an international refereed journal, and published three times a year. The 
issues of our journal are published on APRIL, AUGUST and DECEMBER. Both online and 
hard versions of the journal are available. Our journal welcomes all types of articles with res-
pect to Nursing Research. Editor-in-Chief of the journal is Doctor Ümran SEVİL (MD) who 
carries out their activities in accordance with the decisions taken by the Executive Board of the 
journal. Editor-in-Chief is the member of the board who has the highest rank, and decisions 
taken by 51% of executive board are implemented. Each submitted article is approved by two 
referees who are experts in their fields, and is expected to be granted with positive opinions of 
referees as to being eligible for publishing. Within the same issue, single article of the author 
is published. If the author has more than one article which is approved by referees and the exe-
cutive board, those are lined up for the following issues. No author has any kind of power on 
referees and executive board. Copy right agreement is not demanded for articles which have 
been uploaded to the system for publishing. Rights of articles which have been uploaded to the 
system are considered to be transferred to the journal. Author or authors are regarded to have 
agreed on this and have been included in this system by committing to act in accordance with 
the publishing conditions of the journal. 

Academicians and researchers who would like to become a member of referees and scientific 
boards of the journal are required to hold Ph. D. degree and be granted with the title of Doctor 
and to be experts in their fields. In addition, one of the conditions is to have carried out scienti-
fic studies. No one who has not published works in his/her field and does not have the titles of 
Doctor or Expert cannot become a member of referees and advisory boards. Executive board of 
the journal is the senior decision and executive mechanism of the journal. Each and every de-
cision of the executive board is absolute and irreversible. Without the decision of the executive 
board, nothing can be carried out or performed under no circumstance. The Editor-in-Chief of 
the journal can decide on whether works which have not been sent to the approval of refere-
es can be accepted or not, whether they can be included in the process of referees’ approval. 
Editor-in-Chief does not have to inform the executive board on this process. Executive board 
takes decisions regarding the participation of scientists in the referees, scientific and advisory 
boards of the journal. 

In our journal, special issues can be prepared for works which have been presented orally in 
some national or international congresses and which have been approved by a referee. Such 
special issues are just valid for oral presentations in agreed congresses. Such works have to be 
approved by scientific board of the congress and evaluated by referees. No work can be publis-



hed without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submit-
ted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two referees are 
published. In addition, printed versions of the orally-presented works and their referee approval 
reports should be submitted to executive board of the journal as well as editor-in-chief. Works 
lacking this information and printed material cannot be accepted for our journal. Information 
regarding the process are provided for author and authors in a written format in the web page 
of the journal. Each author who registers to our journal and logins the system can follow up the 
process on the web page of the journal. All conditions and principles are eligible and same for 
each and every author. These conditions and rules cannot be changed for anyone. Any change 
or difference cannot be requested. Works sent to be published in the journal have to be related 
to the fields that the journal accepts. If a work does not hold such features, it is not published 
in the journal. Procedure regarding refereeing process is under the control of editor-in-chief. 
Editor-in-chief has the authority to decide on the procedure of refereeing process for a work. 
A work which has not been found appropriate or not been accepted by the editor-in-chief can-
not be included in the refereeing process of the journal. Under such circumstances, author or 
authors cannot form any liability for the journal and other bodies. Even if a work is approved 
by a referee or accepted in the system to be published, its publication can be cancelled due to 
negative opinion of editors or executive board regarding the publication of the work or related 
decision of the boards. Under such cases, author or authors cannot impose sanctions on the jo-
urnal. Any kind of authority belongs unilaterally to editors and executive board of the journal.

Our journal acts in accordance with Law numbered “5846” on Intellectual and Artistic Works 
and its provisions within the frame of Turkish Republic legal rules. Our journal has the right 
to protect its legal rights unilaterally against author or authors who do not fulfil the necessities 
of this law. Author or authors are held responsible unilaterally regarding quotations which are 
not in accordance with related rules, and plagiarism. Our journal does not charge any fee thus 
does not have to send printed material to author/authors. Page-setting of the works which have 
been accepted and granted to be published in our journal is carried out according to the journal’s 
publication and writing rules, and then uploaded to the system. Works can be downloaded from 
the system by author/authors and readers so that their needs are met. Page-setting is performed 
by authors based on the sample work provided for them.        



YAYIN İLKELERİ

1. UHD “Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi” 4 ayda bir yayınlanan akade-
mik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak derginin özel durumlarda ara 
dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.

2. Dergide, Hemşirelik Araştırmaları ile ilgili konuları ya da sorunları ele alıp inceleyen, bi-
limsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel ilkeler doğrultusunda 
yazılmış olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kaynakları referans 
göstermesi, önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içermemesi, anlaşılır bir 
dile sahip olması beklenir. Ayrıca tarama, araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden 
birine sahip olmalıdır.

3. Derginin yazım kurallarına uymayan, kaynakçasız, özetsiz yazılar için hakem süreci başla-
tılmaz.

4.Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda iletişimden sorumlu yazar muhatap kabul edilir 
ve bu yazarın sisteme giriş yapması gerekmektedir.

5. Kullanılan kaynaklar derginin yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

6. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergi sisteminde yer alan son sayıya göre hazırlanmalı, 
çalışma içerisinde kaynak gösterimi bu şekilde düzenlenmelidir. 

7. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olma-
masına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde açıklan-
maz. Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. İnterdisipliner 
nitelikli yazıların hakemleri ilgili oldukları alanlara göre belirlenir.

8. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin 
“Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması duru-
munda ilgili alandan 3. hakem tayin edilebilmekte ve onun raporu beklenebilmektedir. Yazar-
dan sadece üç defa düzeltilmesi istenir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleş-
tirilmemiş ise yayın, sistem tarafından reddedilir.

9. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son 
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna 
yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak 
geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.

10. Dergimizin yayın dili Türkçe’dir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazırlanan ça-
lışmalar İngilizce olarak da kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu insiyatif kullanma 



hakkına ya da red hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar bu konuda dergimiz üzerinde 
etkili olamaz.

11. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında ya-
yınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.

12. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, 
konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayın-
lanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir 
ve hakem sürecine alınır.

13. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı sağ-
layacağı düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci baş-
latılır. Ancak her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih nedenidir.

14. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editöre aittir. Baş editörün yazı hakkındaki 
değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.

15. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.

16. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

17. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için hiçbir 
yazardan telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için yazar bu 
şartları peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

18. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazı-
larının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını 
onaylarlar. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi bu anlayışla, tam metin ola-
rak Genel Kamu Lisansı şeklinde ayrıca internette de yayınlanabilir.

19. UHD “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında te-
min etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı dergi vermek 
zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti ilgili basım fir-
masına ödenmelidir. Bu ücret sadece derginin yıllık basım ve diğer giderleri için basım evinin 
yaptığı harcamalara istinaden alınır. Ayrıca dergi giderleri için yazarlardan ücret talep edilebilir.

20. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değerlendi-
rilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha gönderilir. 



21. Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli araştır-
malarda ETİK KURUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme yüklen-
mesi durumunda ETİK KURUL raporunun “TARİHİ” ve “RAPOR BİLGİSİ – RAPOR NU-
MARASI” çalışma sisteme yüklenirken sistemde bulunan “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” 
kısmına gerekli bilgileri yazmak zorundadır. Olası bir olumsuzluk ve eksiklik durumunda der-
gimiz ulusal ya da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir sorumluluk yüklenmez. Bu 
konuda her türlü sorumluluk yazar(lar) aittir. Etik kurul raporu ve araştırmaya ilişkin resmi 
bilgiler bulunmakta ise mutlak surette bu bilgiler çalışma sisteme yüklenirken girilmelidir. Bu 
konuda, dergi editörleri, sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yayın yönetmeni, ha-
kem kurulu ve değerlendirme yapan hiçbir hakem yükümlülük ve sorumluluk altında değildir. 
Oluşabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuksal bir olumsuzlukta yazar(lar) sorumludur. 
DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ, MANEVİ VE HUKUKİ BİR 
DURUMDA “OLUMSUZLUKTA” DERGİMİZ TEK TARAFLI OLARAK HUKUKİ HAK-
LARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI OLARAK SAKLI TUTAR. 

YUKARIDA BELİRTİLEN 21 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ 
BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ 
YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya 
RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve 
ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR 
ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ 
İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TA-
RAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES 
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR. 



PUBLICATION PRINCIPLES

1. “International Refereed Journal of Nursing Research” (UHD) is an international refereed 
journal which publishes academic and scientific articles every four months. But the journal has 
the right to publish special issues out of these periods under certain circumstances.    

2. Scientific and authentic works which deal with issues and problems in the field Nursing Re-
search are included in the journal. Works are expected to have scientific concerns, to contribute 
to the field, to cite and refer important sources within the disciplines, not to have prejudice, not 
to include slogan-like sentences, and to have been written in a developed language. In addition, 
they also must have one of the qualities of review, research, and developed version of presented 
papers, etc.     

3. Refereeing process is not initiated for works which do not follow the writing instructions, 
which do not have reference list, preface or abstract.  

4. In the case of works with more than one author, the first name written in the work is regarded 
as addressee. 

5. Sources used in the works must be prepared according to the publication principles. 

6. Organization and page-setting of the work as well as in text citation must be prepared in 
journal’s last volume style.

7. In the process of evaluating articles, ultimate attention is shown to the fact that referee and 
author are not from the same institution. Names of referees and authors are kept secret and 
never revealed. The Referee Board varies in every issue and is reestablished depending on the 
topic of the issue. Referees of interdisciplinary works are determined according to the relative 
fields. 

8. Initially two referees are assigned for each work according to the field. Another third referee 
can be assigned and his/her report is required if one of the referee’s report states “It cannot be 
published”, and the other one states “It can be published after corrected” or “It can be publis-
hed”. Authors are asked to carry out corrections only three times. If necessary corrections are 
not realized in each correction request, work is rejected by the system.   

9. Authors are expected to carry out correction in time and meticulously, and to send the final 
version to the journal within 15 days. If it is found out that corrections are not made as expected, 
authors are informed about this situation. Works which are not corrected and sent back to the 
journal in time are not included in the list of works to be published.  



10. Publication language of our journal is Turkish. However, works which are prepared under 
different circumstance with differing principles can be accepted in English. In such cases, edi-
torial board has the unilateral right to use initiative or refuse the work. Author of work cannot 
have power over our journal.    

11. Works which are submitted to the journal for publication are expected not to have been 
published somewhere else or not to be in the evaluation process of another publication organ.   

12. Papers which have been presented in an academic national or international scientific mee-
ting, congress, conference or symposium can be accepted and included in the referee process 
on condition that they have not been published in another journal or publication and they are 
appropriate to turn into an article format and content. 

13. Translated texts are accepted and referee process is initiated with the approval of editor(s)-
in-chief and publication board if that text is very rare in Turkish and it is believed that its trans-
lation will contribute to the literature. However, the number of translated works in each issue is 
limited and authentic works are preferable.  

14. Final decision on publication of works belongs to editor(s)-in-chief. Opinions of editor(s)-
in-chief on the work together with referee reports are conveyed to author(s) as soon as possible.

15. Works sent to the journal are not sent back to authors whether they have been published or 
not.

16. All responsibility of works belongs to author(s).

17. Publication and copy rights of published works belong to our journal. Publication right of 
each work uploaded to the system is automatically transferred to the journal by the author. For 
this, there is no need to ask for signing of any copy right agreement with the author. Author(s) 
are considered to have acknowledged this when they have uploaded their work to the system. 
They do not have any right to object.     

18. Author(s) approve that full versions of their works are uploaded to non-commercial elect-
ronic data bases to support national and international information exchange. Within this scope, 
International Refereed Journal of Nursing Research has Public License which enables full text 
publication of articles on internet.    

19. UHD is an electronic journal but is also published in paper version. Individuals who would 
like to get printed version of the journal can obtain it by paying the necessary fee to the relevant 
printing company. Our journal does not have to provide printed version of the journal to any 
author or individual. Annual membership fee should also be sent to relevant printing company 



for works sent to our journal. This membership fee is collected for only annual printing and 
other costs of the journal. You may also be charged to the authors magazine costs. 

20. Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not 
evaluated within this period of time and about which information report is not received are sent 
to a different referee.   

21. Author(s) has to upload “DATE OF REPORT”, “REPORT INFORMATION-REPORT 
NUMBER” to “ETHICS BOARD REPORT INFORMATION” part of the publication sub-
mission system of the journal in “EXPERIMENTAL, CASE STUDY and INSTITUTIONAL” 
works requiring ETHICS BOARD report. Our journal is not held liable within the framework 
of national or international legal rules in case of possible unfavourable and deficient situati-
on. In such cases, every responsibility belongs to author(s). If ethics board report and official 
information related to the research is available while uploading the work to the system, such 
information must be entered into the system. In such case, editors of the journal, system editors, 
editorial board, publisher, editorial director, referees board and any referees evaluating works 
cannot be held liable and responsible. Author(s) are held responsible in any possible material, 
moral and legal unfavourable situation. OUR JOURNAL UNILATERALLY RESERVES ITS 
LEGAL RIGHTS NATIONALLY AND INTERNATIONALLY IN CASE OF ANY MATE-
RIAL, MORAL AND LEGAL “UNFAVOURABLE” SITUATION WHICH MAY OCCUR 
AGAINST OUR JOURNAL.     

IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 21 ITEMS OF PUBLICATION PRINCIP-
LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR or AUTHORS WHO ARE INVOLVED 
IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO THESE PRINCIPLES. 
OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF PUBLICATION PRINCIP-
LES, and PUBLISHING, EVALUATION or REFUSAL OF WORKS. THIS RIGHT CANNOT 
BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS. OUR JOURNAL 
HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS WITHIN THE FRAMEWORK OF RELE-
VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT 
IN ACCORDANCE WITH RELEVANT PRINCIPLES and RULES. EVERYBODY WHO IS 
INVOLVED IN THE SYSTEM HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS IN 
ADVANCE.       



ULUSLAR ARASI HAKEMLİ HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (UHD)

YAZARLARA BİLGİ

1.Dergimizin yazım dili Türkçe’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, 
proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde yayınlara yer verilmektedir.

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi onay 
vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3. Dergimiz e dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tara-
fından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin 
tüm sayılarına okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır.

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5.Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6. Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/yazarlara 
aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. 

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir neden-
le bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. Böyle bir 
olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar 
hakkında hukuki işlem başlatılır. 

8. Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu görüş 
alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi 
hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka 
hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda 
hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden çekemez.

9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve çalışma 
aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

10.Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi isteme 
hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editör tarafından bilinir ve gizli tutulur. 

11. Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına uymayan 
yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım kurallarına uygun düzen-
lenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem tarafından istenen düzeltmeler 
sistemden görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara mail yolu ile bilgi verilmektedir. Her bir 
hakem, yayın için iki kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her iki talep doğrultusunda istenen düzelt-



menin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda 
düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafından değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı 
verilir. Bu durum sistemden ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir.

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor ise 
mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve açıklanma-
lıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul etmez. 

13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör tara-
fından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında bulunamaz. 

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu işlem 
için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı ile dergimize 
devredilmiş olur. 

15. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar muhatap 
alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme zorunluluğu yoktur.

16. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimizin 
hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz. 

17. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen sü-
redir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle dergimiz 
hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

18.Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve iletişimden 
sorumlu yazara mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi tamamlandıktan sonra, sis-
tem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. Bundan önce yapılacak düzeltmelerin 
sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş makalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden 
tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu 
süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar 
dergimiz hakkında bir yaptırım hakkına sahip olamaz. 

19. Yazım Kuralları:

• Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sa-
yısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

• Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakterinde, 
ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 10 punto olmalı ve tüm içerik 1 satır aralığında 
yazılmalıdır.

• Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.



• Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numarası 
verilmiş olmalıdır.

• Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sütun ha-
linde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakı-
larak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan sonra 12 punto ve tek 
sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

• İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce başlık altında 
yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abstract, 150-200 kelimeyi 
geçmeyecek şekilde ve 10 punto olarak hazırlanmalıdır.  Özet, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve 
Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abstract, Aim, Method, Results, Conclusion ve 
Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words ilk harfleri büyük olacak şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili 
bölüme, ilk harfleri büyük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir.

• Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar notu” başlığı altında 
sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: Yazar Notu: Bu çalışma, 
1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel bildiri olarak sunulmuştur.

• Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web 
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir. 

• Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul rapor 
bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. Ayrıca etik 
kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. 
Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına dair imzalı belgenin mail yolu ile 
editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

• Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var ise 
araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşekkür edilebilir)   
ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden oluşmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet (Extended Abstract), 750-1000 kelime olacak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanma-
lıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, 
bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazır-
lanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde 
kaynakça yer alabilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye 
ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. 

• Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve başlıkları 
tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 10 punto, kalın (bold), iki yana 



yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır.  Tablolar sadece yatay 
çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalıdır. Tablo içi 1 satır aralığında 
ve 10 punto olmalıdır.  Tabloya ait açıklamalar ve kaynak gösterimi, tablonun altında 10 punto 
ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21. Başka kaynaktan 
alınan tablo ve figürlerin altında parantez içerisinde kaynak tam olarak belirtilmelidir. Kısaltmalar ile 
ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya da  “a, b” kullanılarak 10 punto ile açıklanmalıdır. 
Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

• Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin,  Kaynaklar ve Genişletilmiş 
İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve 
Abstract bölümleri 10 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun, metin iki yana 
yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Me-
tin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümü ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce 
Özet (Extended English Abstract) 750-1000 kelime olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, 
Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended 
English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto 
ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition and 
Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi 
gerekmektedir.

• Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, 
Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek yazılmalıdır. Sayfa 
yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 10 punto ve tek sütun;  Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, 
Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf 
sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English 
Abstract), 750-1000 kelime olacak şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra 
makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki 
yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusion 
başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Olgu sunumu fotoğraf ve 
akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli izinler alınmalı ve altında “*” 
simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak belirtilmelidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

MAKALE İÇİ REFERANSLAR:

 • Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek makale 
kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın adı, basım yılı 
ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa Numarası)



• İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir. Metnin 
içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açıklaması ile yerini alır.

•  Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

• Alıntılar  30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf olarak 
verilir.

• Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde yazarın 
soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007:2345)

• Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı yapılan 
sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005:36) çalışmasında ……….

• İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngilizce yayın 
ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007:20)

• İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012:236).

• İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al.” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 2007:156).

• Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi harfler 
eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

• Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden noktalı 
virgül ile ayrılır: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36)

KAYNAKÇA YAZIM METODU:

Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu kaynaklar 
yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması kaynakçada yer 
alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılmalıdır.

• Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise 
ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.” İbaresi yer almalıdır. Son yazardan 
sonra,”vd.” veya “et al.” ibarelerinden önce “&” simgesi yer almalıdır.

• İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir. 



* Kitap

SEVİL, Ü., YANIKKEREM, E., (2006). Kadına yönelik aile içi şiddet. İzmir, Türkiye: İzmir Güven 
Kitabevi, ss.36-66.

 
*Kitap Bölümü

TAŞKIN, L., (2014). Aile planlaması. İçinde Kadın Sağlığı Hemşireliği, 12. Baskı, Ankara, Türkiye: 
Özyurt Matbaacılık, ss.527-545.
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BAYIK, A., (2004). Hemşirelik disiplini ve araştırma. İçinde İ. Erefe (Ed.), Hemşirelikte araştırma 
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kanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye

 
* Çeviri Kitap

DÖLEN, İ., ÖZDEĞİRMENCİ, Ö., (2006). Diyabetes Mellutus ve gebelik. İçinde N.M. Çiçek, C. 
Akyürek, Ç. Çelik, A. Haberal (Çev.) Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Ankara, Türkiye: Güneş 
Kitabevi, ss.435-450.

 
* Üç Yazarlı Kitap

ATALAY, M., ALPAR, Ş., ÇAKIRCALI, E., (1997). Hemşirelik esasları el kitabı. İstanbul, Türkiye: 
Birlik Ofset.

 



* Dergide Makale

AKYÜZ, A., KAYA, T., ŞENEL, N., (2007). Annenin Emzirme Davranışının ve Emzirmeyi Etkileyen 
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EGELİOĞLU, N., MUSLU, G. K., ŞEN, S., GÜNERİ, S. E., BOLIŞIK, B., SARUHAN, A., (2014). 
Ege Bölgesinde Doğum Sonu Dönemde Uygulanan Geleneksel Uygulamalar. Uluslararası Hakemli 
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TOSUN, N., OFLAZ, F., AKYÜZ, A., KAYA, T., YAVA, A., YILDIZ, D., vd. (2008). Hemşirelik 
Yüksek Okulu öğrencilerinin intörn eğitim programından beklentileri ile program sonunda kazanım 
ve önerilerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 50(3), 164-171.

ŞEN, E., GÜNERİ, S.E., YANIKKEREM, E., HADIMLI, A., KAVLAK, O., Şİ-
RİN, A., et, al. (2012). Determination of knowledge requirements and health practices 
of adolescent pregnant women. International Journal of Caring Sciences, 5(2), 171-178. 
 
* Yayınlanmamış Tez

ER, N., (2012). Riskli erken doğumda antenatal risk faktörlerinin analizi. Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Doğum ve 
Kadın Sağlığı Hemşireliği, Edirne

FIRAT, A., (2005). Preterm eylem tedavisinde nifedipin’in etkinliğinin araştırılması. Yayınlanmamış 
Uzmanlık Tezi, T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim 
Hastanesi, İstanbul

ÇAM, E., (2009). Erken doğuma neden olan risk faktörleri. Yayınlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi, 
Zonguldak 

 
* İnternette Yazarı Belli Olan Yazı

ERİŞİM TARİHİ MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR!

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. (2015). İstatistiklerle Kadın, 2014. http://www.tuik.gov.tr/
PreHaberBultenleri.do?id=18619, Erişim Tarihi: 06.05.2015

KELLNER, D., (2012). Cultural studies and philosophy: Intervention. http://pages.gseis.ucla.edu/
faculty/kellner/essays/culturalstudiesphilosophy.pdf , Accessed: 12.03.2012 



SANTORO, K.,  SCHOENMAN, J.,  SCHMIDT, E., &  SHEPPARD, M. (2010). Preventing 
adolescent injury: The role of health plans. CSN/NIHCM Issue Brief. http://www.nihcm.org/pdf/
InjuryIssueBrief.pdf, Accessed: 30.11.2014

 
SİSTEME GİRİŞ

•	Dergi web sayfasına makale yüklenirken, tüm yazarlar isim sıralamasına göre sisteme yazılmalı, 
yazar soyadları mutlaka büyük harfle yazılmalı ve yazar isimleri virgül ile birbirinden ayrılmalıdır. 

•	Sırasıyla her bir yazarın kurum bilgileri ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalı ve aralarına 
virgül konulmalıdır. 

•	İletişimden sorumlu yazarın adı soyadı ve mail adresi yazılmalıdır. Bu bilgi, dergide makale altında 
dipnot şeklinde belirtilecektir. 

•	Yüklenilen makaleler için ayrıca kapak sayfasının yüklenmesine gerek yoktur.

•	Yanında “*” simgesi bulunan bölümlerin doldurulması zorunludur.

•	Etik Kurul Rapor bilgisinin kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası ile girilmesi gerekmektedir. Etik 
Kurul Raporu olmayan makaleler için “Etik Kurul Raporu yoktur” şeklinde belirtilmesi gerekmektedir.

•	Hakem değerlendirmeleri sistem üzerinden görülebilmektedir.

•	Her iki hakem değerlendirmesi tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme 
talebinde bulunulur.

•	Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki 
yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir.
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5. None of the authors can assert legal rights on the journal. 

6. The author(s) is/are responsible for the articles in ethical and biostatistical terms unilaterally. The 
journal cannot be held responsible for the papers 
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consideration of another journal for publication simultaneously. If such cases occur, the article is 
rejected on condition that refutation is published and the journal imposes the required sanctions on 
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8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are saved 
to be published in the following issues. Evaluation process is two months according to the feedback 
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editorial board for the papers not complying with the writing rules. Articles prepared in line with 
the writing rules are sent to the referees for evaluation. Corrections demanded by the referee can be 
seen on the system and the corresponding author is informed via e-mail. Each referee can demand 
corrections for the paper twice. In case the required correction isn’t made, the paper is automatically 



“REJECTED”. Papers amended in line with the referee suggestions are re-evaluated by the editor 
and can be “ACCEPTED” or “REJECTED”. Contact author is informed regarding this case via the 
system and e-mail. 

12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and ex-
plained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. The journal cannot be held 
responsible for this situation. 

13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators who will 
accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights. 

14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights. For this reason, it is not nec-
essary for the authors to sign any other documents. The studies uploaded to the system are regarded 
as transferred to our journal with all rights. 

15. The corresponding author is addressed regarding the studies evaluated in the journal, other au-
thors aren’t informed and they don’t get information or the journal doesn’t have such an obligation. 

16. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the referees 
or cannot demand anything from the referees.

17. The journal is published three times a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot be held 
responsible for this.

18. Referee reports regarding the evaluation can be seen on the system and the corresponding author is 
informed via e-mail. After the evaluation of both referees, a correction is required via the system and 
e-mail. Corrections to be made before the evaluation are not allowed to be uploaded to the system. 
Corrected papers must be uploaded again with the registered ID number. The authors should make 
the required corrections in 15 days. If the corrections are not made in 15 days, the article is rejected 
by the system automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

19. Writing Rules:

• References are arranged alphabetically in Turkish. All authors are required to take into ac-
count the writing rules in the last volume of the journal.  

• The main text of papers that will be sent to the journal must be written in MS Word Program, with 
Times New Roman in 12 pt and single spaced; abstract, tables and footnotes must be in 10 pt. and 
single spaced. 

• Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.



• Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page number must 
be indicated at the bottom of the page.

• Page layout must include the titles, özet, abstract and tables written in one column, the main text 
and the references should be given in two coulumns, justified and without indentation, spacing 12nk 
below the titles and paragraphs. Extended Abstract must be provided after the references in 12 pt 
and one column. 

• On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish heading, Ab-
stract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish and English must be 
no longer than 150-200 words in 10 pt. Sub-headings must include Abstract, Aim, Method, Findings, 
Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words must be given in 3-7 words below the 
Abstracts by capitalizing the first letters of each word. In adition to this, key words must be written 
in the space provided by the system by capitalizing the first letters of each word and by separating 
each word by comma.

• If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and the place 
of the conference and the type of the presentation must be provided below the “Author’s note,” after 
the References part. For example, AUTHOR’S NOTE: This study has been presented at “1.Ulusal 
Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in İzmir as an oral presentation.

• The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; this 
information must be uploaded to the system on the web site.

• It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific ethical prin-
ciples and ethical board report information (Name of the institution from which report is received, 
its date and the serial number of report) must be added to the system. It is also necessary to scan 
the ethical board’s report and the institution’s permit document and to send to our editorial office 
via e-mail. For the papers without ethical board report, a signed document indicating that it doesn’t 
have the ethical board report must be sent to the editorial board via e-mail. 

• The main text must include such parts as Introduction, Method, Faindings, Discussion, Conclusion, 
References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in the study but contributed 
to the development of the study should be acknowledged here) and Extended Abstract. Extended 
English Abstract must be no longer than 750-1000 words. Extended abstract must be prepared apart 
from Turkish abstract. It must be added to the paper after the references. The title (Extended English 
Abstract) must be written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without 
indentation, in 12 pt and one column. Below the titles of Definition and Importance (references can 
be given only in this part), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the 
article must be provided.   



• Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tables/figures 
must be above the table; sentence case must be used in 10 pt., bold and justified. There must be 
a full stop between the table number and heading. Tables must only contain horizontal line. Each 
table must be referred to within the text. Items in the table must be in 1 line spacing and 10 pt. 
Explanations of the tables must be indicated below the table in 10 pt and by putting * before 
it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21. The references taken from other sources must be indicated below 
the tables and figures as footnotes. Explanations about the abbreviations must be stated below the 
table and figure by using “*,**” or “a, b” in 10 pt. The number of tables and figures must be no 
longer than 6.

• Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and Extended 
English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion parts must be com-
pleted. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and Extended English Abstract 
must be in two columns, justified without indent and with 12 nk spacing in heading and at the end 
of the paragraph. Extended English Abstract must be no longer than 750-1000 words. Extended 
abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the refer-
ences. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and centered, and 
the text must be justified without indentation, in 12 pt and one column. Below the titles of Definition 
and Importance (references can be given only in this part), Aim, Method, Findings, Results and 
Conclusion, data concerning the article must be provided.   

• Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case Report, 
Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts must be 10 pt and 
in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must be 12 pt and in two col-
umns justified without indent and with 12 nk spacing in heading and at the end of the paragraph. 
Extended English Abstract must be no longer than 750-1000 words. Extended abstract must be 
prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the references. The title 
(Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and centered, the text must be 
justified without indentation, in 12 pt and one column.  Below the titles of Definition and Importance 
(references should be included only in this part), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion, 
data concerning the article must be provided.   

 Reports can be supported with photos and flow charts. Necessary permissions must be taken for photos 
and flow charts and references must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



REFERENCES WITHIN PAPER:

 • The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references are 
indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parentheses beside 
the main text. (Surname, Year of Publication: Cited Page Number)

• Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given below the 
page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with the explanations.

• Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

• Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

• While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of the au-
thor and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Korkmaz, 2007:2345)

• If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number are 
given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

• In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English publica-
tion, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20)

• If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 2012:236).

• If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 2007:156).

• If more than one study from the same author published in the same year must be used, the sources 
are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43).

• If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separated with 
a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36)

WRITING REFERENCE LISTS: 

Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must be put 
in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging to the same 
author is included in the references, it must be sorted by the date of publication (from old to new).

• If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the first 6 
authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et al.” for English articles must be used. 
After the last author, “&” must be used before “vd.” or“et al.”

• Anonymous writers from Internet sources must not be cited. 
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LOGGING IN THE SYSTEM 

•	All authors must be written alphabetically and surnames must be written with capital letters 
in the system while uploading the paper into the journal’s web page, and the names of authors must 
be separated with comma. 

•	Institutional information of each author must be respectively stated with initials in capital 
letters between commas. 

•	Name, surname and e-mail addresses of the corresponding author must be stated and  given as 
footnote in the paper. 

•	 There is no need for a separate  title page for the uploaded papers. 

•	 It is obligatory to fill in the sections having “*” symbol. 

•	 Ethical Board Report must be added with the name of the institution, date and serial number. For 
the papers without an ethical board report, it should be indicated that “it doesn’t have the ethical 
board report”.

•	 Referee evaluations can be seen on the system. 

•	A correction is required via the system and e-mail after the evaluation of both referees is completed.

•	All authors can follow the last volumes of our journal and apply the writing format in the published 
papers to their own articles. 
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