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 Sağlık hizmetleri, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli 

hizmetlerden biri olup, insan yaşamının olmazsa olmazları arasında yer almak-

tadır. Bu hizmetlerin verimli sunulması, kaliteli bilgi ve deneyimle gerçekleş-

mektedir. Bireysel ve profesyonel gelişmeye katkıda bulunmak ve tüm bunla-

rın sonucunda hasta bakım kalitesini yükseltmek, sağlık bakım hizmetleri per-

sonelinin desteği ile gerçekleşmektedir.  Her yıl ocak ayının ilk haftasında ve-

remle mücadele etkinlikleri yapılmaktadır. Bu kapsamda; tüm sağlık tesisleri-

mizde  eğitim ve farkındalık etkinlikleri yapan,   her alanda olduğu gibi Bakım 

Hizmetlerinde de insan odaklı, güvenilir  ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı 

temel amaç edinmiş çalışanlarımıza teşekkür ederim.  

 

 Ümit Murat PARPUCU  

 Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcısı  
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 Bakım Hizmetlerinde çalışan personelin, her alanda ulusal ve uluslararası 

bilimsel çalışmalar  yürütmesi ve gün geçtikçe yayın sayılarının artması,     

sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlamakta, verimli ve kaliteli 

hizmet sunumunun göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 Verem Savaş Haftası dolayısı ile temasını “Göğüs Hastalıkları  ve    

Hemşirelik” olarak belir lediğimiz bu sayımızda, hastalara “Bir Nefes  

Olabilmek” sloganı ile, Göğüs hastalıkları alanında emek harcayan tüm   

mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.  

 

  

Yıldız DEMİRBAŞ  

Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Daire Başkanı  
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TÜBERKÜLOZ VE HEMŞİRELİK HİZMETLERİ 

Tüberküloz mycobakterium tüberkülozis, complex olarak tanımlanan 

bir grup mycobakteri tarafından oluşturulan, çoğunlukla akciğerlerde hastalık 

oluşturmasına rağmen kemik, eklem, beyin, böbrek, sindirim sistemi gibi organ 

ve sistemleri tutabilen bulaşıcı, yalnızca solunum yolu ile bulaşan, tedavi edil-

mezse ölümle sonuçlanabilen, bildirimi zorunlu  bir hastalıktır. 

Tüberküloz hastalığı etkili bir şekilde tedavi ediliyor olmasına rağmen 

hala tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olarak varlığını korumaktadır. Tüm 

dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri tüberküloz basili ile enfektedir. Dünyadaki 

Tüberküloz vakalarının yarısından fazlası Güney Doğu Asya ve Batı Pasifik 

Bölgelerindedir.  % 43 ’ü Hindistan, Endonezya ve Çin’de bulunmaktadır. 

Türkiye Tüberküloz Hastalığının orta sıklıkta görüldüğü ülkeler arasın-

dadır. Resmi veriler son yıllarda hastalık insidansının stabil seyrettiğini yavaş 

da olsa bir azalma olduğunu göstermektedir. 

Tüberküloz hastalığının belirtileri sadece bu hastalığa özgü değildir. 

Birçok akciğer hastalığında bu belirtiler görülebilir. Sıklıkla görülen belirtiler 

arasında öksürük, balgam çıkarma, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, gece terle-

mesi yer alır. İlerlemiş tüberküloz hastalığında nefes almada güçlük görülebilir. 

Hastalığın önlenmesi, risk altındaki kişilerin korunması, aktif vakaların 

tespit edilmesi ve tedavisi, eğitim aşamalarında hemşirelerin önemli rolü vardır. 

Tüberküloz tedavisinde en önemli tehdit hastaların ilaçlarını düzenli kullanma-

ması ya da tedaviyi yarım bırakmasıdır. Bunun sonucunda da ilaç direnci oluş-

maktadır. Bunun önüne geçebilmek için ülkemizde ve hastanemizde Doğrudan 

Gözetimli Tedavi ( DGT) yöntemiuygulanmaktadır. DGT hastanın her doz ila-

cını yuttuğunun gözlemlenmesidir. Tedaviye başlandıktan sonra 7-10gün içeri-

sinde bulaşıcılığın azaldığı konusunda bilgilendirme yapılır. Tedaviye başlan-

Köşe Yazısı: 

Verem Haftası Etkinlikleri  

Çerçevesinde Hazırlanan 

Köşe yazısı. 
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dıktan sonra gereksiz kısıtlamalar yapılması hastaları psikolojik açıdan olumsuz etkilemektedir. Yapılan eğitim-

lerle bu yanlış davranışların önüne geçilir. Hemşire tedaviye uyumu artırmak için hasta ve ailesi ile etkili ileti-

şim kurar, hastayı takip eder, ilaç yan etkilerini gözlemler, bu konuda hastayı bilgilendirir.  

Aktif dönemde bulaşıcılığı önlemek için hastaların maske kullanmalarının sağlanması, odanın sık hava-

landırılması, UV lambalarının kullanılması ve ziyaretlerinin kısıtlanması önemlidir.  

Hastanemizde 9 yataklı Tüberküloz Ünitemizde hastalarımızın kendilerini rahat hissedebilmeleri için 

uygun ortam hazırlanmıştır. Çay ve kahvelerini rahatça içebilecekleri, kitap okuyup sohbet edebilecekleri sosyal 

alan oluşturulmuştur. Hastanemiz konum olarak çam ağaçlarının, yeşil alan ve dolayısıyla temiz havanın bol 

bulunduğu bir ortamda yer almaktadır. Hasta odalarının balkonlu, geniş ve aydınlık olması tedavi sürecine 

olumlu katkı sağlamaktadır. Bu alanda sadece ilimize değil bölgeye hizmet vermenin sorumluluğu dolayısıyla 

tüm çalışanlarımızın eğitim ve yetkinliği bizim için önemlidir. Birim çalışanlarımız tüberküloz ile ilgili yenilik-

leri ve gelişmeleri takip etmekte ayrıca birim içi eğitimler düzenlenmektedir. Hastalara televizyon ekranından 

görsel eğitim verilmektedir. Birim tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürleri hasta ve yakınlarına verilmek-

tedir. Amacımız hastalara; öncelikle tüberkülozun düzenli ilaç kullanımı ile tedavi edilebilir olduğu bilincinin 

kazandırılması, hastalığın toplumda algılanış biçimi nedeniyle kişinin kendini gizleme,  inkâr etme tutumu karşı-

sında hastaya psikolojik destek sağlanmasıdır.  Çalışanlarımız hastaları uzun süreli çoklu ilaç tedavisini düzenli 

biçimde sürdürme, ilaçların yan etkileri ile baş edebilme konusunda bilinçlendirir.  Hastane sürecinde hastanın 

beslenmesi hakkında diyetisyen ile işbirliği yapılır. İştahsızlık yaşayan hastalar için arzu ettiği yiyeceklerin ha-

zırlanması sağlanır.  Tedavi sürecinde ve sonrasında yeterli, dengeli beslenme hakkında eğitim verilmektedir. 

Aktif dönemde (balgam çıkardığı dönem) hastanın maske takması sağlanır. Oda sık sık havalandırılır. UV fanla-

rı sürekli açık tutulur.  Solunum izolasyonu önlemleri alınır. Günlük olarak hastanın ihtiyacına göre bakım plan-

lanır,   uygulanır ve değerlendirilir.  Ayrıca taburculuk eğitiminde tedavi süresi, kontrol zamanı, beslenmesi ile 

ilgili bilgilendirme yapılır. Görüldüğü üzere hemşire hastanın kliniğe kabulünden taburculuğuna kadar geçen 

zamanda hastanenin tüm birimleri ile işbirliği yapar.   

            Ünitemizde 2016 yılında 40 hasta tedavi edilmiştir. Tedavi edilen hastalar arasında yabancı uyruklu has-

talar da bulunmaktadır. Yabancı uyruklu hastaların tedavi sürecinde Bakanlığımızın sunduğu tercümanlık hiz-

metlerinin önemli derecede katkısı olmuştur. 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda tüberküloz tedavisinde elde edilen başarıda hemşirelik hizmetlerinin 

önemli oranda katkı sağladığı görülmüştür.        
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AKCİĞER KANSERİ VE DAMGALANMA:  

HASTA BAKIŞI 

GİRİŞ-AMAÇ 

Akciğer kanseri, akciğer ya da bronşların herhangi bir yerinde tek ya da 

iki taraflı malign hücre oluşumu olarak tanımlanmaktadır. Genellikle küçük hüc-

reli akciğer kanseri (KHAK) ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) ol-

mak üzere iki ana grupta incelenmektedir(2,13).Akciğer kanserleri ülkemizde 

tüm kanserler içinde erkeklerde birinci, kadınlarda ise beşinci sırada görülmekte-

dir (8). Dünya genelinde ise erkekler birinci, kadınlar dördüncü sıklıkta yer alır

(18). Hem ülkemizde hem de dünyada kansere bağlı ölümlerde ise her iki cinsi-

yette birinci sırada yer almaktadır (3). Akciğer kanseri, hem hastalığın kendisi 

hem de uygulanan tedavi yöntemlerinin etkisi nedeniyle, hastaların yaşam kalite-

sinin önemli derecede etkilendiği bir sağlık problemidir (4). 

Kanser yaşamı önemli ölçüde etkileyen, zor bir hastalıktır(1). Kanser ta-

nısı, hastalar için stres verici bir olaydır. İlk aşamada verilen en yaygın tepki, şok 

ve inanmamadır. Bu dönemde görülen; tanının yadsınması, katlanılması güç olan 

gerçeğin yarattığı kaygı ve çaresizlik duygularına karşı bir savunmadır. Bunun 

ardından kızgınlık ve depresyon gelişebilir. Zamanla hastanın gerçeği kabul edip, 

enerjisini ve ruhsal gücünü yeni yaşamına yöneltmesiyle uyum süreci başlar. Te-

davi seçeneklerinin belirlenmesi ve tedavi programının sunulması kabullenişi 

kolaylaştırabilir (14). Hastaların kansere yükledikleri anlamlar ve hastalığı algıla-

yış biçimleri kansere verilen yanıtı etkilemektedir. Ayrıca tıbbi, ruhsal ve sosyal 

etmenler de bu yanıt sürecinde önemli rol oynamaktadır. Kanserin evresi, tedavi-

nin yan etkileri, ruhsal olgunluk, aile-arkadaş desteği, ekonomik durum gibi de-

ğişkenler bu etmenler arasında yer almaktadır (11,5). 

Damgalamak ya da etiketleme (stigma) “bir kimseye, gerçeğe dayanma-

dan herhangi bir özellik veya nitelik yüklemek; ya da birine yüz kızartıcı bir suç 

İZMİR KUZEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
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yüklemek”tir (17). Damgalama da damgalanan kişi ya da grubun farklı olduğu vurgulanır ve bu farklılık nede-

niyle de damgalanmış kişilere birçok olumsuz özellik atfedilir(16). Damgalama ön yargılar sonucu bazı hasta 

gruplarına karşı toplumun tavır alması, onların toplumdan dışlamasına kadar giden davranışlar bütünüdür (9). 

Kanser gibi fiziksel hastalıkları olan insanlar üzerindeki damgalanma etkileri üzerine odaklanan az sayı-

da deneysel çalışma vardır. Literatürde damgalama, kanseri oldukça damgalanmış olan hastalıklar arasında sık-

lıkla olduğunu gösterir (10). 

Kanser çeşitli olumsuz düşünceler ve tutumları beraberinde getiriyor. Herhangi bir kanser teşhisi korku 

ve stigma ile ilişkili olabilir (12 ).Hasta yakınlarının potansiyel destek vericilerin yaşadığı korku ve damgalama 

(stigma), kanserli bireyi gerekli desteklerden yoksun bırakabilmektedir. Kanser olmayan bireyler, kendi kanser 

veya ölüm korkuları nedeniyle kanserli hastalardan uzaklaşabilmektedirler. Diğer yandan aile ve arkadaşlar ken-

di şaşkınlıklarını kararsızlıkları ve nasıl davranacakları hakkındaki rahatsızlıkları nedeniyle, hastayla temas kur-

maktan ve açıkça tartışmaktan kaçınabilmektedirler. Kansere yönelik damgalayıcı tutumlar, hastalarda tutarsız 

ve şaşkın davranışlara ve yıkıcı geri bildirimlere neden olabilmektedir(7). Kanser teşhisi ile ilgili stigma ve ay-

rımcılığa maruz kalan kanser deneyimi olan hastalar tecrit ve yabancılaşma duygusu yaşarlar(6). 

Kansere uyum sağlamada toplumsal, bireysel ve hastalığa özgü faktörler etkili olur. İçinde yaşanılan 

toplumun kansere ve tedavilerine bakışı, kansere ilişkin atıflar ve o toplumda kanserin taşıdığı damgalama top-

lumsal etkenleri oluşturur. Birçok toplumda kanser tedavi edilemez, acı ve ağrı çekilen, hastaların yalnız kaldı-

ğı, terk edildiği, bulaşıcı bir hastalık olarak damgalanmaktadır. Bunun yanı sıra depresyon, üzüntü ve yoğun 

stres yaşamanın ya da bazı kişilik özelliklerinin kansere daha yatkın olduğu yönünde inançlar olsa da yapılan 

çalışmalarda bu gözlemler henüz bilimsel kanıtlara dayandırılamamıştır(15). 
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Stigma ( etiketleme) yada Damgalama; ön yargılar sonucu bazı hasta gruplarına karşı toplumun 

tavır alması, onların toplumdan dışlamasına kadar giden davranışlar bütünüdür  
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SONUÇLAR 

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 2015 yılında akciğer kan-

seri tanısı konan ve tanısı olan toplam 6823 hasta vardır. Bu hastalara verilecek hasta eğitimleri ile hastaların kendi-

lerini damgalama düşüncelerini en aza indirmek amaçlanmaktadır. Akciğer kanseri tanılı hastalarda damgalamanın 

önlenmesi, tedaviye uyum kadar önemlidir. Bu amaçla tedavi süreci, bulaşıcı bir hastalık olmadığı, tedavinin yan 

etkileri, sağ kalım sürecinin uzaması konularında hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi gereklidir. Hastaların 

damgalanma korkusunu en aza indirmek amacıyla hastanın aile ve arkadaş çevresinin sosyal yönden desteklenmesi, 

hastaya damgalama ile baş etme yeteneğini kazandırılarak hastanın güçlendirilmesi ve hissedilen damgalanmayı 

mümkün olduğunca azaltılmak için hastalara psikolog destek sağlanmalıdır. Günümüzde kanser hastalarına verile-

cek psiko-sosyal desteğin rutin tedavinin içinde olması gerekmektedir. 
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TÜBERKÜLOZ HASTALARINDA SOSYAL DESTEK ALGISININ 

TEDAVİYE UYUMA ETKİSİ 

ÖZET 

      Araştırma; Tüberkülozlu hastalarda, Tüberküloza Uyumu Belirleme Ölçeği 

(TUBÖ)’nin geçerlik ve güvenirliğini yaparak Türkçe’ye uyarlamak; sosyal des-

tek algısı ve tedaviye uyum arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı 

ve analitik olarak planlandı ve gerçekleştirildi. 

Araştırmanın evrenini Kasım 2009- Şubat 2010 tarihleri arasında Sağlık Ba-

kanlığı’na bağlı bir devlet hastanesinin tüberküloz servislerinde yatarak tedavi 

gören hastalar oluşturdu. Örneklem grubunu ise bu hastalar arasından literatür 

bilgisine dayalı olarak belirlenen kriterlere uyan tüberkülozlu 217 hasta oluştur-

du. Veri toplanmasında Hasta Tanılama Formu, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal 

Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) ve Robin DiMatteo tarafından geliştirilip Marcia 

McDonnell tarafından tüberküloza uyarlanan TUBÖ kullanıldı. Veri analizinde; 

yüzdelik oran, aritmetik ortalama, standart sapma, mimimum ve maksimum de-

ğerler, Oneway Anova testi, Tukey HDS testi, Student t testi, Pearson Korelas-

yon Analizi, Madde Toplam Puan Korelasyonu ve Cronbach’s Alpha tekniği kul-

lanıldı.  

Araştırmanın sonucunda; TUBÖ’nin madde toplam puan korelasyonlarının 

0.22-0.84 arasında, alt ölçeklerin Cronbach’s Alpha değerlerinin 0.63-0.91 ara-

sında değiştiği ve Türk toplumundaki tüberkülozlu hastalar için geçerli ve güve-

nilir olduğu görüldü. Hastaların TUBÖ’nin alt ölçeklerinden aldıkları puan orta-

lamalarının 38.66±12.77-89.12±8.85 arasında değiştiği, ÇBASDÖ’den aldıkları 

toplam puan ortalamasının 66.53±14.41 olduğu, genel olarak tedaviye uyumları-

İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ 

BİRLİĞİ 
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nın ve sosyal destek algılarının yüksek olduğu belirlendi. TU-

BÖ’nin alt ölçekleri ile ÇBASDÖ ve alt ölçekleri arasında istatis-

tiksel olarak ileri düzeyde anlamlı ilişkiler saptandı. Hastaların 

kadın olma, sosyal güvenceye sahip olma, hastaneye ilk kez yatı-

yor olma, eğitim ve gelir düzeylerinin yüksek olma durumlarının 

tedaviye uyumu olumlu yönde etkilediği; yalnız yaşıyor olma 

durumu ve tedavi süresinin uzunluğunun tedaviye uyumu olum-

suz yönde etkilediği görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Sosyal Destek, Tedaviye Uyum, Tüberküloz  

SUMMARY  

THE EFFECT OF THE TUBERCULOSIS PATIENTS’ SOCIAL SUPPORT PERCEPTION ON 

THEIR ADHERENCE TO TREATMENT 

This research was planned and conducted in a descriptive and analytic way in order to adapt Tuberculosis Adherence 

Determination Questionnaire (TADQ) into Turkish by establishing its validity and reliability, and to determine the relation 

between the patients' perception of social support and adaptation to the treatment. 

The population of the research was formed by the inpatients treated in the state hospital under the Ministry of Health 

during the period of November 2009 - February 2010.  Among the population, 217 inpatients with tuberculosis that conform 

to the criteria set as per the literature knowledge constituted the sample group. For the collection of data, Patient Identifica-

tion Form, the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) and the TADQ, which was developed by Robin 

DiMatteo and adapted into tuberculosis by Marcia McDonnell, were employed. The methods used for data analysis were 

percentage ratio, arithmetic mean, standard deviation, minimum and maximum values, Oneway Anova test, Tukey HDS test, 

Student t test, Pearson Correlation Analysis, Item Total Score Correlation and Cronbach's Alpha.  

In the conclusion of the research it was found out that the item total score correlations of the TADQ varied between the 

values 0.22 and 0.84 while the Cronbach's Alpha values of the sub scales varied between 0.63 and 0.91, and that it is valid 

and reliable for Turkish patients with tuberculosis. It was determined that the average scores the patients got from the TADQ 

varied between the values of 38.66±12.77 and 89.12±8.85, while the total average score they got from the MSPSS was 

66.53±14.41, and thus they generally have high levels of adherence to the treatment and of social support perception. It was 

also determined that highly significant statistical relations between the sub scales of the TADQ and MSPSS exist. It was ob-

served while the patients' factors such as being women, having social security, being hospitalized for the first time, and hav-

ing high levels of income and education affect the adherence to treatment positively, factors such as living alone and being 

treated for a long time affect adherence negatively. 

Keywords: Nursing, Social Suppor t, Adherence to Treatment, Tuberculosis. 
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FARKLI EVRE KOAH HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM     

AKTİVİTELERİ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK   

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

GİRİŞ 

 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı  (KOAH)  tamamıyla geri dönü-

şü olmayan hava  akımı  kısıtlanması,  balgam  üretiminin  artması  ve  öksü-

rükle  kendini  belli  eden,  bazı partikül ve gazlara akciğerlerin anormal infla-

matuar cevabı ile  karakterize,  önlenebilir  ve  tedavi  edilebilir  bir  hastalık  

durumudur. KOAH’ın en iyi bilinen akciğer dışı etkileri, kilo kaybı,  beslen-

me anormallikleri ve iskelet kası fonksiyon bozukluğudur (6,7,8). Dünya Sağ-

lık Örgütü’nün (DSÖ) tahminlerine göre KOAH’ın dünya genelinde ölüme 

neden olan yedinci hastalık olduğu ve 2030 yılında ise en yaygın görülen dör-

düncü ölüm nedeni olacağı belirtilmektedir.  Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) 2013 ölüm nedeni istatistiklerine göre KOAH ve bronşektazi ülkemiz 

genelinde 4. ölüm nedeni olup;  2014 yılında ölüme sebep olan hastalık gru-

bunda ise %10,7 ile solunum sistemi hastalıkları üçüncü sırada bulunmakta-

dır. Ülkemizde KOAH’ın yüküne yönelik yapılan iki çalışmada önemli verile-

rin elde edilmesi sağlanmıştır. 2004 yılında Adana ilinde yapılan Obstrüktif 

Akciğer Hastalık Yükü (BOLD) çalışması 40 yaş üstü yetişkinlerin yüzde 

19,6’sında KOAH bulunduğunu ve Hastalık Yükü Çalışması’nda (DAILY) 
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tahminlere göre de KOAH insidansı toplamda yüz binde 

72,7; prevalanslar ise toplamda binde 10,2 olarak bulun-

muştur (8,9,10).   

 KOAH tanısı konulan hastalar birçok semptom 

yaşamakta ve bu semptomlar hastanın günlük yaşamını 

olumsuz etkilemektedir.  Bronkodilatör ve oksijen teda-

visi ile semptomlar azaltılmakta, ataklar önlenmekte fa-

kat yaşam kalitesi tam olarak sağlanamamaktadır.  Za-

manla da hastalığın gidişatı ve ileriki dönemlerde artarak 

ve şiddetlenen düzeyde görülen dispne ve akciğer fonksiyonlarındaki kötüleşme hastaların akut alevlenmeler-

le ile hastaneye başvurularını artırmaktadır. KOAH’da görülen fizyopatolojik durumlar nedeniyle solunum 

fonksiyonları önemli derecede değişmekte (dispne, öksürük, wheezing), yorgunluk, uykusuzluk nedeni ile 

birey günlük yaşam aktivitelerini yerine getirirken ciddi sınırlılıklar yaşamaktadır. Hastalar günlük yaşam ak-

tiviteleri  (GYA) sırasında dispne oluşmasını engellemek amacıyla dolaylı ya da doğrudan GYA’lerini kendi 

başlarına gerçekleştirmeyi azaltmaktadırlar. GYA’yı terketme ya da azaltma durumu hastalığın şiddetine, akti-

vitelerden memnuniyet düzeyine, zorunluluk durumu ve aktiviteler esnasında görülen semptomların şiddetine 

göre değişmektedir (2,3). Yapılan çalışmalarda hastalık şiddeti arttıkça hastaların GYA’ni gerçekleştirmede 

güçlük yaşadığı ve bağımlılık düzeyleri arttığı ayrıca dispne şiddetinin ise günlük yaşamda hastaların inaktif 

olup olmama düzeyini etkileyen bir belirteç olduğu bulunmuştur (2,5).  

 Sosyal destek, ihtiyacı olan ya da stres ya da anksiyete halindeki bireye eşi, evlatları veya arkadaşları 

gibi yakın çevresi tarafından sağlanan maddi ve manevi yardımdır. Bireye yeterli sosyal desteğin sağlanması; 

sağlığın korunmasında/geliştirilmesinde, hastalığa bağlı semptomların azaltılması ve atakların önlenmesini 

olumlu yönde etkilediğini ve baş etmede desteklediğini ayrıca hastanın hastalık sürecine uyumunu artırdığı ve 

sosyal izolasyonu azaltarak hastaların yaşam kalitesini artırdığı bulunmuştur. Sosyal desteğin yetersiz olduğu 

durumlarda ise hastalık süresinin uzamasına, hastaneye başvuru ve yatış süresinin artmasına, hastalığa bağlı 

görülen semptomların sıklık ve şiddetinin artmasına neden olarak hastada hastalığa karşı uyumu güçleştirdiği 

belirtilmektedir(1). Yapılan çalışmalarda KOAH’lı hastaların deneyimlemiş oldukları psikolojik süreçler sos-

yal desteği azalttığı ve en fazla sosyal desteği eşlerinden gördükleri bulunmuştur(1,4).  

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı ve Türü: Bu çalışmanın amacı Dr . Suat Seren Göğüs Hastalıklar ı ve Cer rahisi 

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatarak tedavi gören farklı evre KOAH Hastaların Günlük Yaşam          



Aktiviteleri ve Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri belirlenmesi 

ve bazı değişkenler açısından arasındaki ilişkiyi incelemek amacı 

ile tanımlayıcı türde yapılmıştır. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi: Araştırmanın ver i-

leri, Ocak-Mayıs 2016 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma 

hastanesinin göğüs servislerinde yürütülmüştür. Araştırmanın ev-

renini (N=15685) kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini; 

olasılıksız rastgele örneklem yöntemiyle seçilen ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden hastalar 

(n=397) araştırma kapsamına alınmıştır.  

Verilerin Toplama Araçları: Araştırmanın verileri; “Hasta Tanıtım Formu”,  “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal 

Destek Ölçeği’nin Gözden Geçirilmiş Formu” ve “Katz’ın Günlük Yaşam  Aktiviteleri  (GYA)  İndeksi” kullanı-

larak toplanmıştır. 

Hasta Tanıtım Formu: Araştırmacılar  tarafından literatür  doğrultusunda geliştir ilen toplam 21 sorudan 

oluşmaktadır. Bu form hastaların sosyo-demografik özelliklerini ve hastalık ile süreçlerine yönelik bilgilerini 

içermektedir (1,2,3,6,7). 

Katz’ın Günlük Yaşam Aktiviteleri  (GYA)  İndeksi; GYA indeksi banyo, giyinme, tuvalet, hareket, boşal-

tım, beslenme aktiviteleri ile ilgili bilgileri içeren 6 sorudan  oluşmaktadır.  Birey günlük yaşam aktivitelerini 

bağımsız olarak yapıyorsa 3 puan,  yardım  alarak  yapıyorsa  2  puan,  hiç yapamıyorsa 1 puan verilerek değer-

lendirme yapılmaktadır. GYA indeksinde 0-6 puan  “bağımlı”,  7-12 puan  “yarı bağımlı”,  13-18 puan  

“bağımsız”  olarak değerlendirilmektedir. Katz tarafından 1979 yılında geliştirilen bu ölçek, hem yurt dışında 

hem de ülkemizde yaygın olarak kullanılmakta olup,  geçerlilik ve güvenirliği yüksek bir ölçektir. 

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin Gözden Geçirilmiş Formu: Ölçek toplam 12 maddeden 

oluşmaktadır.  ÇBASDÖ “Kesinlikle hayır 1,2,3,4,5,6,7 Kesinlikle  evet" şeklinde 7 dereceli olarak düzenlenmiş  

likert  tipi  bir ölçektir. Ölçeğin destek kaynaklarını yansıtan,  “aile, arkadaş, özel kişi” desteği olmak üzere üç alt 

boyutu  bulunmakta, her  grup 4 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte bulunan  “3, 4, 8, 11. maddeler aile desteğini”; 

“6, 7, 9, 12. maddeler arkadaş desteğini” ve “1, 2,  5,  10.  maddeler de özel kişi”  desteğini ölçmektedir.  Alt öl-

çeklerden alınabilecek en düşük puan 4, en yüksek puan ise 28'dir. Alt ölçeklerden alınan puanların toplanması 

ile elde edilen toplam ölçek puanından alınabilecek en düşük puan 12, en yüksek puan ise 84'tür.  Ölçekten elde 

edilen puanın yüksek  olması  algılanan  sosyal  desteğin  yüksek  olduğunu ifade etmektedir. 

Araştırmanın Etik Yönü: Çalışmanın yapılabilmesi için İzmir  Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi etik 
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kurulundan, ölçeklerin yazarlarından ve çalışmanın yapılacağı kurumdan yazılı izin,  hastalardan da sözlü onam 

alınarak çalışma sonuçlandırılmıştır. 

Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi: Ver i toplama formlar ından elde edilen ordinal ver iler  ar itmetik 

ortalama, standart sapma, minimum, maksimum değerleri olarak, nominal veriler ise frekans ve yüzde olarak 

değerlendirilmiştir. Hastaların yaşı, tanı alma süresi, kullandığı ilaçlar ve çevresinden aldığı sosyal destek dü-

zeyi,  Katz’ın GYA İndeksi ve ÇBASDÖ puan ortalamaları arasındaki farkın belirlenmesinde parametrik/

parametrik olmayan testler kullanılmıştır.  Elde edilen verilerin normallik analizi için Kolmogorov-Smirnov 

Uyum İyiliği Testi uygulanmış ve bazı dağılımların normal olmadığı saptanarak iki grup ortalamasını karşılaş-

tırmak için Mann-Whitney U testi, ikiden fazla grup ortalamasını karşılaştırmak için Kruskal Wallis testi kulla-

nılmıştır. Araştırma verilerinin analizi, SPSS 21.0 bilgisayar programında yapılmıştır.  

BULGULAR 

 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatarak tedavi gö-

ren KOAH tanılı hastaların yaş ortalaması 65.60, standart hata 10.58’dir. Hastaların %74.1’i erkek, %86.9’u 

evli, %45.3’ü ilköğretim mezunu, %72.5’i emekli, %94.7’sinin sosyal güvencesi var, %52.4’ünün geliri kısmen 

yeterli, %89.4’ünün eşi ve/veya çocuğu ile yaşıyor. 

         Hastaların  %22.7’si 3. göğüs servisinde yatıyor, %49.6’sının KOAH tanısı alalı 4-10 yıl olmuş, %

77,6’sı hastalıkla ilgili bilgi almış, % 75.3’ü doktordan bilgi almış, %52,9’u 2-5 kez KOAH nedeniyle hastane-

ye yatmıştır. 

         Hastaların %77.6’sı sigara kullanmıyor. Sigara kullanımına hayır diyenlerden %20.4’ü sigarayı 21-30 

yıl içmiştir, %56,2’si sigarayı KOAH’dan dolayı bırakmıştır, % 64’ü yaşadığı ortamda sigara tüketimi olduğu-

nu söylemiştir. 

          Hastaların % 37,3’ü kullandığı ilaçları bilmiyor, %27.7’si ven-

tolin kullanıyor. %49.9’u KOAH ilaçlarını 4-10 yıldır kullanıyor. %

96’sı ilaçlarını düzenli kullanıyor. %27.7’si evde ya da yaşadığı yerde 

nebülizatör yardımcı cihazı olduğunu söylemiştir, % 58.7’si sağlık du-

rumunu orta düzeyde olduğunu söylemiştir, %46.1’ i ailesi/ çevresin-

den destek almadığını söylemiştir. Araştırmaya katılan 

hastaların %56,2’si 

sigarayı KOAH’dan 

dolayı bırakmıştır 
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Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatarak tedavi gören KOAH 

tanılı hastaların sosyal destek puan ortalaması 50.98 ± 16.08 ve günlük yaşam aktiviteleri puan ortalaması ise 

16.23 ± 2.59’dur.  

TARTIŞMA 

KOAH’lı hastaların ifadeleri hastalık şiddet ve semptomların algılanması, fonksiyonel yetenekler, 

KOAH’la başetmede emosyonel durum, sosyal destek algılamaları ve günlük yaşam aktiviteleri değerlendirilmiş-

tir. Katılımcıların KOAH hastalığının semptomlarına bağlı temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşaması ve bu 

süreçte aile/arkadaş tarafından sağlanan sosyal desteğin bireyin emosyonel durumunu iyileştirdiği ve iyilik halini 

artırdığı söylenebilir. Özellik yaşanan solunum sıkıntısı, KOAH’lı hastaların yaşam aktivitelerinde yetersizliklerin 

ortaya çıkmasına, bağımlılık durumunun artmasına, yoğun anksiyete ve ölüm hissine yol açmaktadır. Fadıloğlu 

(2008)’nun yapmış olduğu çalışmada, hastalar bağımlılık düzeylerinin arttığını, bunun sonucunda da bireysellikle-

rinin kalmadığını ve aile içi rol kaybı yaşadıklarını; solunum sıkıntısının yorgunluğa, sosyal aktivite kaybına ne-

den olduğunu ifade etmişlerdir. Seamark, Blake ve Seamark (2004), KOAH’lı hastalarının günlük yaşam aktivite-

lerinin aşamalı olarak azaldığını ve sosyal izolasyon yaşadıklarını belirlemişlerdir. Aktivitelerdeki kısıtlılıklar has-

talarda ciddi şekilde izolasyona neden olmakta (Williams ve ark. 2007), yaşanan sosyal izolasyon hastaların ilişki-

lerini engellemekte ve bundan dolayı hasta çevresinden çevresi de hastadan uzaklaşmaktadır. KOAH nedeniyle 

hastaların aile dinamikleri etkilenmekte, sosyal izolasyon ve bağımlılık düzeyi artmakta ve yaşam kalitesi düş-

mektedir (Hasson ve ark. 2008), KOAH’lı hastaların yıl içinde tekrarlı olarak acil klinikte veya hastanede yatarak 

tedavi almak durumunda kalmaları da aile dinamiklerinin etkilenmesine ve hastalığın ekonomik yükünün artması-

na yol açmaktadır. Çalışmamızda hastaların tamamı sosyal desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade etmiştir. Hastaların 

bu hastalıktan kurtulmanın mümkün olmadığı ve kaderci yaklaşımı gösteren ifadeleri ile değerlendirildiğinde has-

talıkla baş etmede sosyal desteğin önemi daha iyi görülmektedir. 

SONUÇ 

Elde edilen bulgular Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yata-

rak tedavi gören KOAH tanılı hastaların sosyal destek düzeyinin yüksek olduğu ve hastaların günlük yaşam akti-

vitelerini bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilecekleri bulunmuştur. Bu çalışmada, KOAH’ın hastaların yaşadıkla-

rı semptomlara bağlı günlük yaşam aktivitelerini yerine getirme durumlarında ve sağlanan sosyal desteğin hastala-

rın duygusal durumlarında değişiklikler yaşamalarına neden olduğu belirlenmiştir. Hastalar; semptomlar ile birlik-

te günlük yaşam aktivitelerini, rol ve sorumluluklarını yerine getiremediklerini, sosyal desteğin azlığı, hastalık 

semptomlarıyla baş edebilmede yetersizliğe ve sosyal aktivitelerini azalmasına yol açabilmektedir. 
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KOAH ve SİGARA 

Hastaların %77.6’sı siga-

ra kullanmıyor. Sigara 

kullanımına hayır diyen-

lerden %20.4’ü sigarayı 

21-30 yıl içmiştir, %

56,2’si sigarayı KOAH 

nedeni ile bırakmıştır,   

% 64’ü yaşadığı ortamda 

sigara tüketimi olduğunu 

söylemiştir. 
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SEKRETERLİĞİ 

KOAH HASTA OKULU EĞİTİM PROGRAMININ YAŞAM  

KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI  

 

ÖZET 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), ilerleyici hava akımı 

obstrüksiyonu ile karakterize, tüm dünyada önemli mortalite ve morbiditeye 

neden olan bir hastalıktır(1).  Sivas Numune Hastanesi göğüs hastalıkları polik-

liniğine başvuran hastalarda yapılan değerlendirmeler sonucu bu hastaların bü-

yük çoğunluğunun KOAH hastalarından oluştuğu görülmüştür. KOAH hastalı-

ğında bireyin yaşam kalitesinin düşmesi ve bu hastaların eğitim ihtiyacının göz 

ardı edilemeyecek kadar çoğunlukta olması nedeniyle hastane bünyesinde 

KOAH Hasta Okulu projesi hayata geçirilmiştir. Bu projeyle KOAH hastaları 

için sosyal bir ortam oluşturularak, yapılan uygulamalı eğitimlerle öğrendikleri 

bilgileri yaşam tarzı haline getirmeleri hedeflenmiştir. Eğitim sonunda ise başa-

rılı olan hastalara katılım belgesi verilmiştir. 

Çalışma 2014 yılı hastanemiz göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran 

ve hekim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, pulmoner rehabilitasyon 

birimine yönlendirilen ve KOAH Hasta Okulu’na katılımı uygun görülen gönül-

lü 30 KOAH'lı hasta üzerinde, Şubat-Mart ve Ekim-Kasım ayları arasında top-

lam iki dönemde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma KOAH Hasta Okulu’nda ve-

rilen eğitimlerin hastaların yaşam kalitesine olan etkisinin değerlendirilmesi 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

 



 Sayfa 21 

Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programı ve yüzde, aritmetik ortalama, non-parametrik testler-

den Wilcoxon Testi, Kruskal Wallis Testi ve Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Sonuçlar %95 güven 

aralığında, anlamlılık p<0.05 olarak değerlendirilmiştir.Yapılan analizlerde SF-36 alt bileşenlerinden 

‘Fiziksel Fonksiyon’ ve ‘Akıl Sağlığı’ dışındaki tüm değerlerde;KOAH Hasta Okulu Eğitim Programıyla, 

hastaların günlük yaşam kalitelerinin arttığı ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının daha iyi seyirli 

geçtiği görülmüştür. 

GİRİŞ 

KOAH, tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına karşın, kamuoyu tarafından yeterince 

bilinmeyen bir hastalıktır.  KOAH nefes yollarında mikroplarla oluşmayan bir iltihaplanmaya bağlı oluşan 

ilerleyici bir akciğer hastalığıdır.   KOAH, kronik akciğer hastalıkları içinde morbidite ve mortaliteye neden 

olan durumlar arasında ilk sıralarda yer alan ve bireylerde yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen hastalık-

lardan biridir. 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, sadece KOAH tüm dünyada yaklaşık50 milyon insanı etkile-

mekte ve her yıl 3 milyon kişi bu hastalık nedeni ile ölmektedir. Yine Dünya Sağlık Örgütü 2030’ da 

KOAH’ın tüm dünyada en önemli ölüm nedenleri arasında 3. sırada olacağını öngörmektedir. Son çalışmalar 

ise dünyada KOAH’lı hastaların ancak %25-50’sinin tanı aldığını göstermiştir. Türkiye verilerine göre ülke-

mizdeki en önemli ölüm nedenleri arasında 3. sırada olan KOAH’ın görülme sıklığı 40 yaş üstü yetişkinler-

de %20’dir. Bir diğer deyişle toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır(2).Oysa 10 

KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir. Bu durumda, ülkemizde bulunan 

3-5 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece 300-500 bini kendisinde hastalık olduğunu bilmektedir.(3) 

 Sivas İlinde göğüs hastalıklarından etkilenen hasta potansiyeli çok yüksektir. Sivas Numune Hasta-

nesi 2013 yılı verilerine göre; poliklinikten Göğüs Hastalıkları Servisine yatan göğüs hastası sayısı 2743 

iken, acil servisten göğüs hastalıkları servisine yatan göğüs hastası sayısı ise çok çarpıcı bir rakam, tam ta-

mına 43025 hasta. Acil servise KOAH ve astım kriziyle başvuran hasta sayısı 16565 iken, bunun sadece 

14558’i KOAH solunum sıkıntısıyla acil servise başvurmuştur. Burada dikkat etmemiz gereken KOAH has-

talarının poliklinikten ziyade solunum sıkıntısıyla acil servise başvuruyor olmasıdır. Bunun yanında göğüs 

hastalıkları polikliniğine başvuran KOAH tanılı hasta sayısı ise 9924 tür.  

 Bu hastalar için ilimizde rehabilitasyon programı uygulayan merkezin olmaması ve özellikle 

KOAH, Astım hastalığından dolayı Acil Servise başvurunun çok olması, hastanede yatış süresinin uzaması, 

sağlık giderlerinde artışlara neden olmaktadır. Yaptığımız araştırmalarda bu tarz rehabilitasyon birimlerinin 

ülke genelinde uygulanmasıyla hastaneye başvuru sıklığının azaldığı hastaların yaşam kalitesinde olumlu 

artışlar olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenlerden yola çıkarak Numune Hastanesi bünyesinde göğüs hastala-

rına hizmet vermek amacıyla Pulmoner Rehabilitasyon Birimi açılmıştır. 

Bu rehabilitasyon biriminde göğüs hastalıkları uzmanı, fizyoterapist, hemşire,  diyetisyen ve psiko-

logdan oluşan profesyonel bir ekip hizmet vermektedir. Birime yapılan başvurular Pulmoner Rehabilitasyon 

Birimindeki Eğitim Hemşiresi tarafından alınmakta, hastalar hem poliklinik hekimleri tarafından yönlendi-

rilmekte hem de eğitim hemşiresi tarafından Göğüs Hastalıkları Servisinde yatan hastaların günlük değerlen-

dirilmeleri sonucu seçilmektedir. Serviste yatan ve Rehabilitasyon Birimine inemeyen hastalara eğitimler 

eğitim kitleriyle Eğitim Hemşiresi tarafından verilmektedir.  Poliklinikte ise grup eğitimleri planlan-

makta, grup eğitimine katılamayan hastalara ise bireysel eğitimler hazırlanan eğitim kitleriyle verilmektedir. 

 Pulmoner rehabilitasyon birimi çalışmaları ve uzman doktorların değerlendirmeleri sonucunda; gö-

ğüs hastalıklarının büyük kısmını KOAH hastalığının oluşturduğu, KOAH hastalığında yaşam kalitesinin 
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düştüğü ve KOAH hastalarının eğitim ihtiyacının göz ardı edilemeyecek kadar büyük çoğunlukta olduğu ortaya 

çıktı.  

KOAH’da yaşam kalitesinin bozulması sonucu; enerji, hareketlilik ve uykuda azalma, duygu durum bo-

zukluğu, anksiyete, depresyon, yaşamda tatminsizlik gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Depresif bulgular ve ank-

siyete KOAH’ınyan etkileri olarak görülebilmekte ve bu durum hastanın tanı ve tedavisini geciktirerek, hastalı-

ğın seyrini olumsuz etkilemektedir(4). 

Yaşam kalitesi, her bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal anlamda sağlığının önemli bir göstergesi olup,  

hastanın günlük yaşantısını, sağlığını ve mutluluğunu ne derece etkilediğini ölçmeyi sağlar. Kronik solunum has-

talığı olan hastalarda daha iyi ve daha kötü sağlık düzeyi arasındaki farklılıkları belirlemek, yaşam kalitesinin 

ölçülmesindeki en önemlietkendir (5,6). 

Ülkemizde kronik hastalıkların her geçen gün giderek artması, sağlık talebinin ve harcamalarının artma-

sına yol açmakta ve hasta bakımına yaklaşım tarzının değişmesini zorunlu hale getirmiştir. Yeniyaklaşım tarzın-

da, hasta bakımı yerine, kronik hastalığı olan bireylere, hastalıkları ile baş edebilmelerini sağlayacak bilgi ve be-

cerilerin kazandırılmasına yönelik sağlık eğitimi programlarının düzenlenmesi yer almaktadır.Yapılan literatür 

çalışmalarında KOAH hastalarına yatış esnasından taburculuğa kadar giden süreçte standart eğitimlerin verildiği 

yada KOAH günlerinde de sadece konferans salonlarında KOAH hastalığı hakkında bilgilendirmeler yapıldığı 

ortaya çıkmıştır (7,8) . Fakat okul programı tarzında, her hafta bir seans olacak şekilde eğitim programının dü-

zenlenmediği ortaya çıkmıştır.  

Bu nedenlerden dolayı KOAH hastalarını bir okul programında buluşturmayı planladık. KOAH Hasta 

Okulu projesiyle; KOAH nedir? Korunma ve tedavisi nasıl olmalıdır? KOAH’ın psikolojik boyutu, psikososyal 

danışmanlık,doğru ilaç ve cihaz kullanım teknikleri danışmanlığı, kişinin aktivitesine yönelik egzersiz programı, 

solunum egzersizleri, akciğer temizleme teknikleri ve postural drenaj, krizle başa çıkma yöntemleri, sigaranın 

zararları ve sigara bıraktırmaya yönelik program uygulayan birimlere yönlendirme konu başlıklarında her hafta 

bir seans olacak şekilde eğitim programı düzenleyerek hastaları KOAH hakkında bilgilendirmeyi ve kendileri 

gibi aynı hastalığa sahip bireylerle birlikte sosyal bir ortamı paylaşarak hastalıklarıyla baş etme konusunda daha 

bilinçli hareket etmelerini sağlamayı hedefledik. 

Bu çalışma KOAH Hasta Okulu’nda verilen eğitimlerin hastaların yaşam kalitesine olan etkisini ve hasta 

memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

 Yaşam kalitesi, her bireyin       

fiziksel, psikolojik ve sosyal     

anlamda sağlığının önemli bir 

göstergesi olup,  hastanın günlük 

yaşantısını, sağlığını ve mutlulu-

ğunu ne derece etkilediğini     

ölçmeyi sağlar.  
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma 2014 yılı hastanemiz göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran ve hekim tarafından yapılan de-

ğerlendirmeler sonucu, pulmoner rehabilitasyon birimine yönlendirilen ve KOAH Hasta Okulu’na katılımı uy-

gun görülen gönüllü 30 KOAH'lı hasta üzerinde, Şubat-Mart ve Eylül-Ekim ayları arasında toplam iki dönemde 

ve sekiz seans şeklinde pulmoner rehabilitasyon biriminin sorumluluğunda gerçekleştirilmiştir. Eğitim progra-

mı, yetişkin eğitimi ilkelerine uygun olacak şekilde, düz anlatım, soru cevap, tartışma ve göstererek yaptırma 

yöntemi ve bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak uygulanmıştır. Eğitim sonlarında ve bir sonraki seansta 

hastalara almış oldukları eğitimlerin tekrarı uygulamalı olarak yaptırılmıştır.Hastalarımızdan alınan olumlu geri 

bildirimler neticesinde uygulama hastanemiz bünyesinde bundan sonraki dönemlerde de uygulanacaktır.  

 Araştırmanın verileri 3 bölümden oluşan anket formu ile elde edilmiştir. Birinci bölümde; hastaların 

sosyo-demografik özellikleri, sigara kullanım durumu, kiminle yaşadığı, KOAH’a eşlik eden başka kronik has-

talığının olup olmadığı, son bir ay içerisinde acile başvuru sayısı ve hastaneye yatışı belirlemeye yönelik soru-

lar,ikinci bölümde KOAH’da sıklıkla kullanılan yaşam kalitesi anketlerinden St. George Solunum Anketi

(SGRQ),  ve Kısa Form-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF-36), son bölümde ise, KOAHdeğerlendirmetesti [COPD 

Assessment Test (CAT)] yeralmaktadır. Eğitimprogramından 1 ay sonar anketler tekrar uygulanıp hastaların 

eğitim programından memnuniyet düzeyleri ve verilen uygulamalı eğitimlerin yaşam tarzına etkileri sorgu-

lanmıştır. 

KOAH’da hastalığa özel olarak en sık kulanılan ölçüt SGRQ dir. SGRQ ayırt edici (hastalar arasındaki 

farklı şiddet düzeylerini ayırt edebilen) ve tanımlayıcı (hastalığın progresyonu ve tedaviyle oluşacak değişiklik-

leri saptayabilen) özelliklere sahip bir ankettir. Ancak yapılan çalışmaların çoğu SGRQ’nun ayırt edici özelikle-

riyle ilişkilidir. Skor aralığı 0 (mükemmel sağlık) ve 100 (en ağır hastalık) arasıda değişmekte ve minimum kli-

nik anlamlı değişiklik (MKAD) 4 ünite olarak kabul edilmektedir.Bu anketin kısa dönemde tekrarlanabilirliği 

iyidir(9). 

Semptomlar grubu: Bölüm 1’deki bütün sorular ı içer ir .   1-8 arasındaki soruların ağırlıklı puanları 

toplanır. Ölçeğin 1. ve 7. sorularına tek bir yanıt istendiği not edilir. Eğer bir soruya birden fazla yanıt verilmiş-

se, o soruya verilen olumlu yanıtların ağırlıklı puan ortalaması dikkate alınır. 

Aktivite grubu: Bolum 2’deki 2. ve 6. kısımlara olan olumlu yanıtlar ın ağır lıklı puanlar ı toplana-

rak hesaplanır. 

Etki grubu: Bolum 2’deki 1, 3, 4, 5 ve 7. Kısımlar ın olumlu yanıtlar ı toplanarak hesaplanır . Yine 

kısım 1’de 7. kısmın sonunda tek bir yanıt istendiği not edilmelidir. 

Toplam puan: Toplam puan ölçekteki tüm olumlu yanıtlar ın toplanmasıyla hesaplanır  ve sonuç 

ölçekteki bütün maddelerin ağırlıklı puanların yüzdesi olarak ifade edilir(10). 
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Yaşam kalitesi ölçekleri arasında KOAH için en sık kullanılanlardan bir diğeri de Kısa Form-36 ’dır. 

Bu ölçek Rand Corporation tarafından 1992 yılında geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Ölçek geliştirilirken 

kısa, kolay uygulanabilir olmasının yanı sıra çok geniş bir kullanım alanına sahip olması da hedeflenmiştir(11). 

Ölçek 36 maddeden oluşmaktadır ve bunlar 8 boyutun ölçümünü sağlamaktadır. Ölçeğin 8 alt boyutu 

ve kapsadığı soru sayısı şunlardır; fiziksel fonksiyon (10 madde), sosyal fonksiyon (2 madde), fiziksel sorunlara 

bağlı rol kısıtlılıkları (4 madde), emosyonel sorunlara bağlı rol kısıtlılıkları (3 madde), mental sağlık (5 madde), 

enerji/vitalite (4 madde), ağrı (2 madde) ve sağlığın genel algılanması (5 madde). Ölçek son 4 haftayı göz önü-

ne alarak değerlendirilmektedir. Alt ölçekler sağlığı 0 ile 100 arasında değerlendirmektedir ve 0 kötü sağlık du-

rumunu gösterirken, 100 iyi sağlık durumuna işaret etmektedir (12). 

 CAT ise, sekizsorudanoluşan, KOAH'da sağlıkdurumunuölçen, tümdünyagenelinde-

pekçokdildegeçerlilikvegüvenilirliğikanıtlanmışolupçoksıkkullanılanbirölçektir.Bu kısaölçeğinçok iyi 

ölçümözellikleribulunmaktadırvehastalıktaki durum değişikliklerineçokduyarlıdır.Bu ölçeğinsemptomlarla, 

yaşam kalitesiyle yüksek korelasyon gösterdiği pek çok çalışmada saptanmıştır(13). Ölçeğin geçerlilik güvenil-

irliği Türkiyede Arzu Yorgancioğlu, Mehmet Polatli, Ömer Aydemir, NilgünYilmaz Demirci, Gamze Kirkil, 

Sibel Nayciatiş, Nurdan Köktürk, Atilla Uysal, Selim Erkan Akdemir, Eylem Sercan Özgür, Gonca Günakant 

arafından yapılmıştır. CAT'ın güvenilirlik analizinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.9116 olarak 

hesaplanmıştır. Madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0.62-0.79 arasında bulunmuştur ve tümü istatistiksel 

olarak anlamlı düzeydedir (p< 0.0001) (14). 

 Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programı ve uygun istatistiki analizler kullanılmıştır. Yanılma 

olasılığı 0,05 olarak alınmıştır.  Analizlerde yüzde,aritmetik ortalama, non-parametrik testlerden Wilcoxon Tes-

ti, Kruskal Wallis Testi ve Mann Whitney U Testi kullanılmıştır.  

BULGULAR 

1. Araştırma Grubunun Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular  

 Araştırma grubunun sosyo-demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Bu tabloya 

göre araştırma grubunun %83,3’ünün erkek, %16,7’sinin kadın; yaş grubuna göre çoğunlu-

ğun (%50) 60 yaş ve üzeri; gelir düzeyine göre %70’inin ortalamanın altında bir gelire (1000-

1999TL) sahip olduğu; eğitim durumlarına göre ise %66,7’sini ilkokul mezunlarının oluştur-

duğu,bu hastaların %96,7’sinin aile bireyleriyle yaşadığı görülmüştür. Yine araştırma grubu-

nun tamamı verilen eğitim programından memnun kalmıştır. 

 Araştırma grubunun %86,7’si sigara içmemektedir. Aslında bu grubun yalnızca %

16,7’si hiç sigara kullanmamış, %70’i ise geçmişte uzun süre sigara kullandıktan sonra bırak-

mıştır. %13,3’ü ise halen sigara kullanmaya devam etmektedir.  

2. Araştırma Grubunun Eğitim Öncesi ve Eğitim Sonrası SF 36, St. George’s Değerleri 

ve CAT Skorları 

Örneklem kapsamına alınan bireylerin, eğitim öncesi ve sonrası SF 36, St. George’s 

değerleri ve CAT Skorları arasındaki farkı belirlemek amacıyla, verilerin analizinde 

“Wilcoxon Testi” kullanılmıştır (0,05 anlamlılık düzeyinde). araştırmaya katılan örneklem 

grubunun eğitim öncesi ve eğitim sonrası SF-36, St. George’s ve CAT skor ortalamaları ve-

rilmiştir. Kısa Form-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF-36) ‘nde alt ölçekler sağlığı 0 ile 100 arasında değerlendir-

*Tablolar fazla yer kapladığından burada gösterilememekte ancak yorumlamaları olduğu gibi yer almaktadır. 
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mektedir ve 0 kötü sağlık durumunu gösterirken, 100 iyi sağlık durumuna işaret etmektedir. Tablo 2’yi incele-

diğimizde SF-36 alt bileşenlerinden, tüm bileşenlerin ortalamalarının eğitim sonrası arttığını görmekte-

yiz.Ancak yapılan analizde Fiziksel Fonksiyon(P=0,069,  P>0,05)ve Akıl Sağlığı(P=0,062, P>0,05) bileşenle-

rinde ortalamalar eğitim sonrası artmasına rağmen istatistiksel anlamda bir fark bulunamamıştır. Fiziksel 

Fonksiyon ve Akıl Sağlığı dışındaki tüm bileşenlerde ise eğitim öncesi ve eğitim sonrası ortalamalar arasında-

ki fark istatistiksel olarak anlamlıdır.  

 St. George Solunum Anketi (SGRQ)skorları0 (maksimum iyilik) ile 100 (en düşük sağlık seviyesi)

aralığındadır. Skorun yüksek olması değerlendirilenalanlarda yaşam kalitesinin kötü olduğunu göstermektedir. 

Tablo 2 incelendiğinde St. George Solunum Anketinin alt bileşenleri olan semptom, aktivite, etki ve toplam 

değerleri ortalamalarının eğitim sonrasında azaldığını görmekteyiz. Yapılan analizde tüm alt bileşenlerde eği-

tim öncesi ve eğitim sonrası ortalamalar arasındaki fark istatiksel olarak anlamlıdır.  

 CAT Skoru’nda ise 0 en yüksek iyilik halini, 40 en düşük sağlık seviyesini göstermektedir. Tablo 2 

incelendiğinde örneklem grubunun CAT skorlarının eğitim sonrasında azaldığını görmekteyiz. Yapılan analiz-

de hastaların CAT Skor ortalamalarının eğitim öncesi ve eğitim sonrası arasındaki fark istatiksel olarak anlam-

lıdır. Sonuç olarak yapılan analizlerde KOAH Hasta Okulu Eğitim Programında verilen uygulamalı eğitimle-

rin; SF-36 alt bileşenlerinden ‘Fiziksel Fonksiyon’ ve ‘Akıl Sağlığı’ dışındaki tüm değerlerde, hastaların 

günlük yaşam kalitelerini arttırdığı ve KOAH’ın daha iyi seyirli geçtiği görülmüştür.  

 

3. Araştırma Grubunun Cinsiyete Göre Eğitim Sonrası SF 36, St. George’s Değerleri ve CAT Skorları 

 Örneklem kapsamına alınan bireylerin, SF 36, St. George’s değerleri ve CAT Skorları açısından eği-

tim sonrası cinsiyetleri arasındaki farkları belirlemek amacıyla da verilerin analizinde “Mann Whitney U Testi 

” kullanılmıştır. (0,05 anlamlılık düzeyinde) Araştırmaya katılan örneklem grubundaki kadın ve erkeklerin, 

eğitim sonrası SF-36, St. George’s ve CAT skor ortalamaları verilmiştir. Yapılan analizde eğitim sonrası SF-

36, St. George’s solunum sistemi anketi ve CAT skor ortalamaları açısından kadın ve erkekler arasında istatis-

tiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamış; yani cinsiyet verdiğimizeğitim programında yaşam kalitesini etkile-

yen bir faktör olarak saptanmamıştır. Kadın ve erkekler verilen eğitim programından eşit ölçüde faydalanmış-

lardır.  

 

4. Araştırma Grubunun Yaş Grubuna Göre Eğitim Sonrası SF 36, St. George’s Değerleri ve CAT Skor-

ları  

Örneklem kapsamına alınan bireylerin, SF 36, St. George’s değerleri ve CAT Skorları açısından eğitim sonrası 

yaşları arasındaki farkları belirlemek amacıyla da verilerin analizinde “Kruskal Wallis Testi ” kullanılmıştır. 

Araştırma grubunun %86,7’si sigara içmemektedir. Aslında bu grubun yalnızca      

%16,7’si hiç sigara kullanmamış, %70’i ise geçmişte uzun süre sigara kullandıktan 

sonra bırakmıştır. %13,3’ü ise halen sigara kullanmaya devam etmektedir.  



 

     KOAH gibi kronik solunumsal                                              

hastalıklarda,  hastaların günlük yaşam                       

performanslarını optimum seviyede devam                

ettirebilmeleri yaşam kalitelerinin artması çok   

önemlidir. Bu amaçla hastanemiz bünyesinde 

‘KOAH Hasta Okulu’ projesi uygulanmıştır. 

(0,05 anlamlılık düzeyinde)Tablo 4’te araştırmaya katılan örneklem grubunun yaş gruplarına göre eğitim sonrası 

SF-36, St. George’s ve CAT skor ortalamaları verilmiştir. Yapılan analizde eğitim sonrası SF-36, St. George’s 

solunum sistemi anketi ve CAT skor ortalamaları açısından yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamış; yani yaşın verdiğimiz eğitimde yaşam kalitesini etkileyen bir faktör olmadığı düşünülmektedir. 

5. Araştırma Grubunun Öğrenim Düzeyine Göre Eğitim Sonrası SF 36, St. George’s Değerleri ve CAT 

Skorları  

Örneklem kapsamına alınan bireylerin, SF 36, St. George’s değerleri ve CAT Skorları açısından eğitim 

sonrası öğrenim düzeyleri arasındaki farkları belirlemek amacıyla da verilerin analizinde “Kruskal Wallis Testi ” 

kullanılmıştır. (0,05 anlamlılık düzeyinde) Tablo 5’te araştırmaya katılan örneklem grubunun öğrenim düzeylerine 

göre eğitim sonrası SF-36, St. George’s ve CAT skor ortalamaları verilmiştir. Yapılan analizde eğitim sonrası SF-

36 alt bileşenlerinden ‘Fiziksel Fonksiyon, Bedensel Ağrı, Genel Sağlık, Sosyal Fonksiyon ve Akıl Sağlığı ‘ de-

ğerlerinde öğrenim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkarken, ‘Fiziksel Rol Kısıtlama-

sı, Canlılık ve Ruhsal Rol Kısıtlaması’ değerlerinde öğrenim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

çıkmamıştır. St. George’s solunum sistemi anketi alt bileşenlerinden ‘Etki’ dışındaki tüm değerlerde öğrenim dü-

zeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Son olarak CAT skor ortalamaları açısından 

da öğrenim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Tablo 5’i öğrenim grupları açısın-

dan  incelediğimizde; ‘Lise ve üstü’ öğrenim düzeyinde olan bireylerin, okur-yazar olmayan ve ilköğretim düze-

yindeki gruba göre SF-36, St.George’s ve CAT skor ortalamalarının daha anlamlı olduğunu görmekteyiz. Sonuç 

olarak verdiğimiz eğitim programının ‘lise ve üstü’ öğrenim düzeyindeki bireylerde daha etkili olduğunu ve öğre-

nim düzeyinin yaşam kalitesini etkileyen bir faktör olduğunu düşünmekteyiz. 

 

6. Araştırma Grubunun Gelir Düzeyine Göre Eğitim Sonrası SF 36, St. George’s Değerleri ve CAT Skorları  

       Örneklem kapsamına alınan bireylerin, SF 36, St. George’s değerleri ve CAT Skorları açısından eğitim sonra-

sı gelir düzeyleri arasındaki farkları belirlemek amacıyla da verilerin analizinde “Kruskal Wallis Testi ” kullanıl-

mıştır. (0,05 anlamlılık düzeyinde) Tablo 6’da araştırmaya katılan örneklem grubunun gelir düzeylerine göre eği-

tim sonrası SF-36, St. George’s ve CAT skor ortalamaları verilmiştir. Yapılan analizde eğitim sonrası SF-36, St. 
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George’s solunum sistemi anketi ve CAT skor ortalamaları açısından gelir düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamış; yani gelir düzeyinin verdiğimiz eğitimde yaşam kalitesini etkileyen bir faktör olma-

dığı düşünülmektedir. 

 

7. Araştırma Grubunun Eğitim Öncesi ve Sonrasında Son 4 Hafta Boyunca Solunum Sıkıntısı   Nedeniyle 

Acile Başvuru Sıklığı  

Tablo 7’de araştırmaya katılan örneklem grubunun eğitim öncesi ve sonrasında son 4 hafta boyunca solu-

num sıkıntısı nedeniyle acile başvuru sayısı verilmiştir. Örneklem kapsamına alınan bireylerin, eğitim öncesi ve 

sonrası acile başvuru sayıları  arasındaki farkları belirlemek amacıyla da verilerin analizinde “Wilcoxon Testi ” 

kullanılmıştır. (0,05 anlamlılık düzeyinde) Yapılan analizde; araştırmaya katılan örneklem grubunun eğitim öncesi 

ve sonrasında son 4 hafta boyunca solunum sıkıntısı nedeniyle acile başvuru sıklığı arasında istatistiksel anlamda 

fark bulunmuştur. Buna göre; örneklem grubuna verilen eğitimler sonunda, hastaların solunum sıkıntısı nedeniyle 

acile başvurma sayısı belirgin oranda azaldığı görülmüştür. 

8. Araştırma Grubunun Eğitim Öncesi ve Sonrasında Son 4 Hafta Boyunca Akciğer Hastalığı Nedeniyle 

Hastaneye Yatış Durumu  

 Tablo 8 ‘de örneklem kapsamına alınan bireylerin eğitim öncesi ve sonrası son 4 hafta boyunca akciğer 

hastalığı nedeniyle hastaneye yatışlarının olup-olmadığına dair veriler yer almaktadır. Tablo 8’e göre; araştırmaya 

katılan örneklem grubunun verilen eğitimler sonrasında, son 4 hafta boyunca akciğer hastalığı nedeniyle hastane-

ye yatış durumunda eğitim öncesine göre 8 kişiden 4 kişiye düştüğü görülmektedir. Yani KOAH Hasta Okulu eği-

tim programında verilen uygulamalı eğitimlerle, KOAH hastalığının daha iyi seyirli geçtiği ve böylelikle hastane-

ye yatış endikasyonunun azaldığını düşünmekteyiz.  

9. Araştırma Grubunun KOAH’a Eşlik Eden Diğer Hastalıkları  

 Tablo 9’da örneklem kapsamına alınan bireylerde KOAH hastalığına eşlik eden diğer hastalıklara yer ve-

rilmiştir. Tablo 9’a göre hastaların %56,7’sinde KOAH’la beraber başka kronik hastalıkların da olduğu ve bu kro-

nik hastalıklardan %20’sinde tansiyon hastalığının ilk sırayı aldığı, onu %10 oranla diyabet hastalığının takip etti-

ği, %6,7’sinde KKY ve yine aynı oranda TBC hastalığının eşlik ettiği, astım ve KKY’nin de %3,3 oranında birer 

hastada KOAH’a eşlik ettiği görülmektedir. KOAH’a eşlik eden hastalığı olanlarla olmayanların yaşam kaliteleri 

arasında fark olup olmadığını ortaya çıkarmak için yaptığımız Mann Whitney U testine göre KOAH hastalığına 

eşlik eden hastalıkları olanlarla olmayanlar arasında SF-36, St. George’s ve CAT skorlarının tüm bileşenlerinde P 

değerlerinin  α=0,005 anlamlılık düzeyinden büyük olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak KOAH hastalığına eşlik 

eden kronik hastalığı olanlarla olmayanlar arasında, yaşam kaliteleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır.  

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

KOAH gibi kronik solunumsal hastalıklarda,  hastalarıngünlük yaşam performanslarını optimumseviyede 

devam ettirebilmeleri yaşam kalitelerinin artması için çok önemlidir. Bu amaçla hastanemiz bünyesinde ‘KOAH 

Hasta Okulu’ projesi hayata geçirilmiş, KOAH hastaları için sosyal bir ortam oluşturularak, yapılan uygulamalı 

eğitimlerle öğrendikleri bilgileri yaşam tarzı haline getirmeleri hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında belirlediği-

miz bu hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını görmek için,  hastaların yaşam kalitesi değerleri eğitim öncesi ve eğitim son-

rası olmak üzere iki kez değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda; 

 

1. Cinsiyetin verdiğimiz eğitim programında yaşam kalitesini etkileyen bir faktör olmadığı, kadın ve erkekle-
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rin verilen eğitim programından eşit ölçüde faydalandıkları, 

2. Yaşın, verdiğimiz eğitimde yaşam kalitesini etkileyen bir faktör olmadığı, 

3. Verdiğimiz eğitim programının öğrenim düzeyleri açısından yaşam kalitesini etkilediği,  

4. Gelir düzeyinin yaşam kalitesini etkileyen bir faktör olmadığı, 

5. Verilen eğitimler sonunda, hastaların solunum sıkıntısı nedeniyle acile başvurma sıklığının belirgin oranda 

azaldığı vesonuç olarakKOAH Hasta Okulu eğitim programının hastaların yaşam kalitesini arttırdığı, 

6. KOAH Hasta Okulu eğitim programında verilen uygulamalı eğitimlerle, hastaların yaşam tarzlarını olumlu 

yönde değiştirdikleri, 

7. Araştırma grubunun tamamının verilen eğitim programından memnun kaldığı 

8. SF-36 alt bileşenlerinden ‘Fiziksel Fonksiyon’ ve ‘Akıl Sağlığı’ dışındaki tüm değerlerde;KOAH Hasta 

Okulu Eğitim Programıyla, hastaların günlük yaşam kalitelerinin arttığı ve Kronik Obstrüktif Akciğer Has-

talığının daha iyi seyirli geçtiği,  

9. KOAH hastalığına eşlik eden kronik hastalığı olanlarla olmayanlar arasında, yaşam kaliteleri açısından ista-

tistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür. 

         Düzenlemiş olduğumuz eğitim programında, eğitimlerin etkinliği açısından grup sayısı ortalama 15 - 20 kişi 

olacak şekilde planlama yapılmıştır. Eğitime ulaşım veya sağlık sorunları nedeniyle düzenli olarak katılamayan 

hastalar araştırma kapsamına alınmazken, bu hastaların eksik kalan eğitimleri pulmoner rehabilitasyon birimi tara-

fından bireysel olarak verilmiştir. Bu nedenle bir yıl içerisinde iki dönem halinde gerçekleştirilen KOAH Hasta 

Okulumuzda en fazla 33 kişiye eğitim verilmiş ancak 30 kişi araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma kapsamına 

alınan birey sayısının az olması nedeniyle sonuçların genelleştirilmesine ihtiyatlı davranmak gerektiği, daha güçlü 

ve genellenebilir sonuçlara ulaşmak için daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiği düşünülmektedir. Ancak 

araştırmanın sahip olduğu sınırlamalara rağmen bu araştırmadan elde edilen sonuçlara dayanarak,KOAH ‘da, has-

taların günlük yaşam tarzının niteliği ve boyutlarıhakkında bilgilendirilmesinde tüm sağlık çalışanlarına önemli 

sorumluluklar düştüğünü,multidisipliner yaklaşımın ve ekip işbirliğinin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. 

KOAH hasta sayısının ülke genelinde çok fazla olması gözönünde bulundurulduğunda ve eğitim süresinin de orta-

lama iki ayı bulması nedeniyle eğitimlerin yılda 2 defa yerine 6 defaya kadar yapılabilmesi daha fazla hastanın 

eğitim programından faydalanmasına olanak sağlayacaktır. Yine bu tür eğitim programlarının yatan hastalara da 

uygulanabilmesi ulaşılan hasta sayısını artıracağı düşünülmektedir. Eğitim programı süresince birkaç hastanın ula-

şım problemi nedeniyle eğitim programlarını aksattıkları göz önünde bulundurulduğunda bu hastalar için hastane 

bünyesinde araç tahsis edilmesiyle bu sorunun da önüne geçilebileceği öngörülmektedir.  

 Kronik hastalıkların ülkemizde ve tüm dünyada giderek artması nedeniyle bu hastalara sunulan hizmetin 

kalitesi ve etkinliğinin de artırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Çünkü sunulan hizmetin kalitesi hastalığın sey-

rini de aynı ölçüde etkileyecektir. KOAH’da hastaların günlük yaşam aktivitelerinde nefes darlığı sıkıntısı çekme-

den en yüksek düzeyde performans gösterebilmeleri ve dolayısıyla yaşam kalitelerini artırabilmeleri için bu tür 

eğitim programlarının yaygınlaştırılarak tüm sağlık kuruluşlarında düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir.   
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TÜBERKÜLOZ VE DAMGALANMA: HASTA BAKIŞI 

GİRİŞ 

 Tüberküloz, Mycobacterium Tuberculosis Complex olarak tanımla-

nan bir grup mikobakteri tarafından oluşturulan, enfekte dokularda, granü-

lomların varlığı ile karakterize farklı klinik görünümlere sahip kronik nek-

rotizan bir bakteriyel enfeksiyondur(1,2). Tüm organlarda görülebilen tü-

berküloz hastalığında, en sık tutulan organ %80-90 oranında akciğerlerdir

(2). Hastalığın tuttuğu diğer organlar, akciğer zarları, lenf bezleri, kemikler, 

böbrekler, beyin zarlarıdır. Vücudun hemen bütün organlarında hastalık 

yapabilir. Hastalanan organlarda ağır bir iltihap olur, erimeler görülebilir. 

Organların çalışması bozulur. Tedavisiz bırakılırsa ya da kötü tedavi edilir-

se öldürücü olabilir(3). 

 Tüberküloz, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün de tanımladığı gibi 

büyük bir küresel halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. 2012 yılı 

verilerine göre dünyada 8,6 milyon kişide hastalık gelişmiş ve bu hastaların 

1,3 milyonu ölmüştür(4). 

 Tüberküloz hastalığı “en çok görülen, en çok sakat bırakan, en çok 

öldüren ve en çok iş gücü kaybına neden olan”  hastalıklar arasında yer al-

maktadır. Tüberkülozun halk sağlığı açısından bir başka önemi de hava 

yolu ile bulaşması nedeniyle toplumsal ve sosyal bir hastalık olmasıdır. 

Tüberküloz hastaları bu hastalıklarından dolayı damgalanmakta ve bu da 

hastaların tanı ve tedavi olanaklarından yeterince yararlanamamalarına ve 

toplumsal düzeyde de hastalığın kontrolünün sağlanamamasına neden ol-

maktadır(5,6). Tüberküloz tanısı alan kişilerin arkadaşları hastalardan uzak 
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durmakta, hastalar evde ayrı yemek yemeye ve uyumaya zorlanabilmektedir. Bunun dışında hastalar sıklıkla 

diğerlerine hastalığı bulaştırma ve aşağılanacakları korkusuyla kendilerini izole etmektedir(7,8). 

 Damgalamak ya da etiketleme (stigma) “bir kimseye, gerçeğe dayanmadan herhangi bir özellik veya 

nitelik yüklemek; ya da birine yüz kızartıcı bir suç yüklemek”tir (9). Damgalama da damgalanan kişi ya da gru-

bun farklı olduğu vurgulanır ve bu farklılık nedeniyle de damgalanmış kişilere birçok olumsuz özellik atfedilir

(10).  Damgalama, önyargıların yarattığı ayrımcılıkla sonuçlanır. Tüm bunlar hasta bireyin sağlık hizmetlerin-

den yararlanma, sağlığa yeniden kavuşma gibi bir dizi sağlık hakkını kesintiye uğratmaktadır(6,11). 

 Hong Kong da 2006 yılında 3011 kişi üzerinde HIV-AIDS, tüberküloz ve SARS ile ilgili yapılmış olan 

bir çalışmada tüberkülozun damgalayıcı olarak tanımlanan en belirgin iki özelliği hastalığın “kişiyi kirleten bir 

hastalık olduğu” ve “kişinin hastalığından dolayı toplumdan izole edildiği” şeklinde olmuştur (12). Dhingra ve 

Khan’ın (2009) Delhi’de yaptığı çalışmada; tüberküloz hastalarının % 60’ı arkadaşları ve komşularından hasta-

lıklarını gizledikleri ve toplum düzeyinde gözlenen büyük bir damgalanma yaşadıkları tespit edilmiştir(11). 

Taşkın ve Olgun’un (2010) klinikte yaptıkları çalışmada hastaların %17.9'u tüberküloz hastası olduktan sonra 

aile içi ilişkilerinin ve aile düzeninin bozulduğu, olguların %19.8’i tüberküloz hastası olduktan sonra komşuluk 

ve arkadaşlık ilişkilerinin bozulduğu belirtmiştir(13). Abioye ve arkadaşları (2011) Nijerya’da yaptığı çalışma-

da; tüberküloz hastalarının %18’inin damgalanma deneyimi yaşadığı sonucunu elde etmişlerdir(14). Aryal ve 

arkadaşlarının (2012), Drahan Nepal’de 60 tüberküloz hastası üzerinde yaptığı çalışmada; tüberküloz hastaları-

nın %63,3’ünün damgalama yaşamış oldukları belirlenmiştir(15).   

 Tüberkülozun neden olduğu damgalama, tedavinin geciktirilmesine veya tedavinin yarıda bırakılması-

na ve hastaların tanılarını gizlemelerine, toplumdan uzaklaşmalarına ve depresyona yol açabilmektedir. Toplu-

mun tüberküloz hastalarına uyguladığı damgalama, tüberkülozun gizlenmesindeki en önemli engellerdendir

(16). 

Tüberkülozda damgalama nedenlerinden bazıları şunlardır (17) : 

 Tüberkülozun bulaşması, tanı ve tedavisi hakkında bilgi eksikliği,  

 Özellikle HIV/AIDS, yoksulluk, yetersiz beslenme, göç ve hijyenik olmayan yaşam koşulları,  

 Tüberkülozlu kişilerin genellikle enfekte olma sorumlusu olarak görülmesi 

 Tüberküloz hastası ile yaşayan insanların başkalarına bulaştırmakla suçlu olarak görülmesi,  

 Sağlık çalışanları için koruyucu ekipman eksikliği,  

 Tedaviye erişim eksikliğidir  

Sayfa 31 BAKIM HİZMETLERİNDE BİLİM - 4 



 BAKIM HİZMETLERİNDE BİLİM - 4 Sayfa 32 

 Bu engelin aşılması için; toplumun tüberküloz hastalığının bulaşma yolu, belirtileri ve tedavisi konusunda 

eğitilerek bilinçlendirilmesi gereklidir. Nefes vermekle, özellikle de öksürmek, hapşırmak, konuşmak ile mikrop-

lar çevreye, havaya saçılır. Sağlıklı kişiler bu mikropları nefesleriyle alırlar. Sokakta, dolmuşta, lokantada öksüren 

birisinden verem mikrobu alma olasılığı çok düşüktür. Bulaşma için genellikle verem hastası bir kişi ile belirli sü-

re birlikte yaşamak gereklidir. En çok hastanın aile bireylerine ve yakın çalışma arkadaşlarına bulaşma olur. Teda-

vi başlandıktan sonra bulaşma hızla sona erer. Çatal, kaşık, tabak, bardak, giysi gibi nesnelerle, kan ile cinsel ilişki 

ile bulaşmadığı bilgisi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir(3).  

SONUÇ 

 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüberküloz Servisinde 

2015 yılında kesin tanı alarak yatışı yapılan 111 hasta ve ön tanı alan 80 hasta vardır. Bu hastalara verilecek hasta 

eğitimleri ile hastalığın bulaşma yolları ve tedavisi anlatılarak, hastaların kendilerini damgalama düşüncelerini en 

aza indirmek amaçlanmaktadır. Tüberkülozlu hastalarda damgalamanın önlenmesi, tedaviye uyum kadar önemli-

dir. Bu amaçla; daha önce tüberküloz geçirenler de dâhil olmak üzere hasta, hasta yakınları ve toplumun tüberkü-

loz ve bulaşma yolları hakkında bilgilendirilmesi gereklidir. Tüberküloz hastalarının damgalama düzeylerini en 

aza indirebilmek için hastalığın bulaşma yolu, belirtileri ve tedavisi konusunda hasta ve yakınlarını eğiterek      

bilinçlendirmek gerekmektedir.  Hastaların damgalanma korkusunu en aza indirmek amacıyla hastanın aile ve   

arkadaş çevresinin sosyal yönden desteklenmesi, hastaya damgalama ile baş etme yeteneğini kazandırılarak hasta-

nın güçlendirilmesi ve hissedilen damgalanmayı mümkün olduğunca azaltılmak için hastalara psikolog destek               

sağlanmalıdır. 
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