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Profesyonel bir mesleğe sahip olan 
bakım hizmetleri personeli, bireyin 
ve ailenin sağlığını koruma ve 
geliştirmeyi, hastalık halinde bakım 
ve rehabilitasyon hizmetlerini verimli 
ve kaliteli bir şekilde yürütebilmeyi 
sağlarken,  memnuniyeti en üst düzeye 
çıkarmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda; tüm sağlık 
çalışanlarımızın gelişmelere 
ve yeniliklere kolay uyum 
sağlayabilmeleri, çağın gereklerini 
yakalayabilmeleri için gereken 
kolaylıkları sağlamanın önemli 
olduğunu belirtmek isterim.

Sağlıklı Bakım Dergisinin yayına 
hazırlanma sürecinde emeği geçen 
tüm personele ve dergi içeriğinin 
oluşturulması sürecinde katkı sağlayan 
sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder 
bu sayımızın faydalı olmasını temenni 
ederim.

Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü

Saygıdeğer Okurlarımız;



Sağlık 
Bakım

Ağustos
2019 
Sayı 10

V

Sağlık hizmetlerinde değişim ve 
gelişim, diğer sektörlere oranla 
daha hızlı gerçekleşmektedir. Sağlık 
Bakım Hizmetlerinde görev alan 
personelimizin bu gelişim ve değişime 
ayak uydurabilmesi, hasta bakımında 
kaliteyi yükseltmek için kanıta dayalı 
hizmet sunumuna yönelmesi ve bilimsel 
yöntemler ışığında uygulamalardan bilgi 
üretebilmesi önem arz etmektedir.

Sağlık insan gücünün önemli bir parçasını 
oluşturan bakım hizmetleri personelinin 
etkili, verimli, kaliteli sağlık hizmeti 
sunabilmesi için gerekli eğitimlerin 
verilmesi, mesleki gelişimi destekleyen 
araştırmaların devam etmesi için 
çalışmalarımız devam etmektedir.

Ayrıca; bakım hizmetlerinde çalışan 
personelin, her alanda ulusal ve 
uluslararası bilimsel çalışmalar yürütmesi 
ve gün geçtikçe yayın sayılarının 
artmasının bizi mutlu ettiğini ifade eder 
yeni sayımızın hayırlı olmasını dilerim.

Bilgen BAĞCI AYDIN 
Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri 
ve Eğitim Dairesi Başkanı

Değerli Okurlarımız;
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Bilimsel Çalışmanın 

Künyesi 
Çalışmanın Adı: 
Sağlık Çalışanlarında   
Psikolojik Dayanıklılığın 
Ölçülmesi ve Ruhsal            
Durum Değerlendirmesi

Yazarın Adı Soyadı: 
Sevgi UYGUN 

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Çalışmanın Yayınlandığı 
Bilimsel Platform: 
VI.  “Uluslararası Sağlıkta 
Performans ve Kalite 
Kongresi”

Yayımlanma yılı: 
(01-04 Mart  2016) 

Yayınlanma Türü: 
Sözel Bildiri 

Özet
Bu araştırma, hastanede görev 
yapan sağlık çalışanlarının 
psikolojik dayanıklılığının 
ölçülmesi, ruhsal durumlarını 
ve ruhsal durumlarını etkileyen 
faktörlerin değerlendirilmesi 
amacıyla tanımlayıcı olarak 
planlanmıştır.  >>>

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA 
PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN ÖLÇÜLMESİ 
VE RUHSAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

MEASUREMENT AND EVALUATION OF 
PSYCHOLOGICAL STABILITY IN HEALTH
MENTAL STATE EMPLOYEES

Abstract
In this study, measurement of 
hospital health workers who 
work in the resilience, was 
planned to evaluate the factors 
that affect mental health and 
mental condition. >>>



Sağlık 
Bakım

Ağustos
2019 
Sayı 10

2

Araştırma aynı zamanda sağlık çalışanlarının ruhsal 
durumlarını etkileyen faktörlerle profesyonel destek 
alarak baş etmesini sağlamak amacıyla hastanelerde 
sadece çalışanlara hizmet verecek psikodestek birimine 
olan ihtiyacın belirlenmesine yönelik planlanmıştır. 
Ankara ilinde bulunan Ankara 3. Bölge Kamu 
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık 
tesislerinde, Ekim 2015-Kasım 2015 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen araştırmanın örneklemi 145 sağlık 
çalışanından oluşmaktadır. Araştırma da veri toplama 
aracı olarak; “Bilgi Formu”, Kısa Psikolojik Sağlamlık 
Ölçeği (KPSÖ)  ve “Genel Sağlık Anketi-28”  (GSA-28) 
kullanılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının 
çalışma şeklinin sosyal yaşantılarını etkileme oranının 
%64,83 (n= 94)  olduğu, çalışılan kurumlarda psikolojik 
sorunlara yönelik profesyonel çözümlerin % 87,59(n= 
127) oranında bulunamadığı, şayet psikodestek 
birimi olsaydı profesyonel destek alırdım diyenlerin 
% 88 (n= 128) olduğu; sağlık çalışanları  psikodestek 
birimi kurulma ihtiyacına yönelik ise % 86,21(n=125) 
oranında olumlu baktıkları, yine araştırma kapsamına 
alınanlardan %42(n=61)’sinin stresli olayların üstesinden 
gelmekte güçlük çektiği, %43(n=62)’ünün ise hayatında 
ki olumsuzlukların etkisinden kurtulmasının uzun zaman 
aldığı belirlenmiştir.

GSA-28 puanları psikolojik sorun yaşayan ve psikolojik 
destek alma durumuna göre karşılaştırıldığında psikolojik 
destek alanlarla, ruhsal sorun yaşayan ve yaşamayan 
grup arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir 
(F=0,849, p<0,05). Bu sonuca göre psikolojik destek 
alan sağlık çalışanlarının fazla olması profesyonel 
desteğe ihtiyacı destekler niteliktedir.

GSA-28 puanları; meslek süresi, haftalık ortalama 
çalışma süresi, mesai şekli ve sosyal yaşama etkisine 
göre karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Kurumsal psikolojik destek durumuna göre GSA-
28 puan ortalamasına bakıldığında anlamlı bir fark 
olduğu belirlenmiştir. (F=3,14, p<0,05) Benzer şekilde 
psikodestek biriminin kurulmasını isteyenlerin GSA-28 
puan puanlarının anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu 
saptanmıştır.( F=1,742,p<0,05)

Araştırma bulguları ve literatür araştırması sonuçlarına 
göre ruhsal yönden risk altında olan sağlık çalışanlarına 
bu konuda profesyonel hizmet sunabilecek ünitelerin 
kurulmasına ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Ruh Sağlığı, Psikodestek, Çalışan 
Güvenliği

Research is planned for the same time in order to provide 
professional support to deal with the factors that affect 
mental health by health workers in hospitals will serve 
only to employees who need to determine psikodestek 
unit. Located in Ankara Ankara 3rd District Association 
of Public Hospitals Secretary General of connected 
health care facilities from October 2015-November 2015 
The sample consists of 145 studies carried out between 
healthcare professionals. Research as a data collection 
tool; “Information Form”, Short Resilience Scale (KPSÖ) 
and “General Health Questionnaire-28” (GSA-28) was 
used.

The rate affect the social life of how the work of health 
professionals According to the survey % 64.83 (n = 
94) that, institution in% of professional solutions for 
psychological problems   % 87.59 (n = 127), the rate can 
not be found, if they were psikodestek unit I received 
professional support those who say % 88 (n = 128) 
where; health workers psikodestek unit devoted to the 
need to establish if the % 86.21 
(n = 125) the rate they look positive, though %42 of 
those taken in the study (n = 61) had had difficulties in 
overcoming stressful events, % 43   (n = 62) patients 
get rid of the negativity that is the life of the effect is 
determined that takes a long time.

GSA-28 scores compared to living psychological 
problems and psychological support space by taking 
support on the psychological, emotional problems was 
determined to be a significant difference between living 
and living groups                (F = 0.849, p <0.05). The results 
of psychological support by being more supportive of 
healthcare workers need professional support.

GSA-28 scores; occupation period, average weekly 
working time, a significant difference compared to the 
impact the shape of working and social life could be 
found.
Corporate psychological support by the state when it is 
determined that there is a significant difference in mean 
scores on the GSA-28 is viewed. (F = 3.14, p <0.05) 
Similarly, in a meaningful way GSA-28 score points for 
those who want the establishment of psikodestek unit 
was found to be higher. (F = 1.742, p <0.05)

The research findings and literature on the psychological 
aspects of health care workers at risk, according to the 
results of the committee said that the units need to be 
able to offer professional services in this regard.

Keywords: Mental Health, Psiko-support, Employee 
Safety
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1.GİRİŞ

Sağlık; Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 
tanımına göre, “sadece hastalık veya 
sakatlık durumunun olmayışı değil, aynı 

zamanda kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden 
tam bir iyilik hali” olarak ifade edilmektedir. 

Ruh Sağlığı ise; toplumlar ve kültürler arası 
değişiklik göstermekle birlikte,“Bireyin kendi 
kendisiyle ve çevresiyle dinamik bir denge ve 
uyum içinde olması” şeklinde kabul edilmektedir 
(Özbucak C., 2007). 

Ruh sağlığı, “Yaşamdaki gündelik stresörlerle 
baş edebilme, verimli bir şekilde çalışabilme ve  
üretken olabilme ve toplumun diğer ögeleri ile ilişki 
kurabilmeyle karakterize ve kişinin yeteneklerinin 
farkında olduğu bir iyi oluş durumu” dur (McDaid 
D.,2005).

Birey yaşamını geçmekte olan bir zaman dilimi 
içinde ve değişen mekânlarda; kendisiyle, ailesi 

ve yakın çevresiyle, içinde yaşadığı toplumla, 
yaptığı iş ya da görevi ile yoğun ilişkiler ağı içinde 
sürdürmektedir.  Eğer bu ilişkiler ağında denge, 
uyum ve doyum mevcut ise, birey ruhsal yönden 
sağlıklıdır (Yurdakul S.,1999). 

Tanımlara bakıldığında ruh sağlığını genel 
anlamdaki sağlıktan ayırmak mümkün değildir. 
1998 yılında Kopenhag’da yapılan 48. Avrupa Bölge 
Komitesi toplantısında “herkes için sağlık” yaklaşımı 
olgunlaştırılarak “Sağlık 21” başlığıyla 21’inci yüzyıl 
için sağlık alanında 21 hedef belirlenmiştir. 6. hedef 
ruh sağlığının geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.  Bu 
başlığın altında ruh sağlığı ile ilgili “2020 yılına kadar 
insanların psikososyal iyilik halinin geliştirilmesi ve 
ruh sağlığı sorunu olan insanların ulaşabileceği 
daha kapsamlı hizmetlerin oluşturulması gerektiği” 
belirtilmiş ve alt hedefler olarak da:  

− Sağlığı kötü yönde etkileyen ruh sağlığı 
sorunlarının prevelansının azaltılması ve insanların 
stresli yaşam olayları ile başa çıkabilme yeteneğinin 
arttırılması gerektiği, 
−  Halen yüksek intihar hızlarına sahip ülkelerde 
ve nüfus gruplarında intihar hızının en az üçte 
bir oranında azaltılması gerektiği,  belirlenmiştir.
(TSHGM,2011:2-3 ) 
Ruh Sağlığının Önemi; Dünya Sağlık Örgütü 
verilerine göre yaşamı boyunca herhangi bir 
psikiyatrik bozukluğu olanlar; Brezilya’da %36.3, 
Kanada’da %37.5, Hollanda’da %40.9, ABD’de 
%48.6, Meksika’da %22.2 ve Türkiye’de %12.2’dir 
(WHO, 2000). 

Gelişmekte olan ülkeler bedensel sağlık üzerine 
yoğunlaşırken,  ülkelerin gelişmişlik düzeyi 
arttıkça ruh sağlığına yönelik vurgunun arttığı 
gözlemlenmektedir. (Yılmaz ve ark., 2006; Öztürk 
ve Uluşahin, 2008). 

Türkiye Ruh Sağlığı Profili Çalışması (TSHGM, 1998) 
Türkiye’de ruhsal hastalıkların sıklığı hakkında bilgi 
vermektedir. Çalışmaya göre, Türkiye’de nüfusun 
%18’inin yaşam boyu bir ruhsal hastalık geçirdiği 
bulunmuştur. Bu bulgulara bakıldığında ülkemizde 
batı ülkelerinde de olduğu gibi ruhsal hastalıkların 
yaygın olduğu görülmektedir. Çalışma yaşamı; 
bireye toplum içinde belli bir rol, yer ve ekonomik 
yarar sağlamaktadır  ancak  bu  olanakların  yanı  
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Çalışanın performansı, hastalık sıklığı, iş 
devamsızlığı, kazalar ve personel devri gibi durumlar 
personelin ruhsal durumundan etkilenmektedir. 
(WHO,2000)

Ruh Sağlığının Geliştirilmesi ve Teşviki; “Health  
promotion”  kelimesi  karşılığı  olarak  kullanılan  
“sağlığın  teşviki”  veya “sağlığın  desteklenmesi”  
belli  bir  sağlık  amacı  veya  programı  için  politik  
taahhüt,  politik destek,  sosyal  kabul  ve  sistem  
desteği  kazanmak  için  tasarlanmış  bireysel  ve  
sosyal eylemlerin kombinasyonuna denmektedir. 
Bu tür bir eylem, sağlığı ve sağlıklı yaşam tarzına 
ulaşılmasını destekleyen yaşam koşullarını 
yaratmak için bireyler veya gruplar adına veya 
bunlar tarafından yapılabilir.  

Ruh sağlığının geliştirilmesi ile ilgili araştırmaların 
desteklenmesi sağlığın geliştirilmesi için yürütülen 
çalışmalar genellikle sağlık istatistikleriyle yapılır. 
İstatistikler daha çok hastalıklara odaklandığından 
ruh sağlığını geliştirmede 
bu yöntem yetersiz 
kalmaktadır. 

sıra  fizyolojik  ve  psikososyal  yönden  bazı 
olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir 
(Yılmaz ve ark., 2006; Öztürk ve Uluşahin, 2008).

Ruhsal Hastalıklar; Ruhsal hastalıkları tanımlamak 
gerekirse, “yaşam kalitesini düşüren ve kendini ruhsal 
ve bedensel belirtiler ile ortaya koyan her durum” 
ruhsal hastalık olarak ele alınmaktadır. Ruhsal 
hastalıklar her zaman yalnızca sıkıntı ile kendini 
göstermez, kimi zaman uykusuzluk, huzursuzluk, 
iştahsızlık, çabuk öfkelenme, mutsuzluk gözlenirken, 
bir yandan da yaşamdan zevk almama, geleceğe 
karşı karamsarlık, düşünceleri toplamada güçlük ile 
de kendini ortaya koyar. Zaman zaman saplantılar, 
ölüm korkuları, intihar düşünceleri de gözlenmekte 
ve bütün bunlara baş ağrısı, kan basıncı yüksekliği, 
kalp hastalıkları vb. gibi bedensel hastalıklar da 
eşlik edebilmektedir (Öztürk MO.2004, Yurdakul S. 
1999)

Sağlık Çalışanlarında Ruhsal Risk Faktörleri: 
Sağlık çalışanları ruhsal problemler açısından en 
riskli meslek gruplarından biridir. Birçok nedenin 
söylenebileceği gibi uzun süre hasta bireylerle 
aynı ortamda bulunma, iş  yükü,  stres  fazlalığı,  
duygusal  destek  verme zorunluluğu, düşük  ücret,  
rol belirsizliği,  yükselme  ve  gelişme olanaklarının   
sınırlı   olması,   mesleğin   imajı  gibi   faktörlerin 
ruhsal problemlere neden olduğu söylenebilir. (Esin 
ve Öztürk, 2005; Bozdoğan, 2007; Şahin ve ark., 
2008).
Çok farklı     düzeyde sağlık sorunu yaşayan hasta ve 
hasta yakınları ile ilgilenen sağlık çalışanları bazen 
fiziksel saldırıyı da kapsayan streslerle karşı karşıya 
gelmektedir. Çalışanın fiziksel sağlığının tehdit 
altında olduğu, belirsizlik ve bilinmezlik nedeniyle 
yoğun stresinde yaşandığı bu durumlar sağlık 
çalışanlarını olumsuz olarak etkilemektedir. 
Yapılan çalışmalar da, iş ortamındaki 
stresörlerin sağlık çalışanlarının beden 
ve ruh sağlığını olumsuz etkilediği 
saptanmıştır (Rolfe H, Foreman J, Tylee 
A., 2006). 
İş yerinde ruh sağlığı sorunlarının 
etkisi yalnızca bireyler için ciddi 
sonuçlara neden olmamakta, üretimi  
de olumsuz etkilemektedir. 
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Toplumun ruh sağlığının yeterli takibi, hastalık 
rakamlarıyla birlikte sosyal, kültürel, demografik ve 
ekonomik verilerin değerlendirilmesi ve koruyucu 
önleyici faaliyetlerin izlenmesiyle olabilir. Bu 
alandaki bilginin yetersiz olması kanıta dayalı bir 
sistem kurulmasını ve hizmetlerin geliştirilmesini 
ve takibini engellemektedir. Var olan bilgi 
yetersizliği ruh sağlığı alanında etkili ve yeterli 
plan ve program yapılmasına izin vermediği gibi 
sınırlı insan kaynaklarının ve maddi kaynakların 
yanlış kullanılmasına ve hizmetlerin ihtiyaca göre 
planlanamamasına sebep olmaktadır.  

Ruh sağlığı alanında yapılan araştırmalar genellikle 
hastalık, hasta tedavisi ve ilaçlara odaklanmaktadır. 
Kontrollü bir ortamda deneysel çalışmalar şeklinde 
olan bu araştırmaların çoğu günlük pratiğe 
yansımamaktadır. Bir taraftan çok işe yaramayan 
çok sayıda araştırma yapılırken,  ruh sağlığı 
politikalarını belirlemede kullanılacak kanıta dayalı 
bulgular konusunda araştırma yapılmamaktadır.
(TSHGM, 2011)

Tüm bu değerlendirmelere bakıldığında sağlık 
çalışanlarının ruh sağlığının değerlendirilmesi için 
çalışmalar yapılmalı, gerekli destek sağlanarak 
birçok etkenle karşı karşıya kalan sağlık 
çalışanlarının sadece fiziksel sağlıklarının değil ruh 
sağlıklarının da korunması sağlanmalıdır. 

Ruh sağlığı alanında ülkemizde ki insan gücü 
incelendiğinde ise; Türkiye’de Mart 2011 itibariyle 
aktif olarak çalışan 1625 ruh sağlığı ve hastalıkları 
uzmanı, 1370 psikolog, 613 sosyal çalışmacı ve 
1677 hemşire bulunmaktadır. Ülkemizde 100 bin 
kişiye düşen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı 
sayısı 2,20’dir. Avrupa Birliği’nin 15 ülkesinde 100 
bin kişiye ortalama 12,9 ruh sağlığı ve hastalıkları 
uzmanı düşmektedir.  DSÖ Avrupa bölge ülkeleri 
içinde en az ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı 
oranına sahip olan ülke Türkiye’dir. Ülkemizde 
100 bin kişiye düşen sağlık alanında aktif çalışan 
psikolog sayısı 1,85, sosyal çalışmacı sayısı 0,92, 
hemşire sayısı ise yaklaşık %1,1 dir(TSHGM,2011).  

2. AMAÇ

Bu araştırma, hastanede görev yapan sağlık 
çalışanlarının psikolojik dayanıklılığının ölçülmesi, 

ruhsal durumlarını ve ruhsal durumlarını etkileyen 
faktörlerin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı 
olarak planlanmıştır. Araştırma aynı zamanda 
sağlık çalışanlarının ruhsal durumlarını etkileyen 
faktörlerle profesyonel destek alarak baş etmesini 
sağlamak amacıyla hastanelerde sadece 
çalışanlara hizmet verecek psikodestek birimine 
olan ihtiyacın belirlenmesine yönelik planlanmıştır.

3. GEREÇ VE YÖNTEM

Bu araştırma, Ankara ilinde bulunan Ankara 3. 
Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine 
bağlı sağlık tesislerinde, gerekli izinler alındıktan 
sonra Ekim 2015-Kasım 2015 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Evreni, hastanede çalışan 
bütün sağlık çalışanları oluşturmaktadır. 
Sağlık çalışanlarından, gönüllü 145’inin eğitim 
öncesi ankete katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmaya katılım gönüllülük esasına 
dayalı, tesadüfi olmayan keyfi örnekleme 
yöntemiyle yapıldığı için, araştırma sonuçlarının 
genellemesinde kısıtlılık oluşmaktadır. 
Katılımcılar, görevleri gereği hastayla doğrudan 
iletişim kuran; doktor, hemşire, ebe, teknisyen  ve 
diğer (att,paramedik,diyetisyen,psikolog vb.)dir.
Bilgi Formu; Araştırmada ilk olarak sağlık 
çalışanlarının sosyo-demografik özellikleri, 
Kurum içerisinde yaşanan sorunların 
çözümü ve çözüm koşullarının 
durumlarını belirleyici 19 kapalı uçlu 
soru içeren bilgi formu hazırlanmıştır. 

Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği; 
Smith ve ark. (2010)’nın geliştirdiği 
ve 6 soruluk Kısa Psikolojik 
Sağlamlık Ölçeği Doğan (2015) 
tarafından Türkçeye uyarlanmış 
ve güvenirliliğini iç tutarlık 
yöntemiyle incelemiş buna göre 
iç tutarlık katsayısını, .83 olarak 
bulmuştur. KPSÖ, 5’li Likert 
tarzında bir ölçektir. “Hiç uygun 
değil” (1), “Uygun Değil” (2), 
“Biraz Uygun” (3), “Uygun” (4), 
“Tamamen Uygun” (5) şeklinde 
bir cevaplama anahtarına sahiptir. 
Ölçekte 2, 4, ve 6. maddeler tersten 
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kodlanmaktadır (Doğan T., 2015).  Kısa Psikolojik 
Sağlamlık Ölçeği (KSPÖ) ile sıkıntılı-stresli 
zamanlarda sağlık çalışanlarının duygu, düşünce 
ve sorunlara bakış özelliklerinin, tutumlarının ve 
önyargılarının ölçülmesi hedeflenmiştir. 

Genel Sağlık Anketi-28   (GSA-28),   Goldberg 
tarafından 1972 yılında geliştirilmiş olup; Türkiye’de 
geçerlilik ve güvenilirlik çalışması 1996 yılında 
Cengiz KILIÇ tarafından yapılmıştır. Kılıç’ın yaptığı 
güvenilirlik çalışmasında, Cronbach alfa katsayısı 
0.84 bulunmuştur. GSA-28‟ in duyarlılığı 0.74, 

özgüllüğü 0.70 bulunmuştur(Oğuz, 2010). 

28 maddeden oluşan ölçekte, her soru 
son birkaç haftadaki belirtileri sorgular 
nitelikte ve dörder şıklıdır. (“hiç 
olmuyor, her zamanki kadar, her 
zamankinden sık, çok sık”) Dört 
maddeli cevap  skalası, Goldberg 
tarafından geliştirilen “GSA tipi 
puanlama” yöntemi olan ilk iki 

maddenin puanı 0, diğer iki maddenin 
puanı ise 1‟dir. Toplam puan bunların 
toplanmasıyla elde edilir. Anket her 
biri yedi maddeden oluşan dört alt 

bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; 
somatik semptomlar, anksiyete ve 

uyku bozuklukları, sosyal fonksiyonda 
bozulma ve ağır depresyondur. 

Araştırmada; iki grubu olan değişkenlerin 
(Cinsiyet, medeni durum gibi) gruplar 

arası ortalama karşılaştırmasında 
bağımsız gruplarda t testi, meslek 

ve eğitim durumu gibi ikiden fazla 
gruplu değişkenlerin ortalama 
karşılaştırmasında tek yönlü 

varyans analizi (one way 
anova) yapılmıştır.

4.BULGULAR;

Çalışma Ankara  ili  3. Bölge  Genel  Sekreterliğine  
bağlı sağlık tesislerinde 145 sağlık çalışanının 
katılımıyla tamamlandı. Çalışmaya katılan 
sağlık personelinin %77,24(n=112)’ü kadın, 
%22,76(n=33)’sı erkektir. Katılımcıların çoğunluğunu 
(%69.65 n=101) yardımcı sağlık personeli 
(hemşire,ebe,teknisyen) oluşturmaktadır. Yaş 
dağılımlarına bakıldığında; katılımcıların % 42.07 
(n=61)’sini 20-29 yaş grubundakilerin oluşturduğu, 
%57.93(n=84)’ünün 30 yaş ve üzeri olduğu 
görülmektedir. Eğitim durumlarına bakıldığında 
katılımcıların %80(n=116) gibi yüksek bir oranla 
lisans mezunu olduğu,  meslekte çalışma suresinin 
ise %38.62(n=56)’sinin 10-15 yıl aralığında olduğu 
saptanmıştır. Ayrıca haftalık çalışma sürelerinin 
ortalama 48 saat ve üzerinde olduğu, mesai şekline 
göre gece ve gündüz değişimli olarak çalışanların 
%80,69(n=117) oranında olduğu görülmektedir.  
Almış oldukları ücreti yetersiz bulanların oranı 
ise %53,10(n=77)’dur. Çalışma şeklinin sosyal 
yaşamını etkilediğini ve sosyal hayata zaman 
ayıramadığını belirtenlerin oranı ise %64.83(n=94) 
dür.  Katılımcıların bireysel özellikleri ayrıntılı olarak 
Tablo1’de sunulmuştur.
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Tablo 1: Sağlık Çalışanlarının Bireysel Özelliklerine Göre Dağılımı (N=145)

                                                                                                              n                                    %
Cinsiyet 
Kadın 112 77,24
Erkek 33 22,76
Yaş 
20-29 yaş arası 61 42,07
30 yaş ve üstü 84 57,93
Sağlık Çalışanları Meslek Grupları
Hemşire 83 57,24
Doktor 41 28,28
Ebe 13 8,97
Teknisyen 5 3,45
Diğer 3 2,07
Medeni Durum
Evli 93 64,14
Bekar 52 35,86
Eğitim Durumları
Lise 18 12,41
Ön Lisans 11 7,59
Lisans 116 80,00
Meslekte Çalışma Süresi
1-5 Yıl 21 14,48
5-10 Yıl 43 29,66
10-15 Yıl 56 38,62
15 Yıl ve üstü 25 17,24
Haftalık Ortalama Çalışma Süresi
45 saat 32 22,06
48 saat ve üzeri 113 77,93
Mesai şekli
a) Sürekli Gündüz 18 12,42
b) Sürekli Gece 10 6,89
c) Gece/Gündüz Değişimli 117 80,69
Ücret tatmini  
a) Yeterli 68 46,90
b) Yetersiz  77 53,10
Çalışma şeklinin sosyal yaşama etkisi  

a) Sosyal yaşamımı etkilemiyor. 22 15,17
b) Sosyal / özel hayatıma zaman ayıramıyorum. 94 64,83
c) Aile bireyleriyle iletişim sorunları yaşıyorum. 21 14,48
d) Diğer 8 5,52
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Tablo 2’de yer alan bilgilere göre araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %17,93(n=26)’ünün yöneticilerle, 
%31,72(n=46)’sinin ekip arkadaşlarıyla, %37,93(n=46)’ünün hasta ve yakınlarıyla sorun yaşadığı, 
yaşanılan en önemli stres faktörünün %48,97(n=71) oranla önemli fiziksel hastalık olduğu saptanmıştır. 
Ayrıca katılımcıların %96,56(n=140)’sının ruhsal sorun yaşadığı ve bunlardan %28(n=41)’i psikolojik 
destek aldığını belirtmektedir. Katılımcıların %45,52(n=66)’si karşılaştıkları problemlere yönelik çözüm 
olarak bölüm değiştirmeyi tercih ettikleri görülmektedir.

Tablo 2 : Sağlık Çalışanlarının Yaşadıkları Sorunlar, Stres Ve Ruhsal Durumlarına Göre 
Yüzdesel Oran Dağılımı ( N=145) 
                                                                                                                                     n                       %
Genel olarak mesleğinizde en fazla sorun yaşadığınız alan nedir? 

a) Yöneticilerle yaşadığım sorunlar  26 17,93

b) Ekip arkadaşlarımla yaşadığım sorunlar 46 31,72

c) Hasta ve hasta yakınlarıyla yaşadığım sorunlar  55 37,93

d) Diğer (iş yükü n=5, hasta bilgi kayıtları n=6, ...) 18 12,41
Son  bir  yıl  içinde  yaşadığınız  önemli  bir  stresli  yaşam  olayı  var  mı ? 

a) Yok 5 3,45

b) Yakın birinin kaybı 8 5,52

c) Önemli fiziksel hastalık 71 48,97

d) Ciddi ekonomik sorunlar 32 22,07

e) İş sorumluluğunda değişim 23 15,86

f) Diğer (trafik kazası n=2,…) 6 4,14

Çalışma yaşamınızda karşılaştığınız psikolojik problemlere yönelik neler 
yaparsınız?  

a) Hiçbir şey yapmam 16 11,03

b) Problemleri çözmeye çalışırım 31 21,38

c) Başka bir bölüme geçmeyi talep ederim. 66 45,52

d) Stresle baş etme yöntemlerini kullanırım. 26 17,93

e) Profesyonel destek alırım ( Psikolog/Psikiyatriden destek alırım.) 6 4,14

Daha önce psikolojik açıdan sorun yaşayıp destek aldınız mı? 

a) Ruhsal sorun yaşamadım. 5 3,45

b) Ruhsal sorun yaşadım, destek almadım. 99 68,28

c) Psikolojik destek aldım. (İlaç kullandım, psikoterapi, hastaneye yattım vb…) 41 28,28
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Tablo 3’te görüldüğü üzere araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %96,56(n=140)’sının ruhsal sorun 
yaşadığı, çalışılan kurum tarafından yaşanılan problemlere çözüm bulunamama oranının % 87,59(n= 127) 
olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırmaya katılanların %85,52 (n=124)’si çalıştığı kurumda çalışanlar için 
psikodestek biriminin olmadığını, katılımcıların %88(n=128)’inin psikodestek birimi olsaydı profesyonel 
destek alırdım dediği ve % 86,21(n=125) katılımcı çalışan güvenliği açısından çalışanlar için psikodestek 
biriminin kurulmasını istedikleri saptanmıştır.

Tablo 3: Kurumsal Psikolojik Destek Beklentisine Göre Dağılım 

                                                                                                                                            n                    %

Çalışma hayatınızda karşılaştığınız psikolojik problemlere yönelik çalıştığınız 
kurum tarafından çözüm bulunabiliyor mu?  

 Evet              18 12,41

Hayır 127 87,59

Daha önce psikolojik açıdan sorun yaşayıp destek aldınız mı? 

a) Ruhsal sorun yaşamadım. 5 3,45

b) Ruhsal sorun yaşadım, destek almadım. 99 68,28

c) Psikolojik destek aldım. (İlaç kullandım, psikoterapi, hastaneye yattım vb…) 41 28,28

Çalıştığınız kurumda çalışanlar için psikodestek birimi var mı ?

Evet                              21 14,48

Hayır 124 85,52

Çalıştığınız kurumda çalışanlar için psikodestek birimi kurulsun istermisiniz?

Evet                              125 86,21

Hayır 20 13,79

Çalıştığınız kurumda çalışanlar için psikodestek birimi olsaydı profesyonel destek/ 
yardım almayı istermiydiniz?

Evet 128 88,28

Hayır 17 11,72
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Sağlık Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık Durumlarının Değerlendirilmesi                      
ile İlgili Bulgular

Tablo 4’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan Sağlık çalışanlarının %42(n=61)’sinin stresli olayların 
üstesinden gelmekte güçlük çektiği, %43(n=63)’ünün ise hayatındaki olumsuzlukların etkisinden 
kurtulmasının uzun zaman aldığı belirlenmiştir.

Tablo 4: Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (KSPÖ)

İfade O r t a l a -
ma±(SS)

Katılma Düzeyi (%)

  Hiç uy-
gun de-
ğil (1 )

U y g u n 
değil (2)

Biraz uygun 
(3)

Uygun(4) Tamamen 
uygun (5)

Sıkıntılı zamanlardan sonra kendimi çabucak 
toparlayabilirim,

3,91±1,33 8,8 11,2 4,8 28 45,6

Stresli olayların üstesinden gelmekte güçlük çe-
kerim,

4,09±1,05 3,2 8 7,2 39,2 42,4

Stresli durumlardan sonra kendime gelmem 
uzun zaman almaz,

3,93±1,03 3,2 8 12,8 42,4 33,6

Kötü bir şeyler olduğunda bunu atlatmak benim 
için zordur,

3,84±1,15 4 10,4 19,2 29,6 36,8

Zor zamanları çok az sıkıntıyla atlatırım 4,13±1,98 4 2,4 11,2 40,8 41,6
Hayatımdaki olumsuzlukların etkisinden kur-
tulmam uzun zaman alır,

4,04±1,09 3,2 8,8 12 32,8 43,2

  
GENEL ORTALAMA 3,64±1,27
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Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Durumları ile İlgili Bulgular 

Bu bölümde ise; sağlık çalışanları için geliştirilen Genel Sağlık Anket formu kullanılmıştır. Anket her biri 
yedi maddeden oluşan dört alt bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; somatik semptomlar, anksiyete ve 
uyku bozuklukları, sosyal fonksiyonda bozulma ve ağır depresyondur.

Genel Sağlık Anketi (GSA-28) verilerine göre Araştırmaya katılan sağlık çalışanları incelendiğinde; 
%30(n=44)’unun kendisini sağlıklı hissetmediği,%25(n=36)’inin tükenmişlik hissi yaşadığı saptanmıştır. 
Çalışanlardan % 15(n=22)’inin uyku problemi yaşadığı, %14(n=21)’ünün kendini gerilim altında hissettiği 
belirlenmiştir. Araştırmaya katılanlardan %40(n=58)’ı günlük faaliyetlerden zevk almadığını,% 25(n=36)’i 
ise işe yaramadığını belirtmiştir.

Tablo 5:  Sağlık çalışanlarının GSA-28 puan ortalamaları

 Ortalama Std. Sapma  Minimum Maksimum

Total          4.74 8.24 0.00 27.00

A     1.50               2.49 0.00   7.00

B               1.24 2.27 0.00   7.00

C               1.06 1.98 0.00   7.00

D                .94 2.14 0.00   7.00

Tablo 5’ de GSA-28 total ve alt ölçeklerinin puan düzeylerinin tanımlayıcı istatistikleri verilmiştir. Buna göre 
ortalama puan 4,74 olup standart sapması 8,24’tür. 0-28 arasında değer alabilen GSA-28 anketi için en 
yüksek alınan puan 27 en düşük alınan puan ise 0’dır.
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Tablo 6:  Bireysel özelliklere göre GSA-28 Puan Ortalaması

 
n % GSA-28 Ortalama ve Std. Sapma Analiz

Cinsiyet 
Kadın 112 77.24 5.04±8.66 t=0.796 

p=0.427Erkek 33 22.76 3.72±6.56
Yaş 

20-29 yaş arası 61 42.07 5.7±9.06 t=1.18 
p=0.25530 yaş ve üstü 84 57.93 4.06±7.58

Meslek
Doktor 41 28.28 3.05±6.26

F= 0.854 
p=0.493

Hemşire 83 57.24 5.56±8.92
Ebe 13 8.97 4.15±7.44
Teknisyen 5 3.45 4.2±8.84
Diğer 3 2.07 9±15.59

Medeni Durum
Bekâr 52 35.86 5.06±8.59 t=0.340 

p=0.735Evli 93 64.14 4.57±8.08
Eğitim Durumu

Lise 18 12.41 5.72±10.19
F= 0.509 
p=0.602Ön Lisans 11 7.59 6.64±9.8

Lisans 116 80.00 4.41±7.79

Tablo 6’ da bireysel özelliklere göre GSA-28 skoru ortalamaları ve bu ortalamalar arasında anlamlı fark 
olup olmadığının belirlenmesi için yapılan bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü varyans analizi sonuçları 
görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre GSA-28 Puanı, cinsiyet, yaş, meslek, medeni durum ve eğitim 

durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir (p>0,05). 
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Tablo 7 : Çalışma Şekli Süresine Göre Sosyal Yaşamı Etkileme Ruhsal Sorun Yaşama 
Durumuna Göre GSA-28 Puan Ortalaması

 
n % GSA28 Ortalama ve 

Std. Sapma Analiz

Meslekte Çalışma Süresi 
1-5 Yıl 21 14.48 4.29±8.54

F=0.513 
p=0.674

5-10 Yıl 43 29.66 6.07±9.12
10-15 Yıl 56 38.62 4.23±7.59
15 Yıl ve üstü 25 17.24 4.04±8.08

Haftalık Ortalama Çalışma Süresi
40-48 Saat 58  5.47±9.19 t=0.863 

p=0.38948 saat ve üzeri 86  4.26±7.55
 Mesai Şekli

Sürekli Gündüz 18 12.42 8.22±10.51
F=2.055 
p=0.132Sürekli Gece 10 6.89 2.7±5.46

Gece/Gündüz Değişimli 117 80.69 4.38±7.96
Çalışma Şeklinin Sosyal Yaşama Etkisi 

Sosyal yaşamımı etkilemiyor. 22 15.17 5.27±9.33

F= 0.077 
p=0.926

Sosyal / özel hayatıma zaman           
ayıramıyorum. 94 64.83 4.72±8

Aile bireyleriyle iletişim sorunları 
yaşıyorum. 21 14.48 4.29±8.56

Daha Önce Psikolojik Açıdan Sorun Yaşayıp Destek Alma Durumu 
Ruhsal sorun yaşamadım. 5 3.45 4.8±11.14

F= 0.849 
p=0.030*

Ruhsal sorun yaşadım, destek 
almadım. 99 68.28 3.18±7.77

Psikolojik destek aldım. (İlaç 
kullandım, psikoterapi, hastaneye yattım 
vb…) 

41 28.28 7.71±9

Tablo 7’ de çalışma şekli ve süresi, sosyal yaşamı etkileme, ruhsal sorun yaşama durumuna göre GSA-28 
puan ortalamaları ve bu ortalamaların arasında anlamlı farklı olup olmadığının tespiti için yapılan bağımsız 
gruplarda t testi ve tek yönlü varyans analizi sonuçları verilmiştir.

Daha önce psikolojik açıdan sorun yaşayıp destek aldınız mı? Sorusuna verilen cevapların dağılımına göre 
puan ortalamaları arasında anlamlı fark olup olmadığı incelendiğinde, verilen cevaplara göre ortalamalar 
arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmaktadır. Psikolojik destek alanların GSA-28 puanı düzeyleri 
anlamlı derecede daha yüksektir. 
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Tablo 8:  Yaşanılan Sorun Ve Çözüm Yoluna İlişkin GSA-28 Puan Ortalaması

 n % GSA-28 Ortalama 
ve Std. Sapma Analiz

Genel Olarak Meslekte En Fazla Yaşanılan Sorun 
Yöneticilerle yaşadığım sorunlar  26 17.93 4.32±7.69

F=0.251 
p=0.860

Ekip arkadaşlarımla yaşadığım sorunlar 46 31.72 4.41±7.54
Hasta ve hasta yakınlarıyla yaşadığım sorunlar  55 37.93 4.71±8.52
Diğer (iş yükü n=5, hasta bilgi kayıtları n=6) 18 12.41 6.28±10.17

Son Bir Yıl İçinde Yaşanılan Önemli Stresli Yaşam Olayı
Yok 5 3.45 7.8±11.14

F= 1.225 
p=0.301

Yakın birinin kaybı 8 5.52 6.5±9.2
Önemli fiziksel hastalık 71 48.97 3.89±7.44
Ciddi ekonomik sorunlar 32 22.07 7±9.81
İş sorumluluğunda değişim 23 15.86 4.09±7.99
Diğer ( trafik kazası n=2) 6 4.14 0.33±0.52

Çalışma Yaşamında Karşılaşılan Psikolojik Problemlere Yönelik Yapılanlar  
Hiçbir şey yapmam 16 11.03 5.13±8.3

F=0.512 
p=0.727

Problemleri çözmeye çalışırım 31 21.38 3.81±6.65
Başka bir bölüme geçmeyi talep ederim. 66 45.52 5.7±9.2
Stresle baş etme yöntemlerini kullanırım. 26 17.93 3.38±7.22
Profesyonel destek alırım 6 4.14 4±9.8

Tablo 8’ de yaşanılan sorun ve çözüm yollarına ilişkin GSA-28 puanı ve bu puanlar arası karşılaştırmaların 
anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü varyans analizi sonuçları 
verilmiştir. Buna göre; GSA-28 puanı sorun yaşanılan alan, stresli yaşam olayı, ve psikolojik problemlere 
yaklaşıma göre anlamlı düzeyde bir farklılık göstermemektedir (p>0,05). 
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Tablo 9: Sağlık Çalışanlarının Kurumsal Psikolojik Destek Beklentisine Göre GSA-28 
Puan Ortalaması

 n % GSA28 Ortalama ve 
Std. Sapma Analiz

Çalışma hayatında karşılaşılan psikolojik problemlere yönelik çalışılan kurum tarafından çözüm bulunma durumu
Evet              18 12.41 10.28±10.59 t= 3.14 

p=0.002*Hayır 127 87.59 3.95±7.57
Daha önce psikolojik açıdan sorun yaşayıp destek alma durumu

Ruhsal sorun yaşamadım. 5 3.45 4.8±11.14
F=0.849 
p=0.030*Ruhsal sorun yaşadım, destek almadım. 99 68.28 3.18±7.77

Psikolojik destek aldım. 41 28.28 7.71±9
Çalışanlar için psikodestek birimi kurulma isteği

Evet                              125 86.21 7.27±7.79 t=1.742 
p=0.044*Hayır 20 13.79 3.7±10.34

Tablo 9 incelendiğinde sağlık çalışanlarının kurumsal psikolojik destek beklentisine göre GSA-28 puanı 
ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan bağımsız 
gruplarda t testi ve varyans analizi sonuçları görülmektedir. Buna göre, kişilerin çalışma hayatlarında 
karşılaştıkları problemlere yönelik çalıştıkları kurum tarafından çözüm bulunduğunu belirtenlerin GSA-28 
puanı ile çözüm bulunamadığını belirtenlerin GSA-28 puanı ortalaması arasında anlamlı düzeyde farklılık 
bulunmaktadır (p<0,05). Aynı şekilde kurumlarında psikodestek birimi kurulmasını isteyenlerin GSA-28 
ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılıklar bulunmakta olup, psikodestek biriminin kurulmasını 
istemeyenlerin GSA-28 düzeyi anlamlı derecede daha düşüktür (p<0,05). Ayrıca psikolojik destek aldım 
diyenlerin oranının %28.28(n=41) olması; psikolojik destek alan çalışanların gördüğü fayda üzerine kurum 
içerisinde ve ulaşılması kolay hizmet alabilmelerinin sağlanmasını destekleyici niteliktedir.
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5.TARTIŞMA

Sağlık çalışanları hastaların, hastane ortamının 
ve yapılan işin özelliğinden dolayı ruhsal açıdan 
yüksek düzeyde risk altında olan gruplardır. Gerek iş 
ortamında karşılaştıkları sorunlar gerekse iş ortamı 
dışında idame ettirdikleri yaşamdan kaynaklanan 
sorunlarla baş etmek durumundadırlar. Özellikle 
sürekli hasta bireylerle bir arada olmak ve yoğun 
iş temposundan kaynaklanan stresörlere uzun süre 
maruz kalmalarının ruhsal durumlarını etkilediği 
düşünülmektedir. Stresten kaynaklanan ruhsal 
durumda bozulma aynı zamanda farklı stres 
kaynaklarını da beraberinde getirmektedir. Stres 
altında görevini yerine getirmeye çalışan sağlık 
çalışanlarının tepkileri hizmet sundukları hastalara 
yansıyarak hastaların sözel ya da fiziksel olarak 
şiddet meyilini arttırdığı düşünülmektedir. Böyle 
bir kısır döngü içerisinde sağlık çalışanlarının 
ruhsal durumlarının iyi olması hem hasta ve yakını 
açısından hem de sunulan hizmetin kalitesinin 
artması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Sağlık Çalışanlarının Bireysel Özelliklerine 
Yönelik Bulguların Tartışılması 

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının 
%77,24(n=112)’ünün kadın olduğu bununda 
araştırma kapsamına alınan sağlık çalışanlarından 
% 57,24(n=83)’ünün hemşire ve %8,97(n=13)’sinin 
ebe olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Şahin ve ark.(2008) tarafından devlet hastanesinde 
sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeylerini 
belirlemek amacıyla yapılan çalışmada araştırma 
kapsamına alınanlardan %54’ünü hemşirelerin 
oluşturduğu bulunmuştur. Yapılan bu çalışmalar 
araştırma bulguları ile benzerlik göstermektedir. 

Kadın sağlık çalışanları; kadın olmanın biyolojik 
etkileri, iş yaşamında yaşanan stresler, anne 
rolünün getirdiği sorunlar ve toplumsal baskılar 
gibi nedenlerden dolayı bir çok ruhsal sorunla karşı 
karşıya kalmaktadır ( Taşcı ve ark., 2007).

Araştırma kapsamına alınan sağlık çalışanlarından 
%53,10’u (n= 77) almış oldukları ücretin yetersiz 
olduğunu belirtmiştir. Yılmaz ve ark. (2006) 
tarafından yapılan araştırma sonucuna göre 
çalışanların maddi doyum sağlayamadıkları 

bulunmuş bu durum araştırma bulguları ile benzerlik 
göstermektedir.

Sağlık Çalışanlarının Çalışma Şekli ve 
Süresine Göre Sosyal Yaşamlarının 
Etkilenmesi ve Ruhsal Sorun Yaşama 
Durumlarına Yönelik Bulguların Tartışılması

  Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının 
%29,66’sının (n=43) 5-10 yıldır çalıştığı bulundu 
(tablo 1).

Araştırma kapsamına alınan sağlık çalışanlarının 
çalışma süresiyle ilgili GSA-28 puan ortalamasında 
anlamlı bir farklılık olmamasına karşın, meslekte 
5-10 yıl arasında olanların GSA-28 puan 
ortalamasının 6,07±9,12 ile genel ortalamanın 
üzerinde olması tükenmişlik açısından anlamlı 
olduğunu düşündürmektedir. Çalışma süreleri 
ve tükenmişlik evreleri arasındaki anlam ilişkisi 
incelendiğinde meslekte 5-10 yıl arasında olanların 
işlerinde isteksiz, mutsuz, ufak sorunlardan büyük 
rahatsızlık duyan ve yorgunluk hissini yaşayan grup 
olduğu düşünülmektedir.  

Çalışma süresinde geçirilen 1-5 yıl, 10-15 yıl ve 15 
yıl üstü sürelerin GSA-28 genel puan ortalamasıyla 
yaklaşık aynı düzeyde olduğu  (4.04) bu durumun 
meslekte 1-5 yıl çalışanların henüz mesleğe yeni 
başlamış, heyecanlı motive ve istekli olmasından 
10-15 yıl arası çalışanların sistemin ve insanların 
değişmeyeceğine inanması ve pasif tutumlar 
sergilemeye başlamasından, 15 yıl üstü çalışanların 
derin bir inançsızlık, kuruma ve mesleğe karşı 
sevginin ve ilginin azalması, sadece maddi ve 
sosyal güvence zorunluluğundan dolayı çalışıyor 
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarından 
%80,69(n=117) ’unun gündüz/gece dönüşümlü 
çalıştığı görülmüştür. Bu durum Oğuz (2010)’un 
hemşirelerin ruhsal durumlarının değerlendirilmesi 
amacıyla yaptığı çalışma bulgularıyla benzerlik 
göstermektedir.

Araştırma kapsamındaki sağlık çalışanlarının % 
64,83(n=94)’ünün çalışma şeklinden dolayı sosyal 
yaşamına ve özel hayatına zaman ayıramadığı 
bulundu (tablo 1). Bu sonuç Oğuz (2010)’un 
hemşirelerin ruhsal durumlarının değerlendirilmesi 
amacıyla yaptığı çalışma bulgularıyla benzerlik 
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göstermektedir. GSA-28 puan ortalaması ile 
anlamlı bir fark bulunmamasına rağmen sonucun 
gece/gündüz dönüşümlü olarak çalışanların 
%80,69(n=117) oranında yüksek olmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışma saatleri ve 
nöbetlerden dolayı kendisine ve sosyal yaşamına 
vakit ayıramayanların ruhsal sorun yaşama riskinin 
yüksek olabileceği düşünülebilir.

Araştırmaya katılanlardan ruhsal sorun yaşamadım 
diyenlerin GSA-28 puan ortalamasının yüksek 
olması bu durumun sürekli fiziksel yönden hasta 
bireylerle bir arada olmasından ve fiziksel sağlığı 
ruhsal sağlıktan daha ön planda tutmasından ayrıca 
ruhsal bulgularda farkındalığının düşük olmasından 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  

Sağlık Çalışanlarının Yaşadıkları Sorun ve 
Sorunların Çözümüne İlişkin Bulguların 
Tartışılması

Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet türleri 
incelendiğinde,  hasta ya da hasta yakınları 
tarafından özellikle kadın sağlık çalışanlarına şiddet 
uygulandığı yapılan çalışmalarda belirlenmiştir. 
Sözel şiddetin sıklığı fiziksel şiddetten daha fazladır. 
Şiddete uğrayan sağlık çalışanlarında şiddetin 
ardından anksiyete ve huzursuzlukta artış gibi 
psikolojik etkiler görülmektedir (Annagür, 2010).

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarından 
%37,93(n=55)’ü hasta ya da yakınlarıyla sorun 
yaşadığını belirtmiştir. Bu sonuç Oğuz (2010)’un 
çalışma bulgularıyla benzerlik göstermektedir. 
Tel ve ark.’nın (2003) sağlık çalışanları ile yaptığı 
çalışma bulguları ile de benzerlik göstermektedir. 
Hasta ve yakınları ile yaşanan sorunların stres 
yaratan faktörler arasında olduğu bu durumun 
ruhsal sağlığı etkilediği düşünülmektedir. 

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarından 
% 87,59(n=127)’unun yaşadıkları psikolojik 
problemlere çalıştıkları kurum tarafından çözüm 
bulunamadığı saptanmıştır. GSA-28 puan 
ortalaması ile anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
Çalışılan kurumun kaliteli hizmet sunumunda 
sağlık çalışanlarından beklentileri düşünüldüğünde 
sağlık çalışanlarının ruhsal sorunlarına 
çözümün bulunamaması; sorunların yeteri kadar 
yönetimle paylaşılmaması yada psikolojik destek 

sağlayabilecek alanında uzman insan gücü 
yetersizliğini düşündürmektedir.

Araştırma kapsamında çalışmaya katılan sağlık 
çalışanlarının % 86,21(n=125)’i çalıştıkları 
kurumda psikodestek birimin kurulmasına ilişkin 
soruya evet yanıtını vermişlerdir. Bulgularda sağlık 
çalışanlarının sorunlarına kurum tarafından çözüm 
bulunamamasının yüksek olması, psikodestek 
birimine olan ihtiyacı desteklediği düşünülebilir. 

6.SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma, hastanede görev yapan sağlık 
çalışanlarının psikolojik dayanıklılığının ölçülmesi, 
ruhsal durumlarının ve ruhsal durumlarını etkileyen 
faktörlerin değerlendirilmesi, aynı zamanda 
sağlık çalışanlarının ruhsal durumlarını etkileyen 
faktörlerle profesyonel destek alarak baş etmesini 
sağlamak amacıyla hastanelerde çalışan güvenliği 
açısından sadece çalışanlara hizmet verecek 
psikodestek birimine olan ihtiyacın belirlenmesine 
yönelik yapılmıştır.

Araştırmanın bulgularına bakıldığında; sağlık 
çalışanlarının psikolojik olarak sorunlar yaşadığı 
görülmektedir. Özellikle kısa psikolojik sağlamlık 
ölçeği bulgularına göre sağlık çalışanlarının 
stresli olayların üstesinden gelmede zorlandığı, 
olumsuzluklar karşısında kolay toparlanamadıkları 
ruhsal açıdan değerlendirilmesi gereken bir 
durumdur. GSA-28 puan ortalamasının ruhsal 
yönden anlamlılık düzeyi normal değerlerde 
olmasına karşın ruhsal yönden sorun yaşayanların 
oranı azımsanmayacak kadar fazladır.

Araştırma kapsamına alınanlardan 5-10 yıl arası 
çalışanların GSA-28 puan ortalamasının genel 
ortalamanın üzerinde olması tükenmişlik belirtileri 
gösterdiği işlerinde daha mutsuz ve isteksiz 
olduklarını düşündürmektedir. Bunun sebebinin 
önce her şeyin düzeleceğine olan inançlarının yerini 
ilerleyen süreçte hiçbir şeyin değişmeyeceğine olan 
inancın aldığını düşündürmektedir. Sorunlarla baş 
etme şekillerinden başka bölüme geçmeyi talep 
ederim cevabının %45,52 (n=66) oranında verilmiş 
olması da sorunlarla mücadeleden vazgeçen bir 
grubun varlığını düşündürmektedir. Ayrıca 5-10 
yıl arası çalışanların mutsuzluğu, 10-15 yıl arası 
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çalışanların pasif tutumlar sergilediği ve 15 yıl 
ve üzeri çalışanların mesleğe ilgisinin azaldığı 
sadece maddi ve sosyal güvence zorunluluğundan 
dolayı çalıştıkları düşünüldüğünde, % 56,55(n=82) 
oranında bölüm değiştirmeyi ve sorunları yok 
saymayı tercih edenlerin varlığı sorunlarla 
mücadeleyi benimsemedikleri söylenebilir.

Tablo 9’da araştırma kapsamına alınan sağlık 
çalışanlarından ruhsal sorun yaşadım ama 
psikolojik destek almadım diyenlerin %68 (n=99) 
oranında olması, GSA-28 puan ortalamasının 
soru içinde en düşük ortalama olması, çalışanların 
sorunlarının öneminin farkında olmamaları ve/veya 
sorunlarına çözüm bulunamayacağı inancına sahip 
oldukları görüşünü destekler niteliktedir. Yine aynı 
tabloda psikolojik destek aldım diyenlerin oranının 
%28,28 (n=41) olması ve GSA-28 puanının yüksek 
olması, psikodestek birimine ihtiyaç olduğunu 
düşündürmektedir.

Sağlık hizmetleri sunulurken zamanında, hızlı, 
güvenli ve doğru uygulamaların yapılması gerektiği 
düşünüldüğünde; sağlık çalışanlarının ruhsal 
yönden problemli olmalarının hizmet sunumunda 
hasta ve çalışan güvenliği açısından aksaklıklara 
neden olabileceği söylenebilir. Bu durumun göz 
ardı edilmeyeceği düşünülmektedir.

DSÖ 2000 yılı verilerine göre ülkelerin ruhsal 
sorun yaşama oranları Brezilya’da %36.3, 
Kanada’da %37.5, Hollanda’da %40.9, ABD’de 
%48.6, Meksika’da %22.2, ülkemizde ise 12.2’dir.  
Ülkemizde ki ruhsal sorun yaşama oranının 
Türkiye Ruh Sağlığı Profili Çalışmasına göre  
%18 düzeyinde olduğu belirtilmiştir. Gelişmiş 
ülkelerde bu oranın çok daha yüksek olduğu ve 
ülkemizin hızla gelişmişlik düzeyinin artmasından 
kaynaklı bu oranın artış gösterdiği (%12.2’den 
%18’e) önümüzdeki yıllarda ise daha da artacağı 
düşünülmektedir. Ülkemizde en önemli hizmet 
sektörlerinden biri olan sağlık alanında yalnızca 
fiziksel sağlığa yönelik gelişmelerin değil ruhsal 
sağlığa yönelik gelişmelerin de desteklenebileceği 
düşünülmektedir. Özellikle sağlık hizmetini sunan 
sağlık çalışanlarının ruhsal sağlık yönünden risk 
altında oldukları düşünüldüğünde bu konuda 
bakanlığımız tarafından düzenli olarak tüm sağlık 

çalışanlarını kapsayacak şekilde ruhsal durum 
değerlendirmesi yapılabilmeli ve desteğe ihtiyacı 
olanlara hızlı bir şekilde ulaşılabilmelidir.Bu alanda 
yapılacak çalışmaların, sağlık çalışanlarının intihar 
boyutuna kadar gelebilecek sorunlarına çözüm 
sağlanabileceği düşünülmektedir.

Bakanlığımız tarafından çalışan güvenliği 
açısından birçok gelişme sağlanmıştır. Bu 
kapsamda ruh sağlığına ilişkin çalışanlar düzeyinde 
yeterli profesyonel desteğinde sağlanabileceği 
düşünülmektedir. Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı 
incelendiğinde “Sağlığı kötü yönde etkileyen ruh 
sağlığı sorunlarının prevelansının azaltılması 
ve insanların stresli yaşam olayları ile başa 
çıkabilme yeteneğinin arttırılması gerektiği,  halen 
yüksek intihar hızlarına sahip ülkelerde ve nüfus 
gruplarında intihar hızının en az üçte bir oranında 
azaltılması gerektiği”, belirtilmiştir. Bu hedeflerden 
yola çıkarak sağlık çalışanlarına ruh sağlığı 
yönünden profesyonel destek sağlanması, ruh 
sağlığı sorunlarının görülme oranını azaltacağı 
düşünülebilir.

Tüm değerlendirmeler ışığında araştırma 
bulgularının, literatür araştırmalarının ve Ulusal 
Ruh Sağlığı Eylem Planın hedefleri göz önünde 
bulundurulduğunda; ruhsal yönden risk altında 
olan sağlık çalışanlarına bu konuda yeterli desteğin 
sağlanabileceği ve profesyonel hizmet sunabilecek 
ünitelerin kurulması ihtiyacının duyulduğunu 
söyleyebiliriz.
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ÖZET 
Amaç: Varfarin, dünyada en yaygın kullanılan antikoagülandır. Varfarin 
tedavisinin kontrol ve ta- kibinde INR (international normalized ratio) kullanılır. 
Beyin, kalp-damar tıkanıklığı olan hastalarda hedeflenen INR değeri 2-3 
arasında olmalıdır. Bu değerlere ulaşılmasında hasta eğitimi anahtar rol 
oynar. Çalışma nörolojik hastalıklar nedeniyle varfarin kullanmaya başlayan 
hastalara ilaçla ilgili verilen eğitimin etkinliğini değerlendirmek amacıyla 
Şubat-Kasım 2014 tarihleri arasında yapıldı. 
Gereç ve Yöntemler: Çalışmanın evrenini nöroloji kliniğinde inme sebebi ile 
yatan 56 hasta örneklemini ise bu hastalardan her ay düzenli INR kontrolüne 
gelen toplam 32 hasta oluşturdu. Hastalara literatüre dayalı hazırlanan 
ve sekiz başlıktan oluşan eğitim programı, birebir eğitim tekniği ile verildi. 
Eğitim sonrası birinci, ikinci ve üçüncü aylardaki INR değerleri kontrol 
edildi. Çalışmadan elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 22 programı ile 
değerlendirildi. Tanımlayıcı istatistiksel metotların yanı sıra, niceliksel verilerin 
karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi, Friedman ve Wilcoxon işaret testi 
kullanıldı. Anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. 
Bulgular: Olguların yaş ortalaması 66,5±15,21 idi. Hastaların %71,9’unda 
hipertansiyon, %37,9’unda diyabetes mellitus ve %28,2’sinde sol orta 
serebral arter enfarktına ek dizartrinin olduğu belirlendi. Olguların %9,4’ünün 
eğitim öncesi INR değeri beklenen değer aralığında iken, eğitim sonrası bu 
oran birinci ayda %35,2 (p=0,057), ikinci ayda %40,6 (p=0,021) ve üçüncü 
ayda %46,9 (p=0,004) olmuştur. Eğitim öncesi ve eğitim sonrası INR değeri 
karşılaştırmasında pek çok parametrede eğitim sonrası ikinci ve üçüncü 
aydaki INR değerinin birinci aya göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
daha yüksek olduğu görüldü (p<0,05). 
Sonuç:  Çalışmada hastaların varfarine ilişkin bilgi düzeylerinin artmasında 
ve etkin INR değerine ulaşabilmelerinde bireysel olarak verilen eğitimin 
oldukça etkili olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, antikoagülan, hasta eğitimi, varfarin, INR
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ABSTRACT 
Objective: Warfarin is the most widely used anticoagulant around the world. INR is used in 
the control and monitoring of warfarin treatment. Targeted INR levels in patients with brain, 
heart- infarction must be between 2 and 3. Patient training plays a key role in achieving 
these results. The study was carried out between February and November 2014 in order to 
assess the effectiveness of the training given with regard to the drug to patients who started 
to use warfarin as a result of neurologic diseases. 
Material and Methods: The population of the study consisted of 56 in patients in the clinic 
of neurology, and the sample consisted of 32 patients in total, who regularly came to INR 
controleachmonth. The training program prepared based on the literature was given to the 
patients, using one-to-one training technique on the day they started using warfarin. The 
INR levels in the first, second and third months following the training were checked. Data 
obtained from the study were assessed using the program IBM SPSS Statistics 22. A long 
side with defining statistical methods, Mann-Whitney U test, and Friedmanand Wilcoxon 
sign edrank test were used in the comparison of quantitative data. The significance was 
found at the level of (p<0.05). 
Results: The age average of the cases was 66.5± 15.21. It was determined that 71.9% 
of the patients suffered from hypertension, 37.9% from diabetes mellitus, and 28.2% from 
left middle cerebral artery infarction plus dysarthria. While the INR level of 9.4% of the 
cases before the training was between the expected range, this ration be came 35.2% 
(p=0.057) in the first month following the training, 40.6% (p=0.021) in these condmonthand 
46.9% (p=0.004) in the third month. In the comparison of the INR levels before and after 
thetraining, it was observed that the INR level in these condand third month following the 
training in many parameters were statistically significantly higher when compared to the first 
month (p<0.05). 
Conclusion: In the study, it was observed that the training given individually was quite 
effective in increasing the levels of information of the patients on warfarin and achieveing 
the effective INR level.

Key Words: Nurse, anticoagulant, patient training, warfarin, INR

Assessment of the Effectiveness of Training in 
Stroke Patients Using Warfarin



Sağlık 
Bakım

Ağustos
2019 
Sayı 10

23

Oral antikoagülanlar tromboz ve emboli ile 
seyreden damar tıkanmaları (Atriyal fibrilasyon, 
pulmoner emboli, koroner tıkanmalar, venöz 
trombozlar) ve komplikasyonlarının önlenmesinde 
kullanılmaktadır.1 Akut inme ile başvuran hastaların 
%25 gibi büyük bölümünde, aynı zamanda 
atriyal fibrilasyon (AF) da bulumatadır. AF ile 
inme arasındaki bu bağlantı büyük ölçüde fibrile 
atriumda trombüs oluşma ve daha sonrasında 
da embolize olma eğilimi ile açıklanabilir.2 
Tekrarlayıcı serebral embolilerde morbidite ve 
mortalitenin azaltılabilmesinde etkin rol oynayan 
oral antikoagülanın bilinmesi ve usulüne uygun bir 
şekilde uygulanması önem taşımaktadır.2,3

Varfarin, K vitamini antagonistidir. Bu nedenle 
vitamin K’ya bağımlı pıhtılaşma faktörlerinin 
sentezini bozar. Bu ilaçlar birçok ilaçtan etkilendiği 
için hastaların izlenmesi önemlidir. Yaşın ilerlemesi 
ya da sonraki trombolitik olaylar, profilaktik ya da 
yaşam boyu antikoagülan tedavisi gerektirebilir.  
Varfarin tedavisinin kontrol ve takibinde INR değeri 
kullanılır. Hedef INR değerinin; mekanik protez mitral 
kapağı olan hastalarda 2,5-3,5, mekanik protez aort 
kapağı olan hastalarda 2,0-3,0, atriyal fibrilasyon, 
pulmoner emboli, derin ven trombozlu hastalarda 
2,0-3,0 arasında tutulması önerilmektedir.2,4 

Çalışmalarda varfarin kullanımında eğitimin önemi 
vurgulanmaktadır. Varfarin tedavisinde bilgi düzeyini 
ölçen bir çalışmada eğitim öncesi varfarin ile ilgili 
bilgi düzeyi 4,7±2,8 iken, eğitim sonrası 8,1±1,2 
saptanmıştır. Bu sonuçla eğitimin artmasıyla 
varfarin ilişkili komplikasyonların azalacağı ve buna 
bağlı olarak maliyetin azalacağı vurgulanmıştır.5 

Antikoagülanların hayat kurtarıcılığının yanında ciddi 
komplikasyonları da vardır. Oral antikoagülanların 
başlıca komplikasyonları spontan kanamalardır. 
Bunun dışında seyrek olarak ürtiker, dermatit, ateş, 
hemorajik nekrodermatoz, sindirim bozuklukları, 
allerjik belirtilere de neden olabilmektedir.1 
Antikoagülanların istenmeyen etkilerinden hastayı 
korumakta hemşireye büyük sorumluluklar 
düşmektedir.6 Hemşireler hasta davranışı üzerinde 
büyük ölçüde etkili olmakla birlikte; tedavinin her 
aşamasında hastalarına önerilerde bulunmalı 
ve onları bilgilendirmek için bilgi ve becerisini 
kullanmalıdır. Ayrıca hemşirenin,

sağlık eğitimcisi olarak da önemli bir rolü vardır. 
Oral antikoagülan kullanan nöroloji hastalarının 
ilaç ve kullanımına ilişkin bilgilerinin araştırılması, 
hastaların ilaç ve kullanımı konusundaki bilgilerinin
değerlendirilmesi ve bilinçlenmelerinin sağlanması
amacıyla yapılacak olan eğitim programına ışık 
tutması bakımından önem taşımaktadır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Çalışma varfarin kullanan hastalara ilaçla ilgili 
verilen eğitimin etkinliğini değerlendirmek amacıyla
tanımlayıcı nitelikte planlandı ve Şubat-Kasım 
2014 tarihleri arasında tek merkezde yürütüldü. 
Çalışmanın evrenini İstanbul ili Anadolu yakasında 
hizmet veren bir eğitim ve araştırma hastanesinin 
nöroloji kliniğinde yatan 56 hasta; örneklemini ise 
bu hastalardan her ay düzenli INR kontrolüne gelen 
ve çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 32 hasta 
oluşturdu. Araştırmaya başlamadan önce etik kurul 
onayı ve araştırmanın gerçekleştirileceği kurumdan
yazılı izinler alındı. Araştırmaya katılan bireylere, 
araştırmanın amacı ve içeriği hakkında bilgi 
verilerek hasta onam formu imzalatıldı. Gönüllü 
hastalara tek hemşire tarafından birebir eğitim 
yöntemi ile varfarinin ne olduğu, bu ilacı nasıl 
kullanacakları, ilacın yan etkileri, bu ilacı kullanırken 
günlük yaşamlarında ve beslenmelerinde dikkat 
etmeleri gereken noktalara dair bilgileri içeren sözlü 
eğitim ve eğitimden sonra bu bilgilerin yazılı olduğu 
bir döküman verildi. Eğitimden önce ve eğitimden 
sonraki birinci, ikinci ve üçüncü aylarda NR 
değerleri kontrol edildi. Literatür bilgilerinin ışığında 
oluşturulan anket formunda ise, sosyo-demografik
özellikler ve ek hastalık varlığı, sigara, alkol 
kullanımı gibi ilaç kullanımını etkileyeceği
düşünülen 11 soruya yer verildi.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, 
istatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics 22 
(IBM SPSS, Türkiye) programı kullanıldı. Çalışma 
verileri değerlendirilirken parametrelerin normal 
dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi 
ile değerlendirilmiş ve parametrelerin normal 
dağılmadığı saptanmıştır. Çalışma verileri 
değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların
(ortalama, standart sapma, frekans)
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yanı sıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında 
parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında 
Mann Whitney U test kullanıldı. Parametrelerin grup 
içi karşılaştırmalarında ise Friedman ve Wilcoxon 
işaret testi kullanıldı. INR değerlerinin iki gruplu 
olarak eğitim öncesi ve sonrası üç ölçüm değeri 
karşılaştırmasında McNemar testi uygulanmıştır. 
Anlamlılık p<0,01 ve p<0,05 düzeyinde 
değerlendirildi.

ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI

Araştırma verileri, belirlenen tarihler arasında, 
sadece bir eğitim ve araştırma hastanesine 
başvuran serebrovasküler hastalıklı bireylerle 
sınırlı olduğundan sonuçları genellenemez.

BULGULAR

Olguların yaş ortalaması 66,5± 15,21, %65,6’sının 
(n=21) kadın, %54,8’inin (n=17) bekar, %56,2’sinin 
(n=28) ilköğretim mezunu, %59,4’ünün (n=19) ev 
hanımı ve %53,1’inin (n=17) çekirdek aile yapısına 
sahip olduğu saptandı. Olguların %71,9’unda (n=23) 
hipertansiyon, %37,9’unda (n=11) diyabet, %25’inde 
(n=8) hiperlipidemi belirlendi ve %84,4’ünde (n=27) 
varfarine ek ilaç kullanımı vardı. Olguların %25’i 
(n=8) sigara ve %3,1’i (n=1) alkol tüketmekteydi 
(Tablo 1). Olguların %28,2’si (n=9) sol orta serebral 
arter enfarktı tanısı almıştı. 

INR değerlerinin değişimi, 2-3 arası normal değer 
referans aralığı yüzdesi eğitim öncesinde %9,4 iken, 
birinci ay ölçümünde %35,5, ikinci ay ölçümünde 
%40,6 ve üçüncü ay ölçümünde ise %46,9 oldu. 
INR normal referans değerine sahip hasta oranının 
eğitimden sonraki aylarda devamlı arttığı görüldü 
(Şekil 1).

Eğitim öncesi ve eğitim sonrası ilk ay INR değeri 
karşılaştırmasında anlamlı farklılık bulunmaz iken 
(p>0,05); eğitim öncesi ve eğitim sonrası ikinci 
(p<0,05) ve üçüncü ay (p<0,01) INR değerinde 
anlamlı farklılık bulundu (Tablo 2). 

Tüm gruplarda eğitim öncesi INR düzeyine göre, 
eğitim sonrası INR düzeyinde görülen artış 
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,01). 
Yaşlıların, kadınların, ev hanımlarının eğitim 
sonrası INR değerlerinin kendi içinde ikili 
değerlendirilmesinde üçüncü aydaki artışın birinci

VARFARİN KULLANAN İNMELİ HASTALARA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Selma DAĞCI ve ark.

değerlendirilmiş ve parametrelerin normal dağıl-
madığı saptanmıştır. Çalışma verileri değerlendiri-
lirken tanımlayıcı istatistiksel metodların
(ortalama, standart sapma, frekans) yanı sıra nice-
liksel verilerin karşılaştırılmasında parametrelerin
gruplar arası karşılaştırmalarında Mann Whitney
U test kullanıldı. Parametrelerin grup içi karşılaş-
tırmalarında ise Friedman ve Wilcoxon işaret testi
kullanıldı. INR değerlerinin iki gruplu olarak eği-
tim öncesi ve sonrası üç ölçüm değeri karşılaştır-
masında McNemar testi uygulanmıştır. Anlamlılık
p<0,01 ve p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. 

ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI

Araştırma verileri, belirlenen tarihler arasında, sa-
dece bir eğitim ve araştırma hastanesine başvuran
serebrovasküler hastalıklı bireylerle sınırlı oldu-
ğundan sonuçları genellenemez.

BULGULAR

Olguların yaş ortalaması 66,5± 15,21, %65,6’sının
(n=21) kadın, %54,8’inin (n=17) bekar, %56,2’sinin
(n=28) ilköğretim mezunu, %59,4’ünün (n=19) ev
hanımı ve %53,1’inin (n=17) çekirdek aile yapısına
sahip olduğu saptandı. Olguların %71,9’unda
(n=23) hipertansiyon, %37,9’unda (n=11) diyabet,
%25’inde (n=8) hiperlipidemi belirlendi ve
%84,4’ünde (n=27) varfarine ek ilaç kullanımı
vardı. Olguların %25’i (n=8) sigara ve %3,1’i (n=1)
alkol tüketmekteydi (Tablo 1). Olguların %28,2’si
(n=9) sol orta serebral arter enfarktı tanısı almıştı.

INR değerlerinin değişimi, 2-3 arası normal
değer referans aralığı yüzdesi eğitim öncesinde
%9,4 iken, birinci ay ölçümünde %35,5,  ikinci ay
ölçümünde %40,6 ve üçüncü ay ölçümünde ise
%46,9 oldu. INR normal referans değerine sahip
hasta oranının eğitimden sonraki aylarda devamlı
arttığı görüldü (Şekil 1).

Eğitim öncesi ve eğitim sonrası ilk ay INR de-
ğeri karşılaştırmasında anlamlı farklılık bulunmaz
iken (p>0,05); eğitim öncesi ve eğitim sonrası ikinci
(p<0,05) ve üçüncü ay (p<0,01) INR değerinde an-
lamlı farklılık bulundu (Tablo 2). 

Tüm gruplarda eğitim öncesi INR düzeyine
göre, eğitim sonrası INR düzeyinde görülen artış

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,01). Yaşlı-
ların, kadınların, ev hanımlarının eğitim sonrası INR
değerlerinin kendi içinde ikili değerlendirilmesinde
üçüncü aydaki artışın birinci aya göre anlamlı ol-
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n %

Yaş

Orta yaş 15 46,9

Yaşlı 17 53,1

Medeni  Durum

Bekar 17 54,8

Evli 14 45,2

Eğitim

Okur-yazar değil 11 34,4

Okur-yazar 1 3,1

İlköğretim 18 56,2

Lise 2 6,2

Meslek

Emekli 10 31,2

Ev hanımı 19 59,4

Çiftçi 1 3,1

İşçi 2 6,2

Aile Yapısı

Geniş aile 15 46,9

Çekirdek aile 17 53,1

Hipertansiyon

Hayır 9 28,1

Evet 23 71,9

Diabetes  Mellitus

Hayır 18 62,1

Evet 11 37,9

Hiperlipidemi

Hayır 24 75,0

Evet 8 25,0

Ek  hastalık  varlığı

Hayır 5 16,1

Evet 26 83,9

Sürekli  ilaç  kullanımı

Hayır 5 15,6

Evet 27 84,4

Sigara

Hayır 24 75,0

Evet 8 25,0

Alkol 

Hayır 31 96,9

Evet 1 3,1

TABLO 1: Varfarin kullanan bireylerin 
demografik özellikleri.

aya göre anlamlı olduğu bulundu (Wilcoxon p<0,05). 
Okuryazarlığı olan ve hiç okuryazarlığı olmayan 
grupta INR değerlerinin üçüncü aydaki artışın diğer 
aylara göre anlamlı olduğu anlaşılırken
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duğu bulundu (Wilcoxon p<0,05). Okuryazarlığı
olan ve hiç okuryazarlığı olmayan grupta INR de-
ğerlerinin üçüncü aydaki artışın diğer aylara göre
anlamlı olduğu anlaşılırken (Wilcoxon p<0,05);
diğer eğitim grupları arasında ve emeklilerde bir
farklılığa rastlanmadı (Wilcoxon p>0,05) (Tablo 3). 

Hipertansiyon (HT) varlığına göre; eğitim ön-
cesi INR değerlerinde hipertansiyon olan grubun
ortalama değeri, olmayan grubun ortalamasına göre
yüksek bulundu (p<0,05). Olguların diyabet, hi-
perlipidemi, serebral enfarkta ek hastalık ve sürekli
ilaç kullanımı varlığına göre eğitim öncesi ve eği-

Selma DAĞCI ve ark. VARFARİN KULLANAN İNMELİ HASTALARA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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ŞEKİL 1: INR değerleri değişimi.

Eğitim Öncesi

Normal değerler Normal değerlerde 

dışında (2-3)

n % n %

1.ay

Normal değerler dışında 17 60,7 3 100,0

Normal değerlerde (2-3) 11 39,3 0 0,0

2.ay

Normal değerler dışında 16 55,2 3 100,0

Normal değerlerde (2-3) 13 44,8 0 0,0

3.ay

Normal değerler dışında 15 51,7 2 66,7

Normal değerlerde (2-3) 14 48,3 1 33,3

TABLO 2: Eğitim öncesi ve sonrası INR değerlerinin
dağılımı.

1:Mc Nemar test p value *p<0,05 **p<0,01.

Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim 

öncesi sonrası sonrası sonrası

1. ay 2. ay 3. Ay

Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS

Yaş
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Yaşlı 1,40±,56 1,97±,74 2,42±1,19 3,33±3,33

2p ,313 ,390 1,000 ,941

Cinsiyet

Erkek 1,30±,39 2,28±1,13 2,19±,73 2,54±2,01

Kadın 1,34±,61 2,09±,75 2,52±1,27 2,99±2,74

2p ,347 ,785 ,815 ,434

Medeni Durum

Bekar 1,30±,50 2,01±,92 2,28±1,21 2,85±2,97

Evli 1,36±,62 2,30±,85 2,55±1,06 2,83±1,98

2p ,922 ,279 ,246 ,830

Eğitim Durumu

Okur yazar ve değil 1,27±,34 1,88±,60 2,62±1,22 3,63±3,48

İlkokul ve üstü 1,36±,64 2,33±,99 2,28±1,06 2,36±1,57

2p ,533 ,206 ,360 ,087

Meslek grubu

Emekli 1,35±,43 2,31±1,07 2,32±,83 2,41±1,87

Ev hanımı 1,31±,61 2,06±,75 2,47±1,29 3,13±2,85

2p ,089 ,872 ,819 ,207

Aile yapısı

Geniş aile 1,24±,30 2,11±,92 2,32±1,24 3,17±3,21

Çekirdek aile 1,40±,69 2,20±,87 2,49±1,03 2,54±1,67

2p ,461 ,664 ,406 ,806

TABLO 3: Varfarin kullanan bireylerin sosyodemografik
özellikleri ile INR değerleri ilişkisi.

1Friedman test   2Mann-Whitney U Test   **p<0,01   *p<0,05.

duğu bulundu (Wilcoxon p<0,05). Okuryazarlığı
olan ve hiç okuryazarlığı olmayan grupta INR de-
ğerlerinin üçüncü aydaki artışın diğer aylara göre
anlamlı olduğu anlaşılırken (Wilcoxon p<0,05);
diğer eğitim grupları arasında ve emeklilerde bir
farklılığa rastlanmadı (Wilcoxon p>0,05) (Tablo 3). 

Hipertansiyon (HT) varlığına göre; eğitim ön-
cesi INR değerlerinde hipertansiyon olan grubun
ortalama değeri, olmayan grubun ortalamasına göre
yüksek bulundu (p<0,05). Olguların diyabet, hi-
perlipidemi, serebral enfarkta ek hastalık ve sürekli
ilaç kullanımı varlığına göre eğitim öncesi ve eği-

Selma DAĞCI ve ark. VARFARİN KULLANAN İNMELİ HASTALARA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2015;19(1)4

ŞEKİL 1: INR değerleri değişimi.

Eğitim Öncesi

Normal değerler Normal değerlerde 

dışında (2-3)

n % n %

1.ay

Normal değerler dışında 17 60,7 3 100,0

Normal değerlerde (2-3) 11 39,3 0 0,0

2.ay

Normal değerler dışında 16 55,2 3 100,0

Normal değerlerde (2-3) 13 44,8 0 0,0

3.ay

Normal değerler dışında 15 51,7 2 66,7

Normal değerlerde (2-3) 14 48,3 1 33,3

TABLO 2: Eğitim öncesi ve sonrası INR değerlerinin
dağılımı.

1:Mc Nemar test p value *p<0,05 **p<0,01.

Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim 

öncesi sonrası sonrası sonrası

1. ay 2. ay 3. Ay

Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS

Yaş

Orta yaş 1,24±,53 2,37±1,00 2,39±1,06 2,27±,65

Yaşlı 1,40±,56 1,97±,74 2,42±1,19 3,33±3,33

2p ,313 ,390 1,000 ,941

Cinsiyet

Erkek 1,30±,39 2,28±1,13 2,19±,73 2,54±2,01

Kadın 1,34±,61 2,09±,75 2,52±1,27 2,99±2,74

2p ,347 ,785 ,815 ,434

Medeni Durum

Bekar 1,30±,50 2,01±,92 2,28±1,21 2,85±2,97

Evli 1,36±,62 2,30±,85 2,55±1,06 2,83±1,98

2p ,922 ,279 ,246 ,830

Eğitim Durumu

Okur yazar ve değil 1,27±,34 1,88±,60 2,62±1,22 3,63±3,48

İlkokul ve üstü 1,36±,64 2,33±,99 2,28±1,06 2,36±1,57

2p ,533 ,206 ,360 ,087

Meslek grubu

Emekli 1,35±,43 2,31±1,07 2,32±,83 2,41±1,87

Ev hanımı 1,31±,61 2,06±,75 2,47±1,29 3,13±2,85

2p ,089 ,872 ,819 ,207

Aile yapısı

Geniş aile 1,24±,30 2,11±,92 2,32±1,24 3,17±3,21

Çekirdek aile 1,40±,69 2,20±,87 2,49±1,03 2,54±1,67

2p ,461 ,664 ,406 ,806

TABLO 3: Varfarin kullanan bireylerin sosyodemografik
özellikleri ile INR değerleri ilişkisi.

1Friedman test   2Mann-Whitney U Test   **p<0,01   *p<0,05.

duğu bulundu (Wilcoxon p<0,05). Okuryazarlığı
olan ve hiç okuryazarlığı olmayan grupta INR de-
ğerlerinin üçüncü aydaki artışın diğer aylara göre
anlamlı olduğu anlaşılırken (Wilcoxon p<0,05);
diğer eğitim grupları arasında ve emeklilerde bir
farklılığa rastlanmadı (Wilcoxon p>0,05) (Tablo 3). 

Hipertansiyon (HT) varlığına göre; eğitim ön-
cesi INR değerlerinde hipertansiyon olan grubun
ortalama değeri, olmayan grubun ortalamasına göre
yüksek bulundu (p<0,05). Olguların diyabet, hi-
perlipidemi, serebral enfarkta ek hastalık ve sürekli
ilaç kullanımı varlığına göre eğitim öncesi ve eği-

Selma DAĞCI ve ark. VARFARİN KULLANAN İNMELİ HASTALARA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2015;19(1)4

ŞEKİL 1: INR değerleri değişimi.

Eğitim Öncesi

Normal değerler Normal değerlerde 

dışında (2-3)

n % n %

1.ay

Normal değerler dışında 17 60,7 3 100,0

Normal değerlerde (2-3) 11 39,3 0 0,0

2.ay

Normal değerler dışında 16 55,2 3 100,0

Normal değerlerde (2-3) 13 44,8 0 0,0

3.ay

Normal değerler dışında 15 51,7 2 66,7

Normal değerlerde (2-3) 14 48,3 1 33,3

TABLO 2: Eğitim öncesi ve sonrası INR değerlerinin
dağılımı.

1:Mc Nemar test p value *p<0,05 **p<0,01.

Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim 

öncesi sonrası sonrası sonrası

1. ay 2. ay 3. Ay

Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS

Yaş

Orta yaş 1,24±,53 2,37±1,00 2,39±1,06 2,27±,65

Yaşlı 1,40±,56 1,97±,74 2,42±1,19 3,33±3,33

2p ,313 ,390 1,000 ,941

Cinsiyet

Erkek 1,30±,39 2,28±1,13 2,19±,73 2,54±2,01

Kadın 1,34±,61 2,09±,75 2,52±1,27 2,99±2,74

2p ,347 ,785 ,815 ,434

Medeni Durum

Bekar 1,30±,50 2,01±,92 2,28±1,21 2,85±2,97

Evli 1,36±,62 2,30±,85 2,55±1,06 2,83±1,98

2p ,922 ,279 ,246 ,830

Eğitim Durumu

Okur yazar ve değil 1,27±,34 1,88±,60 2,62±1,22 3,63±3,48

İlkokul ve üstü 1,36±,64 2,33±,99 2,28±1,06 2,36±1,57

2p ,533 ,206 ,360 ,087

Meslek grubu

Emekli 1,35±,43 2,31±1,07 2,32±,83 2,41±1,87

Ev hanımı 1,31±,61 2,06±,75 2,47±1,29 3,13±2,85

2p ,089 ,872 ,819 ,207

Aile yapısı

Geniş aile 1,24±,30 2,11±,92 2,32±1,24 3,17±3,21

Çekirdek aile 1,40±,69 2,20±,87 2,49±1,03 2,54±1,67

2p ,461 ,664 ,406 ,806

TABLO 3: Varfarin kullanan bireylerin sosyodemografik
özellikleri ile INR değerleri ilişkisi.

1Friedman test   2Mann-Whitney U Test   **p<0,01   *p<0,05.

(Wilcoxon p<0,05); diğer eğitim grupları arasında 
ve emeklilerde bir farklılığa rastlanmadı (Wilcoxon 
p>0,05) (Tablo 3).
Hipertansiyon (HT) varlığına göre; eğitim öncesi 
INR değerlerinde hipertansiyon olan grubun 
ortalama değeri, olmayan grubun ortalamasına 
göre yüksek bulundu (p<0,05). Olguların diyabet, 
hiperlipidemi, serebral enfarkta ek hastalık ve 
sürekli ilaç kullanımı varlığına göre eğitim öncesi ve 
eğitim sonrası INR ortalamaları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0,05). HT, 
DM ve hiperlipidemisi olmayan olguların; eğitim 
öncesi INR düzeyine göre, eğitim sonrası INR 
düzeyinde görülen artış istatistiksel olarak anlamlı 
bulundu (p<0,01).
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Sigara ve alkol kullanmayan olgularda; eğitim 
öncesi INR düzeyine göre, eğitim sonrası tüm 
INR düzeylerinde görülen artış istatistiksel olarak 
anlamlı bulundu (p<0,01).

TARTIŞMA

Varfarin tromboembolik olayların tedavisinde 
endike olup, sıklıkla kullanılan oral antikoagülandır.
Dar terapotik doz aralığı nedeniyle dikkatli 
kullanılmalıdır. Hemorajik ve tromboembolik 
komplikasyonları nedeniyle düzenli ve sık takibi 
yapılmalıdır. Varfarin tedavisi günümüzde artan 
oranla yaşlı popülasyonda daha sık kullanılmaktadır. 
Yaş varfarin kullanımında bağımsız risk faktörü 
olarak görülmektedir. Seksen yaş üstü hastalarla 
yapılan bir çalışma; yetersiz varfarin eğitiminin 
komplikasyon için majör bir risk faktörü olduğunu 
vurgulamıştır.7 Yaş istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamış olsa da, düzenli INR takibi bilgisinde 
önemli bir faktör olarak değerlendirilebilmektedir. 
Araştırma grubumuzun yaş ortalaması 66,5± 15,21 
ve altmış beş yaş ve üzeri hasta oranı literatür 
ile uyumlu idi.7 Mevcut araştırmada olguların 
%59,4’ünün ev hanımı, %31,2’sinin emekli, 
%9,3’ünün halen çalışıyor olduğu belirlendi. 
Çalışmamızda emekli ve ev hanımlarının çoğunluğu 
oluşturması kadın hastaların çoğunun ev hanımı, 
erkek hastaların yaş ortalamasının emeklilik yaşına 
uyması ile ilgilidir. Emeklilikle birlikte hareketli yaşam 
şeklinden sedanter yaşama uyum sağlamadaki 
güçlüklerin akut miyokart enfarktüsü, tromboflebit 
gibi bir çok kardiyovasküler hastalığın oluşmasında 

etkili olduğu bilinmektedir.8 Hastaların %43,4’ünün 
okuma-yazma bilmediği ya da okur yazar olduğu, 
%56,2’sinin ilköğretim ve %6,2’sinin lise eğitimine 
sahip olduğu belirlendi. Genel olarak eğitim düzeyinin 
düşük olduğu, çoğunun okuma yazma bilmediği, 
bilenlerin ise ilkokul, en fazla lise mezunu olduğu 
saptandı. Bunun nedeni araştırmayı yaptığımız 
hastanenin hizmet verdiği hasta grubunun eğitim 
ve sosyo-ekonomik durumunun düşük olan gruptan 
oluşmasıdır. Hastaların %75’inin sigara %96,9’unun 
da alkol kullanmadığı görüldü. Sonuçlar; sigara ve 
alkolün, varfarin kullanımı ile ilişkisinin olmadığı 
sonucunu göstermektedir. Oysa sigaranın özellikle 
arter damar hastalıklarında majör risk faktörlerinden
olduğu bilinmektedir. Hatta sigara bırakılmadan 
tedavinin başarısız olacağı savunulmaktadır.9

Kalp hastalığı dışında kronik hastalıklardan ilk 
sıraları diyabet ve hipertansiyonun alması, kalp 
hastalıklarından bağımsız olarak da toplumumuzda 
sıkça bulunan hastalıklar olması nedeniyle beklenen
bir sonuçtur.10 Ek hastalık varlığı ve ilaç 
etkileşimlerinin varfarin dozunu etkilediği (etkisini 
arttırdığı/azalttığı) belirtilmektedir.11,12 Qurkie ve 
ark. (2007) çalışmalarında; warfarinin en ciddi 
komplikasyonu olan hemorajinin gelişmesinde 
ilaç etkileşimlerinin %43 oranında etken olduğunu 
belirtmişlerdir.12 Araştırmamıza katılan olguların 
%71,9’unda HT, %37,9’unda DM ve %83,9’unda 
varfarin kullanımına neden olan serebrovasküler 
rahatsızlığı dışında başka bir rahatsızlığı 
bulunurken, %84,4’ünde varfarine ek olarak sürekli 
başka ilaç/ilaçlar kullandığı saptandı. Ülkemizde 
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yapılan atriyal fibrilasyon epidemiyolojisi; çok 
merkezli (AFTER) çalışmasının ön sonucunda da 
AF’ye %67 oran ile HT’nin eşlik ettiği bulunmuştur.17 
Bu sonuçlara göre, bireyde var olan hastalıklar 
ve varfarin-ilaç etkileşimi hakkında bireylerin 
bilgilendirilmesi gerektiği görülmektedir.
Oral antikoagülan tedavi alan hastaların tedavi ve 
takiplerinden, sorumlu olan sağlık çalışanlarına 
büyük görevler düşmektedir. Barbosa ve Maffei 
(2004) çalışmalarında; sistematik planlamalar 
doğrultusunda yapılacak eğitimin, antikoagülan 
kullanan hastaların tedaviye uyumu için önemini 
vurgulamışlardır.13 Johnson ve ark.nın (2010) 
çalışmalarında ise; varfarin eğitimi ile ilaca uyumun 
arttığı saptanmış, bunda hemşirelik danışmanlığı 
ve eğitim programlarının önemi vurgulanmıştır.14 

Uzun’un (2006) çalışmasında da; hasta bireylerin 
tedaviyi kavrayamaması nedeniyle oluşabilecek 
sorunların giderilmesinde, uzman hemşirelerce 
yapılacak eğitim ve takibin etkin olacağı kanısına 
varılmıştır.6 Ayrıca sağlık çalışanlarının da oral 
antikoagülan kullanımı konusunda tam olarak 
bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Couris ve ark. 160 
sağlık çalışanı üzerinde yaptıkları bir çalışmada, bu 
konuda sağlık çalışanlarının tam ve yeterli oranda 
bilgi sahibi olmadıklarını göstermiştir.3

British Society for Haematology (BSH) ve American 
College of Chest Physicians (ACCP) kılavuzları, 
venöz tromboz profilaksisi ve tedavisi, pulmoner 
emboli, kapak hastalıklarına bağlı sistemik 
embolilerin önlenmesi, kalp kapak hastalıkları 
ve AF gibi varfarin kullanımının endike olduğu 
birçok durumda hedef INR aralığının 2-3 olmasını 
önermektedir. 15 Çin’de yapılan bir çalışmada 
varfarin kullanan hastalarda %50 etkin INR 
düzey oranı saptanmıştır. 16 Ülkemizde yapılan 
bir çalışmada hastaların %47,6’sında etkin INR 
düzeyi saptanmış, Özcan ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışmada da hastaların varfarin kullanımına ilişkin 
bilgi puan ortalamasının eğitim öncesi 4,7±2,8, 
eğitim sonrası ise 8,1±1,2 düzeyinde olduğu, eğitim 
öncesi ve sonrası bilgi puan ortalamaları arasında 
istatiksel olarak ileri düzeyde anlamlı fark olduğu 
belirlenmiştir (p<0,001).5 AFTER çalışmasında 
da oral antikoagülan ilaç kullanan hastaların 
%41,3’ünde etkin INR düzeyi saptanmıştır.17 

Çalışmamızda etkin INR düzeyine ulaşma oranı 
eğitim sonrası üçüncü ayda literatürle benzer 
şekilde %46,9 olarak saptandı. Çalışmalarda 
varfarin kullanımında eğitimin önemli olduğu 
belirtilmektedir. Bu sonuçla eğitimin artmasıyla 
varfarin ilişkili komplikasyonların azalacağı ve buna 
bağlı olarak da maliyetin azalacağı vurgulanmıştır.
Tüm bu sonuçlar, hastalara verilen eğitimin önemini 
ve gerekliliğini açıkça göstermektedir.

SONUÇ

Günümüzde en sık kullanılan oral antikoagülan 
varfarindir. Bu ilacın gerek dar terapötik aralığa 
sahip olması, gerek kişiye özgü nedenler, 
gerekse beslenme alışkanlığı ve ilaç etkileşimi 
nedeniyle günlük hayatta kullanımı oldukça zordur. 
Hastalara ilaç başlanacağı zaman öncelikle 
gerekli ilaç bilgisi mutlaka verilmeli ve takiplerde 
eğitimler tekrarlanmalıdır. Varfarin kullanan 
hastalara, hemşireler tarafından ilaca yönelik 
eğitim verilmesinin INR değerini istendik seviyede 
tutmakta etkili olduğu görülmüştür. Hasta eğitim 
programlarının geliştirilmesi ve sürdürülmesi, 
hastaların ilaca ilişkin bilgi düzeylerinin, uyumlarının 
ve hasta güvenliğinin artması ile; varfarin 
kullanımına ilişkin komplikasyonlar azalacaktır. 
Yapılacak çalışmalarda, eğitim belirli aralıklarla 
tekrarlanarak daha uzun dönemlerde hastanın INR 
değerleri ile eğitim ilişkisi incelenebilir ve eğitimde 
eksik kalan noktalar belirlenerek standart eğitim 
programları oluşturulabilir.
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ÖZET 

Uzun yıllardır kronik akciğer hastalığı olan bireylere 
inaktivite, istirahat ve medikal tedavi ile sınırlı kalan 
sağlık profesyonellerinin yaklaşımı son yıllarda 
değişmekte ve düzenli yapılan fiziksel aktivitenin 
astım hastalığının yönetimini, semptom skorlarını, 
aerobik kapasite ve yaşam kalitesini olumlu yönde 
etkilediği bildirilmektedir. Astımı kontrol altında olan 
bireye daha çok yürüyüş, yüzme, yoga, bisiklete 
binme gibi aerobik egzersizler önerilerek astımlı 
bireyin diğer sağlıklı kişiler gibi hareketli bir yaşam 
sürdürebilmesi sağlanabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Astım, Egzersiz, Fiziksel 
Aktivite

SUMMARY 

The approach of the health professionals, which is 
limited by inactivity, rest and medical treatment to 
the individuals having chronic lung disorder for long 
years, is changing and it is noticed that physical 
activities done regularly affects the control of 
respiratory disorder, the scores of symptom, aerobic 
capacity and the quality of life positively. To keep on 
an active life like healthy individuals, some aerobic 
exercises like trekking, swimming, yoga and cycling 
are recommended to the individuals whose asthma 
are under control. 

Keywords: Asthma, Exercise, Physical Activitie
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ASTIM VE EGZERSİZ

Yunanca’da soluksuzluk veya ağzı açık solumak 
anlamına gelen astım; çok eski çağlarda hava 
yollarının anatomik ve fizyolojik özellikleri bile 
keşfedilmeden önce bilinen çok eski bir akciğer 
hastalığıdır1,2. Astım; geri dönüşümlü olarak 
vücuttaki mast hücreleri, eozinofiller ve T lenfositler 
başta olmak üzere birçok hücre ve hücre ürününün 
rol oynadığı hava yollarının daralması ile kendini 
gösteren, ataklar halinde gelen kronik inflamatuar 
bir hastalıktır. Bu ataklarda nefes darlığı, hışıltılı 
solunum (wheezing), göğüste sıkışma hissi ve 
öksürük gibi semptomlar karakteristiktir 2,3,4,5,6.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre; 
dünyada 300 milyon kişiyi etkilediği ve 2005 yılında 
255.000 kişinin öldüğü tahmin edilen astım, ciddi 
bir halk sağlığı sorunudur 7. Ülkemizde de yaklaşık 
3.5 milyon kişinin astım hastası olduğu tahmin 
edilmektedir 4. 2003 ulusal hane halkı araştırması 
(UHY-ME) çalışmasında astım prevalansı %3.87 
olarak saptanmıştır 8.

Astım prevalansı ülkeler arasında farklılıklar 
gösterse de son 40 yıl içinde tüm ülkelerde astım 
ve allerji görülme sıklığının arttığı görülmüştür. 
Modern yaşama biçiminin benimsenmesi ve 
şehirleşmenin artmasıyla bu prevalansın giderek 
artacağı düşünülmekte ve 2025 yılına dek 100 
milyon kişinin daha astım olacağı öngörülmektedir. 
Bu öngörü sonucunda DSÖ kronik solunum yolları 
hastalıkları alanında özellikle gelişmekte olan 
ülkelere yönelik, hükümetlerin liderliğinde ve uluslar 
arası destekli kronik solunum hastalıklarına karşı 
küresel işbirliği GARD (Global Alliance Against 
Chronic Respiratory Diseases) yapılanmasını 
gündeme getirmiştir. Ülkemizde ise GARD projesi 
kapsamında Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını 
(Astım-KOAH) Önleme ve Kontrol Programı (2009-
2013) geliştirilmiştir. Bu programla bu hastalıklara 
bağlı ölümlerin ve beraberinde getirdiği ekonomik 
yükün azaltılması hedeflenmektedir 7,9 .
Dünyada ve ülkemizde astım kontrolünün istenen 
düzeyde olmadığı bilinmektedir 9. Demoly ve ark.10 
beş ülkede yaptıkları çalışmada kontrolsüz astım 
oranını %50.4 olarak belirlerken ve yine Demoly ve 
ark.11 yaptıkları bir diğer çalışmada da kontrolsüz 
astım oranını %56.6 olarak saptamışlardır.

Kronik solunum yolu hastalıklarında nefessizlik 
hissi, öksürük, balgam, hava akımının kronik olarak 
kısıtlanması gibi semptomlar bireyde anksiyete, 
korku ve yorgunluğa neden olmaktadır. Ayrıca 
akciğer hastalığı olan kişiler sürekli solunum sıkıntısı 
nedeni ile genel olarak gergin ve ajitedirler. Eşlik 
eden kas gerginliği solunum kaslarını da olumsuz 
etkilemekte ve bireyin solunumunu daha da 
güçleştirmektedir. Böylece artan solunum sıkıntısı 
hastanın aktivitesini azaltmakta, kondüsyon 
düzeyini düşürmekte ve günlük yaşamında da bireyi 
bağımlı hale getirebilmektedir. ABD’de Mancuso 
ve ark.12 60 astımlı hasta ile yaptıkları çalışmada 
astımlı bireyler hastalıklarını fiziksel aktiviteye 
karşı bir engel olarak algıladıklarını ve böylece 
hareketsizliğe itildiklerini belirtmişlerdir. Demoly ve 
ark. 11 çalışmalarında ise kontrol altında olmayan 
astımlı bireylerin %40 .8’inin en azından bazı zaman 
aktivite kısıtlaması yaşadıklarını saptamışlardır.

Uzun yıllardır kronik akciğer hastalığı olan 
bireylere sağlık profesyonellerinin yaklaşımı da 
inaktivite, istirahat ve medikal tedavi ile sınırlı 
kalmıştır 9,13. DSÖ GARD Projesi ile düzenli fiziksel 
aktivitenin özendirilmesi ve yaygınlaştırılması, 
sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi, obezitenin 
engellenmesi gibi girişimler planlayarak, bireylerin 
bağımlılık düzeylerini ve hastalık yüklerini azaltmayı 
planlamaktadır 9.
Kronik solunum yolu hastalıklarında düzenli fiziksel 
aktiviteye ek olarak yapılan solunum egzersizinin 
de yaşanılan nefessizlik hissinin azaltılmasında 
yardımcı olacağı bildirilmektedir14. Düzenli yapılan 
solunum egzersizi ise diyafragmanın kuvvetini 
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artırır, dispneyi azaltır, akciğerlerin daha fazla 
havalanmasını ve balgam hareketliliğini sağlar. 
Astım hastalarında yapılan çalışmalarda da örneğin 
Yüksel ve ark.15 30 astımlı çocukta kontrol gruplu 
olarak yaptıkları çalışmada, 8 haftalık program ile 
kondüsyon bisikleti kullanılarak, düzenli fiziksel 
aktivitenin yaşam kalitesi ve semptom skorlarına 
etkisini araştırmışlardır. Sonuçta düzenli fiziksel 
aktivitenin semptom skorlarını ve yaşam kalitesini 
iyileştirdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca Başaran16 

tarafından 54 astımlı çocukta fiziksel egzersizin 
etkileri sorgulanmış ve sonuçta düzenli fiziksel 
egzersizin yaşam kalitesi ve aerobik kapasite 
üzerine olumlu etkisi olduğu gösterilmiştir. İsveç’te 
Emtner ve Hedin17 21 erişkin astımlı bireyde 
yaptıkları çalışmada ise düzenli fiziksel aktivitenin 
bireyin kondüsyon düzeyinde olumlu etkiler 
oluşturduğunu saptamışlardır.
Garcia-Aymerich ve ark.18 ileri yaş kadın astımlı da 
haftada 3 kez olmak üzere 20 dk süre ile tempolu 
yürüyüşe denk aktiviteleri baz alarak yaptıkları 
çalışma sonucunda yüksek fiziksel aktivitenin astım 
atak riskini azalttığını saptamışlardır. Farid ve ark.19 
çalışmalarında sekiz haftalık egzersiz programı 
sonunda solunum fonksiyon testi değerlerinin 
önemli değişiklik göstermesiyle astımlı hastalarda 
aerobik egzersiz programının akciğer fonksiyonlarını 
iyileştirmede önemli rol alabileceğini belirtmişlerdir. 
Özden20 astım hastalarında solunum, aerobik 
ve kuvvetlendirme egzersizlerini içeren egzersiz 
programının hastalığın kliniğini, semptomlarını 

iyileştirdiğini ayrıca fonksiyonel kapasitelerini ve 
hastalıkla ilişkili yaşam kalitelerini de geliştirdiği 
görülmüştür. Mendes ve ark.21 çalışmalarında; 
inatçı astımı ve psikososyal sıkıntısı yüksek 
olan astımlıların hastalık yönetiminde aerobik 
eğitimin önerilmesinin önemli rol alabileceğini 
belirtmişlerdir. Kırtay22 da düzenli yapılan fiziksel 
aktivite ve solunum egzersizi programı ile astım 
semptomlarının kontrol altına alınabilineceğini ve 
bireylerin fonksiyonel kapasitesinin artırılabileceğini 
saptamıştır. Ayrıca Emtner and Hedin17 10 haftalık 
egzersiz programına alınan astımlı bireylerin 3 
yıl sonunda ki bulguları ile de günlük yaşamdaki 
fiziksel aktivitelerin iyi bir fiziki durumda olmak 
için yeterli olduğunu ortaya koymuşlardır. Bütün 
bu çalışmalarda düzenli yapılan fiziksel aktivitenin 
astım hastalığının yönetimini, semptom skorlarını, 
aerobik kapasite ve yaşam kalitesini olumlu yönde 
etkilediği görülmektedir.

Rehabilitasyon programları; solunum terapisti, 
fizyoterapist ve kas gücü, fleksibilite ve vücut 
kompozisyonunu değerlendirebilen egzersiz 
uzmanı tarafından hasta izlenerek, bireye özel 
düzenlenmektedir23. Fakat imkanların kısıtlı 
olduğu, pulmoner rehabilitasyon programının 
mümkün olmadığı durumlarda bile bireyi yaşam 
tarzına uygun düzenli egzersiz yapması için 
eğiterek ve cesaretlendirerek fayda görmesini 
sağlamak mümkündür. Bellamy ve ark.24 pulmoner 
rehabilitasyon mümkün olmadığında neler 
yapılabileceğini aşağıdaki gibi özetlemişlerdir.
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• Kısa süre ve mesafeli, kolayca başarılabilecek 
yürüyüşlerle başlayın
• Her gün yürüyün
• Yürüme hızınızı kendinize göre ayarlayın
• Düzenli egzersiz yapın ve gerçekçi hedefler 
belirleyin
• Öneriler isteyerek eğitim için çabalayın ve 
bilgilendirme kitapçıklarını okuyun
• Soğuk yağışlı havalarda dahil tüm yıl boyunca 
egzersiz yapmaya çalışın
• Zor dönemler süresince dirençli olmaya 
gayret edin
• Kilo, diyet ve yaşam tarzı konusunda önerileri 
araştırın.

Astımda egzersiz aynı zamanda ataklar için 
tetikleyici de olabilmektedir. Ataklar genellikle 
egzersiz sonrası görülebilmekte ve bu atakların 
oluşumunda kuru hava ve soğuğun tetikleyici 
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca kirli hava, yüksek 
düzeyde polen varlığı ve viral enfeksiyonlarda 
tetikleyici olabilmektedir. Egzersiz sırasında astıma 
bağlı belirtileri azaltmak için bireye; kirli,  kuru 
ve soğuk havadan kaçınması, tetikleyici hava 
şartlarında açık alanlar yerine kapalı alanlarda 
spor yapması, egzersize başlamadan önce ilaç 
kullanımı, rekabet sporlarından kaçınması ve 
çocuklarda ise öğretmeninin astım ve atakları 
konusunda bilgilendirilmesi önerilmektedir25,26.

Astımı kontrol altında olan bireye; rekabet ve 
macera sporları haricinde birçok egzersiz türü 
önerilmektedir. Dağcılık, kayak gibi yüksek irtifalarda 
yapılan macera sporlarında soğuk hava maruziyeti 
tehlikeli olabilmektedir. Rekabet sporlarında ise 
takım oyunları ve kısa öbekler halinde oynanan 
molalı oyunlar tavsiye edilmektedir. Birçok ülkede 
spor kulüpleri örneğin dalış için astımlı bireylerden 
tıbbi onay istemektedir. Astımlılara daha çok 
yürüyüş, yüzme, yoga, bisiklete binme gibi aerobik 
egzersizler önerilmektedir. Yüzme genellikle astımı 
olanlar ve diğer insanlara önerilebilecek mükemmel 
bir aktivitedir. Ancak klor ve soğuk su bazen astımı 
tetikleyebilmektedir25.

Astımı kontrol altında olan birçok kişi astım 
belirtileri göstermeden günlük faaliyetlerini 
sürdürebilmektedir. Astımının kontrol altında 
olması, bireye aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürme 
olanağı sağlamaktadır. Sonuç olarak astım hastalığı 
kontrol altında olduğu sürece astımlı bireylerin 
diğer sağlıklı kişiler gibi hareketli bir yaşam 
sürdürebilmesi için engel teşkil etmemektedir. 
Biz sağlık profesyonellerinin üzerine düşen görev 
ise bireyi aktif bir yaşam için bilinçlendirmek ve 
cesaretlendirebilmektir.
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İŞ HUKUKU

İşçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak 
ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa ve 
yönetmelikleri vb. konu alan hukuk dalı.

İŞ HUKUKUNUN NİTELİKLERİ

işçi haklarının korunması önceliklidir. Aksi sadece 
işçinin lehine kararlaştırılabilen nisbi emredici 
kurallar içerir.

İş hukuku çerçevesinde herhangi bir hükümle ilgili 
tereddüt yaşanması durumunda işçi lehine yorum 
getirilir.

ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN

Bir işverenin işyerinde yürütülen işlerin bir kısmını 
başka bir işverenin işçilerine gördürmesi ile ortaya 
çıkan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. 

Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt 
işveren ilişkisi kurulamaz. İşletmenin ve işin gereği 
ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler 
dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez. 
Aksi halde alt işverenin işçileri baştan beri asıl 
işverenin işçisi sayılarak işlem görürler.

İŞÇİ DİSİPLİN HUKUKU

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde 
Yetkilendirilen disiplin Amirlerce işçiye işlenen fiil 
ve hallerine karşılık disiplin cezası işçinin alınan 
savunması uygun görülmediğinde verilir.

ÇALIŞMA SAATLERİ VE FAZLA MESAİ

İş Kanunun ’da belirlenen çalışma süresi haftada 
en fazla 45 saattir. Bu sürelere servis veya başkaca 
ulaşım aracıyla yolda geçen süre dahil değildir. 
Yine işyerindeki çay molaları, yemek araları da 
dahil değildir.

I. Destek ve Kalite Hizmetleri Sempozyumu
İş Hukuku Sunumu
23 Mart 2019

Av. Özkan TÜM
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
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Fazla mesai yapması istenen işçiden yazılı onay 
alınmalıdır. Fakat bu onay dahi işçiye belli saatten 
fazla çalışma yaptırılmasına imkan vermez. Haftalık 
çalışma saati belirli olduğu gibi fazla çalışmanın da 
üst sınırı kanunda belirlenmiştir. Günde 11 saatten 
fazla çalışılamaz. Fazla çalışma sürelerinin toplamı 
yılda 270 saati aşamaz.

GECE ÇALIŞMASI

Gece Çalışması Saat 20:00 ile saat 06:00 saatleri 
arasındaki süredir. İşçilerde gece çalışması yedi 

buçuk saati geçemez. Ancak turizm, özel güvenlik 
ve sağlık sektöründe işçinin onayıyla yedi buçuk 
saatin üzerinde çalıştırılabilir. 

HAFTA TATİLİ VE ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN 
HALLER

Haftalık çalışma saatleri içeresinde 24 saat 
kesintisiz ara dinlenmesi verilir. İşçi Pazar günü 
çalışırsa yukarıdaki madde nedeniyle 1 yevmiye 
hak ettiği gibi, haftalık çalışma saati aşıldığından 
yaptığı mesai 1,5 katı olduğundan toplam 2,5 
yevmiye ödenmiş olacaktır.

YILLIK İZİN

1-5 yıla kadar 14 gün 5-15 yıl arası 20 gün 15 yıldan 
fazlası için 26 gün yıllık izin kullandırılır. 18 yaşından 
küçük ve 50 yaşından büyüklere 20 günden az izin 

kullandırılamaz. Yıllık izin hesabında bazı günler 
çalışılmış gibi hesaba katılır. Ücret karşılığı olsa 
dahi yıllık izin hakkından vazgeçilemez. Fakat iş 
sözleşmesi sona erdiğinde birikmiş izinler için ücret 
ödenir.

KIDEM TAZMİNATI

Şartları oluştuğu takdirde işyerinde bir yıl süreyle 

çalışan işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

İHBAR SÜRELERİ

6 aya kadar 2 hafta, 6 ay - 1,5 yıl 4 hafta, 1,5 yıl-
3 yıl 6 hafta, 3 yıldan fazla 8 hafta. Bu sürelere 
uymayan taraf karşı tarafa İhbar Tazminatı ödemek 
zorundadır. İşveren öderse GV ve DV kesintisi 
yapmak zorundadır. İşçi öderse kesinti yok.

İŞ AKTİNİN DERHAL FESHİ

Kanunda sınırlı sayıda belirtilen sebeplerin varlığı 
halinde gerek işçi gerekse işveren ihbar sürelerine 
uymaksızın iş sözleşmesini derhal feshedebilir. Bu 
durumlarda taraflar ihbar tazminatı ödemez. Yine 
işveren, bazı hallerde (md. 25-II) kıdem tazminatı 
ödemekten kurtulur. İşçi derhal fesih hakkını 
kullanırsa sadece kıdem tazminatına hak kazanır.
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İŞÇİNİN DERHAL FESHİ SEBEPLERİ

I. Sağlık sebepleri:

II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve 
benzerleri:

III. Zorlayıcı sebepler:

IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması:

İŞE İADE DAVASI

Fesih sebebinin geçersiz veya haksız olduğunu 
veya gösterilen fesih sebebinden başka bir sebebin 
var olduğunu iddia eden işçi İŞ SÖZLEŞMESİNİN 
FESHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE İŞE İADE 
DAVASI AÇABİLİR.

İŞE İADE DAVASI ŞARTLARI

İşverenin 30 ve daha fazla sayıda işçisi olmalı 
İşçinin en az 6 aylık kıdemi olmalı İşçi fesih 
sebebinin gerçek olmadığını beyan ediyorsa, 
işveren feshin haklılığını ispat etmek zorundadır. 
İşçi fesih sebebinden başka bir sebebin varlığını 
iddia ederse, iddiasını ispatlamalıdır.
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Siyami Ersek Hastanesi Sağlık Bakım Hiz. Müdürü
I. Destek ve Kalite Hizmetleri Sempozyumu
23 Mart 2019

Dr. Öğt. Üyesi Asibe ÖZKAN

SAĞLIK BAKIM 
HİZMET SUNUMUNDA 
DESTEK VE KALİTE 
HİZMETLERİNİN 
ETKİSİ

Hastane Hizmetleri, tüm bölümlerin ve 
bir hastanenin tüm personelinin ortak 
faaliyetleri olup tatmin edici hasta bakımı ile 

sonuçlanması  olarak tanımlanır. Çünkü hastaneleri 
primer sahibi hasta ve/veya sağlık hizmeti almak 
için gelen bireylerdir. Bu nedenle hastanede çalışan 
tüm birimler sekronize bir şekilde sıfır hata odaklı 
kaliteli sağlık hizmeti sunumu için işbirliği içinde 
çalışmak zorundadır. 

Sağlık bakım hizmetleri; sağlık tesisine başvuran 
hastaların kabulünden ayrılış işlemleri tamamlanana 
kadar geçen süre içerisinde, müdavi hekimin 
teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hususlarındaki 
direktifleri dikkate alınarak hasta ve çalışan hakları, 
güvenliği ile memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde 
sunulan hizmetler ile hastanın nakli, sosyal destek 
sağlanması, hizmete erişiminin kolaylaştırılmasını 
sağlamaya yönelik sunulan hizmetlerin bütünüdür.

Hastane tercihinde  öncelikli hedef iyi sağlık hizmeti/
bakımı almaktır. Dolayısı ile tercih sebebi, iyi 
doktor, iyi hemşire ve diğer sağlık hizmeti sununlar 
şeklinde sıralanmaktadır. Ancak hastanede kalış 
süresince güvenlik, resepsiyon, televizyon, yemek 
dağıtımı, ısınma/soğutma, internet, cafe vs pek çok 
hastane tercihinde ilk olarak akıllarına gelmeyen 
ancak konforlarını birebir etkileyen faktörler en çok 
gereksinin duyulan konular arasında yer almaya 
başlayacaktır.

Hastane yönetimiz de hekimlerin, SHS çalışanlarının 
ve idari mali işlerin yönetimine yönelik bu alanda 
eğitim almış kişilerce yürütülen yönetim temsili ve 
idari kadrolar mevcuttur. Ancak hastanelerin bir 
sonraki sefer tercih /hastaneyi başkasına tavsiye 
etme  sebepleri içerisinde yer  alabilecek olan   
önemli faktörler “hastane ergonomisi ve konfor ile 
ilişkilendirilen”   otelcilik hizmetleri SBHM ve idari mali 
işler müdürlüğünce yürütülmeye çalışılmaktadır.
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2012 KHK ile Saplık Otelciliği Müdürlüğü olarak 
devlet hastanelerinde hizmet sunmaya başlayan 
müdürlük, 2017 yılında Destek ve Kalite Hiz. 
Müdürlüğü şeklinde revize edildi. Sağlık Hizmeti 
sunumundan; vitrin niteliği taşıyan; kayıt, 
yönlendirme, otopark, temizlik hizmetleri destek 
hizmetleri müdürlüğü çatısında  ayrı ve  işi bu olan 
profesyonel bir ekiple verilmesi hedeflendi.

Hastanedeki Destek Hizmetleri, hasta bakımıyla 
doğrudan ilgili olmayan ancak dolaylı olarak hasta 
yönetimine katkıda bulunan ve bakımı destekleyen 
hizmetler şeklinde tanımlanabilir.                                     

Bu hizmetlerin en önemli özelliği “en göze görünen 
ve herkesce fikir beyan edilebilen hizmetler” 
olmasıdır. Yemek, temizlik, kantin, hasta karşılama, 
güvenlik bunların en görünen ve eleştireye açık 
olanlarıdır. Aynı zamanda bu özellikler hasta 
memnuniyetlerinde de bir o kadar önemli yere 
sahiptir. Tüm bu destek hizmetleri hastaneyi ayakta 
tutmak için gereklidir, böylece hastane personeli 
bakım sağlayabilir ve hastalar tedavi alabilir.

Bu destek hizmetleri aynı zamanda operasyonel 
iyileştirmeyi teşvik etme şansına da sahiptir.

Şekil 1. Destek Kalite Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet sunumu ve hasta
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Sağlık kuruluşuna ilk giren bireyin ilk gördüğü kişi 
hasta kayıt ve/veya karşılama yönlendirme ve/veya 
güvenliktir. Kişilerde kurumun ilk algısı karşılaştığı 
bu görevlidir. Yani destek ve kalite hizmetleri 
müdürlerinin elemanları “kurumun algısını 
yönetir”.

Hekim, idari mali işler müdürlüğü ve SBHM kendi 
uzmanlık alanı olmayan bu kadar geniş kapsamlı 
işleri ortaklaşa yönetmeye çalıştılan ve hastanenin 
ayakta durması için gerekli olan destek hizmetlerinin 
kendi müdürlüğü bünyesinde yürütülmesine olan 
kaçılınmaz gereksinim nihayet giderildi. 

Çok önemli bir eksiklikti, ve özel sağlık 
kurumları ile kıyaslanan en zayıf noktamız 
idi, iyileştirilmesi gereken çok yön fark 
yaratabilecekleri hizmetler mevcuttu. Destek 
ve kalite hizmetleri müdürlüğünün en öne çıkan 
güçlü yanı bu özelliği sayılabilir ama bir yandan da 
yürütülüyor idi bu hizmetler, sağlık kuruluşlarının 
yemeği pişiyor, temizliği yapılıyordu. İlgi hizmetlere 
değer katmaları ve sağlık kurumlarının 
konforlarını arttırmaları en güçlü fırsatları olarak 
sayılabilir (Şekil 2)

Şekil 2.  Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürlüğünün SWOT analizi
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Yeni bir müdürlük olmaları, alışılmış düzende (birim 
amiri değişikliği) değişiklikler, her sağlık kurumunda 
olmaması ve hizmetlerin başka müdürlüklerce 
de yönetilebileceği imajı zayıf yönleri arasında 
ön plana çıkmaktadır. SBHM olarak, destek 
kalite hizmetleri müdürlüğünün sahada görünen 
hizmetlerini bu güne kadar yürüten ve halen işbirliği 
ile destek olmaya çalışan bizler;  yeni bir müdürlüğe 
hazır mı idik, bazı personellerin yönetimini vermeyi 
güç kaybı olarak mı nitelendirdik, ne bekledik ve 
beklentilerimiz ne düzeyde karşılandı? En çok hangi 
alanlarda memnun kaldık, iş yükümüz azaldı? En 
çok hangi hizmetlerin devrinde sıkıntı yaşadık ve/
veya başka müdürlükte olması hizmet süreçlerimizi 
olumsuz etkiledi? Neden? Aşağıdaki soruların 
hepsinin hem SBHM’ lerince hem de destek ve 
Kalite Hizmetleri müdürlerince cevaplanması iş 
akışlarını kolaylaştıracaktır.

1- Özellerdeki düzeye gelmek için ne kadar süre, 
neye ihtiyacımız var?

2- Yeni bir müdürlüğe hazır mıydık?

3- Yeni müdürlük yeterince desteklenmedi mi?

4- Yatak sayısı en fazla kaç? İşlem hacmi 
yardımcı birim sorumlusu sayısı belirleme?

5- Temizlik personeli ve klinik destek personel 
ayrımının sahada net yapılamaması mı?

6- Mevzuat destek hizmetlerinin aktiviteleri ile 
paralel mi?

7-  Klinik önceliği belirleme de amir kim?

8-  En çok hangi destek hizmetleri sunumunda 
sıkıntı yaşıyoruz?

9-   Neden?

10- Çözüm?

Sahada en çok karşı karşıya gelinen ve/
veya anlaşmazlık yaşanan hizmet alanlarına 
baktığımızda;

1- Klinik Destek & Temizlik

2- Veri giriş, kayıt

3- Güvenlik,

4- Çamaşır hizmetleri,

5- Yemekhane,

6-Morg

7- Arşiv

8-Otopark

9-Bahçe düzenlemesi, sıralama kurumlara göre 
farklılık göstermekle birlikte hasta bakımına 
hizmet eden hizmetlerden diğer hizmetlere 
şeklinde sıralanacaktır ağırlıklı olarak.

Ortak küme olduğumuz kesiştiğimiz alanlarda 
birim amiri destek ve kalite hizmetleri müdürlüğü 
olmasının yanında süreç yöneticisi olan sağlık 
hizmetleri sınıfı öncelik belirleyici ve planlayıcı 
olmalıdır.

Destek ve kalite hizmetleri sunumunun etkinliği; 
GBAH 04 Ameliyathane Masası Kullanım Oranı 
(hasta transferi vs), GBHB 01 Düşen Hasta  Oranı’na  
kadar verimlilik ve indikatör göstergelerimizi 
etkileyebilmektedir.
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Şekil 3 incelendiğinde ıslak ve kaygan zeminin ve 
etkin şekilde temizlik sürecinin tamamlanmasının 
doğurduğu düşme ve sonrasında yaşanan iş 
gücü kaybı uzayan yatış süreci oldukça belirgin 
görülmektedir.

Sonuç olarak, hastalara sağlık hizmeti 
sunulabilmesi için pek çok alanda yer alan, 
hastaneyi ayakta tutan hizmetleri sürdüren, en 

Şekil 3. Düşme Kök Neden Analizi

görünen işleri eleman eksikliği ve eğitim seviyesi 
farklılıkları içeren geniş bir grup ile sunmaya çalışan 
Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürlüğüne olan 
gereksinim kaçınılmazdı. 7 yılda geldikleri mesafe 
görünürlükleri ve kabulleri açısında sancılı ama 
anlamlı mesafelerin katledildiği bir zaman dilimi 
oldu, sunduklara hizmetlere değer ve kurumlarımıza 
konfor katlamalarını olan ihtiyaç kaçınılmazdır.
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Ben Ömür KELEMCİ 1971 doğumlu 2 çocuk 
annesiyim. Ebelik ve İşletme Fakültesi  mezunuyum. 
İlk görevime 20.09.1991 yılında Sağlık Evi’nde 
başlayarak 3,5 yıI hizmet verdikten sonra 5 ay 
Sağlık Ocağında çalıştım. 1995 yılından bu yana 
da Geyve Devlet Hastanesinde 28 yıllık meslek 
hayatımda her alanda hizmet vermeye görev 
ayrımı yapmadan hastalara en kaliteli hizmet 
verme yolunda yardımcı olmaya çalışarak devam 
etmekteyim. Her zaman mesleğini severek yapan 
bir kişiye başarı kapılarının açılacağı inancındayım. 

Ebelik mesleğinin temelinde özverililik, yardım 
severlik, iyi yüreklilik, cesaret ve annelik  ruhu  ile  
empati   kurabilme   olduğunu savunan  bir  kişiyim.

Ayrıca “Türk İşaret Dili Tercümanlığı”, “Üreme ve 
Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi”, “Hasta Hakları”, “Aile 
Planlaması ve Ria Uygulama Eğitimi”, “Yenidoğan 
Resüsitasyonu” eğitimlerini alarak hastalara ve 
gebelere özveriyle en iyi şekilde hizmet vermeye 
çalışmaktayım. Gerek sağlık evi gerek hastanemiz 
Kadın-Doğum Servisinde aktif olarak çalışıp mesai 
ve nöbetlerimde çok sayıda vaka görüp güvenim ve 

İşitme Engelli 
Gebe Eğitimi

Sakarya Geyve Devlet 
Hastanesi Gebe Okulu

Ömür KELEMCİ
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cesaretimle kendimi geliştirdim. Ebelik görevimin 
yanında Hasta Hakları Birim Sorumlusu olarak 2005 
yılından bu yana da hastalanmızın sorunlarına, talep 
ve önerilerine yardımcı olmaya çalışmakatayım.

Geyve Devlet Hastanesinde 2018 yılı Mayıs Ayında
ilk olarak gebe sınıfı bir fiil hizmet vermeye  başladı. 
İdaremiz ve Kadın-Doğum Uzm. Opr .Dr. Özgür 
UZUN tarafından Gebe Eğitim Sınıfı Sorumlusu 
gorevi tarafıma teklif edilmesi üzerine kendi 
isteğim ve gönüllü olarak görevi teslim aldım. 
Gebe Sınıfımızda anne adaylanmızın yanında 
baba adaylanmıza da hizmet verilmektedir. Almış 
olduğum bu eğitimleri meslek hayatımda  edindiğim 
tecrübeleri Gebe Sınıfında anne ve baba adayları 
ile paylaşmak onlara yardımcı olmak, evlerine  yeni 
gelecek misafirleri için en güzel ve bilinçli şekilde 
karşılayacak  anne ve baba adaylarının yapmaları 
gereken ev sahipliği görevlerini anlatmaya devam 
etmekteyim.
Gebe sınıfında verdiğim eğitimlerin hepsi birbirinden 
değerli çalışmalar fakat en önemlisi ise eğitim 
verdiğim süreçte beni en çok mutlu eden, meslek 
hayatımın sonunda bende güzel bir iz bırakacak olan 
”İŞİTME ENGELLİ GEBE EĞİTİMİ” dir. Bu projemle 
“İŞİTME ENGELLİ OLMAM BİLİNÇLİ ANNE 
OLMAMA ENGEL OLAMAZ” sloganımla işitme 

engelli 1 gebe ve 4 ay önce doğum yapmış  1 işitme 
engelli anneye verdigim Türk İşaret Dili formatına 
uygun olarak gebe sınıfında verilen eğitimlerimizi 
anlatıp ve onlarında öğrenmek istedikleri hakkında 
sorularını işaret dili ile iletişim kurarak yardımcı 
olmamdır. Onlara özel program hazırlayıp kayıtlarını 
alarak işitme engelli gebemiz Çigdem Kazan 5 
modüI eğitimi, 4 ay önce doğum yapmış işitme 
engelli Emine Şen ise 3 modüI eğitimini tamamlayıp 
kendilerine katılım belgeleri takdim edilmiştir. 
Onların gözlerindeki mutluluğu görmem bana bu 
hayatta verilebilecek en güzel hediye olmuştur. 
Hastanemizde sadece gebe değil tüm başvuran 
engelli  hasta  ve  yakınlarına   da  Türk  işaret  dili 
formatına uygun ve beden dilini kullanarak onların 
saglıklı bireylerden farkının olmadığını, kendilerini 
anlayabilen, toplumda  yalnız olmadıkların hisseden, 
sorularını veya mutluluklarını paylaşabilecekler 
yardım alabilecekleri kişileri görmenin mutluluğunu 
yaşatma arzusu ile görevime büyük bir istekle 
devam etmekteyim.

Arzum tüm saglık personelinin hatta tüm saglıklı 
insanların duyarlı olup işaret dilini öğrenmeleri ve 
engelli  bireyleri  de  toplum  içine  kazandırmak, 
onlara  destek  olup  mutlu  olmalarına  yardımcı 
olmaktır.



Sağlık 
Bakım

Ağustos
2019 
Sayı 10

47

İşitme engelli olmam 
bilinçli anne olmama 
engel olamaz...
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