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ÖZET 
Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi 
Aile hekimleri bireylerin ve ailelerin tüm sağlık sorunlarıyla karşı karşıyadır. Birinci basamağa başvuran 
hastaların çoğunun sağlıkla ilişkili psikososyal problemleri olduğu gibi sosyal servislerden yararlananların çoğu 
da hastadır. Ancak, aile hekimlerinin çoğunun sağlıkla ilişkili psikososyal sorunların çözümü için yeterli 
donanımları ve/veya zamanları yoktur. Aile hekimleri ve sosyal hizmet uzmanlarının yakın işbirliğinin hastaların 
bakıma daha çok katılımını sağladığı ve sosyal hizmet uzmanlarının bireylere, çiftlere ve ailelere kapsamlı ve 
maliyet etkin bakım sunma fırsatlarını arttırdığı gösterilmiştir. Bu yazıda, aile hekimliği uygulamalarında sosyal 
hizmetlerin önemi tartışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, Sosyal Hizmet 
ABSTRACT 
The Importance of Social Services in Family Medicine Practices 
Family physicians are faced with all health problems of individuals and families. Not only do the patients who 
consult to primary care have psychosocial problems related with health but also many of those benefitting 
from social services are ill. However, many of family physicians lack adequate sophistication and/or time to 
solve psychosocial problems related with health. It has been shown that close cooperation between family 
physicians and social workers enables patients’ more participation into care, and social workers increase the 
opportunities to offer comprehensive and cost-effective care to individuals, couples and families. In this paper, 
the importance of social services in family medicine practices was discussed.  
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“I’m expected to be all things to all people. With a social worker at my side, maybe I could be.” Dr.R./ Canada
1 

“Herkes için her şey olmam bekleniyor. Yanımda bir sosyal hizmet uzmanı ile belki olabilirim.” Dr.R. / Kanada
1 

 
 

Aile hekimleri bireylerin ve ailelerin tüm sağlık 
sorunlarıyla karşı karşıyadır. Aile hekimleri 
tarafından görülen hastaların %50’den fazlası 
fiziksel problemlerinin üzerine eklenen psikososyal 
veya mental sorunlar yaşamaktadır.

1
 Oysa her aile 

hekiminin psikososyal sorunların çözümü 
konusunda yeterli donanımı ve/veya zamanı 
bulunmamaktadır.  
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hazırlanmıştır. 
 

 
Avustralya’da yapılan bir çalışmada:

2
   

•Birinci basamakta bir görüşmenin 
ortalama 14,6 dakika olduğu;  
•Bir problemin 10 dakikada, dört 
problemin 20 dakikada çözülebildiği;  
•Psikososyal problemlerin ortalama 18,3 
dakikada,  
•Sosyal problemlerin ise ortalama 23,2 
dakikada değerlendirilebildiği 
saptanmıştır.  

 
Ülkemizde bir aile hekiminin bulunduğu yere ve 
sorumlu olduğu nüfusa bağlı olarak günde 30-120 
hastayı 6 saat (2 saat diğer işler) içerisinde 
gördüğünü varsayarsak bir hastaya ancak 3-12 
dakika zaman ayırabilecektir. Bu sürede hekimin 
hem fiziksel hem de psikososyal durumları 
değerlendirebilmesi ve çözebilmesi mümkün 
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görünmemektedir. Aile hekimlerinin çoğunun 
psikososyal konuların değerlendirilmesinde, 
yönetiminde ve desteklenmesinde yardıma 
ihtiyaçları olduğu bildirilmekte ve bu problemlerin 
etkin olarak çözülebilmesi için sosyal hizmet 
uzmanlarının birinci basamak ekibine eklenmesi 
gerektiğinden bahsedilmektedir.

3
 Ayrıca, birinci 

basamağa başvuran hastaların çoğunun sağlıkla 
ilişkili psikososyal problemleri olduğu gibi sosyal 
servislerden yararlananların çoğu da hastadır. Bu 
nedenle de işbirliği gerekmektedir.

4 
 

 
Sosyal hizmet, insan hakları ve sosyal adalet 
ilkelerini temel alan; sosyal değişimi destekleyen, 
insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan 
ilişkilerinde sorun çözmeyi, güçlendirmeyi ve 
özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun için insan 
davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden 
yararlanarak insanların çevreleri ile etkileşim 
noktalarına müdahale eden profesyonel ve 
akademik bir disiplindir. 

5,6
   

 
Sosyal hizmetin dört temel amacı bulunmaktadır:

 5
  

1.İnsanların sorun çözme, baş etme ve 
gelişimsel kapasitelerini artırmak,  
2.İnsanlara kaynak, hizmet ve olanak 
sağlayan sistemlerle müracaatçılar 
arasında bağlantı kurmak,  
3.Sistemlerin etkili ve insancıl olarak işlev 
görmesini sağlamak ve  
4.Sosyal politikaların gelişimi ve ilerlemesi 
için katkıda bulunmak. 

 
Sosyal hizmetin kapsamı ve dolayısıyla 

faaliyet alanı geniştir. Bununla birlikte üç temel 
işlevi ve bu işlevler kapsamında çeşitli rolleri 
bulunmaktadır. Sosyal hizmet bilgisi kapsamında 
ortaya konulan bu roller bilgi, beceri ve değer 
temelli uygulamalarla etkili hale gelir.

6
 

 
Danışmanlık işlevi: Sosyal işlevselliklerde sorunlar 
olduğu zaman çözüm bulmak amacıyla bireyler, 
aileler, gruplar, örgütler ve toplumlarla çalışır. 
Danışmanlık rolleri içinde muktedir kılıcı, 
kolaylaştırıcı, planlayıcı ve meslektaşlık rolleri 
bulunmaktadır. 
 
Kaynak yönetimi işlevi:  Bağlantı kurucu, savunucu, 
uygun hale getirici, arabulucu, harekete geçirici ve 
hızlandırıcı rolleri vardır. 
 
Eğitim işlevi: Öğretim, eğitim, toplumu 
bilgilendirme ve araştırma aktiviteleri ile ilgilidir. 
 
Sosyal hizmet mesleğinin en eski uygulama 
alanlarından birisi olan tıbbi sosyal hizmet; 

hastalara psikolojik, sosyal ve ekonomik destek 
sağlama, hastaneye ve/veya hastalığa uyum 
sürecini kolaylaştırma ve hastanın hastalığı 
süresince yaşadığı, tedaviyi engelleyen sorunlarını 
çözümleme gibi işlevleri taşımaktadır.

7
 

 
Sosyal hizmet uzmanının rolü çalıştığı bölgedeki 
nüfusun gereksinimlerinden etkilense de birinci 
basamak için genel olarak altı tip hizmetten 
bahsedilmektedir.

8,9 

 
1.Sağlık ve iyilik halinin biyopsikososyal 
yönleriyle değerlendirilmesi 
2.Somut hizmet sağlama 
3.Danışmanlık ve tedavi hizmetleri 
4.Diğer sağlık bakım sunucuları ile 
konsültasyon (hastalığın psikososyal 
yönleri, sağlık ve iyilik haline etkileri)  
5.Hastalığın biyopsikososyal yönleri ve 
müdahale stratejileri ile ilgili eğitim ve 
öğretim 
6.Toplumsal kalkınma ve kapasite 
geliştirme. 

 
Kişilere aileleri, toplumları, kültürleri bağlamında 
ve yaşam süreleri boyunca kapsamlı bakım sunan 
aile hekimleri, hem disiplinin temel özellikleri 
gereği hem de insanlarla en sık, en yakın ve en 
uzun süreli ilişki kuran sağlık çalışanı olmalarından 
dolayı psikososyal sorunların saptanmasında ve 
yönetiminde en uygun konumda olan hekimlerdir. 
Ancak, aile hekimlerinin çoğunun psikososyal 
sorunların çözümü için yeterli donanımları ve/veya 
zamanları yoktur. Aile hekimliği uygulamalarında 
kapsamlı sağlık hizmeti verilebilmesi için bir ekibe 
gereksinim olduğu ve sosyal hizmet uzmanlarının 
bu ekipte yer alması gerektiği açıktır. Aile hekimleri 
ve sosyal hizmet uzmanlarının yakın işbirliğinin 
hastaların bakıma daha çok katılımını sağladığı ve 
sosyal hizmet uzmanlarının bireylere, çiftlere ve 
ailelere kapsamlı ve maliyet etkin bakım sunma 
fırsatlarını arttırdığı gösterilmiştir. Sosyal hizmet 
uzmanlarının birinci basamak hastaları ile çalışması 
sonucu hekim vizitlerinin, uyum reaksiyonlarının, 
depresyonun, anksiyetenin ve somatizasyonun 
azaldığı, buna karşın uyumun arttığı bulunmuştur.

1
  

 
Ülkemizdeki sosyal hizmet uzmanları,  sağlık 
alanında, genellikle ikinci ve üçüncü basamak 
hastanelerde görev yapmaktadırlar. “Tıbbi Sosyal 
Hizmet Uygulama Yönergesi”  de ikinci ve üçüncü 
basamak sağlık kurumlarını kapsamaktadır.

10
 Son 

yıllarda, Aile Hekimliği Uygulamaları kapsamında 
“Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve 
Çalıştırılmasına Dair Yönerge”de

11
 sosyal hizmet 

uzmanı kadrosu ve görevlerinin (Tablo 1) 
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tanımlanmış olması ve “Aile Sosyal Destek 
Programı”

12
 çerçevesinde her aileye bir sosyal 

hizmet uzmanı tanımlanacak olması birey ve 
ailelerin psikososyal sorunlarının kapsamlı ve 
maliyet etkin çözümü açısından önemli iki 
gelişmedir. Ancak başta sosyal hizmet uzmanı 
sayısının azlığı olmak üzere birçok engel bu 
gelişmelerin yaşama geçirilebilmesini olanaksız 
kılmaktadır ve bu engellerin aşılmasına yönelik 
girişimlere gereksinim olduğu açıktır. 
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Tablo 1. Sosyal Çalışmacının Görevleri (Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve 

Çalıştırılmasına dair Yönerge)11  

Madde 46- (1) Toplum sağlığı merkezinde görev yaparken; 

a) Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanır, 

b) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirir ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptar, 

c) Toplumda sağlık sorunu yaratan çevresel, sosyal, kültürel, demografik ve ekonomik şartları 

değerlendirir, 

ç) Toplumda saptanan sorunların çözümlenmesine katkıda bulunacak kaynakları araştırır, harekete 

geçirici, verimliliği arttırıcı ve yeni kaynak oluşumunu sağlayıcı çalışmalar yapar, 

d) Afet sonrası dönemde sosyal hizmet işlerini yürütür, 

e) Okul yönetimleri ile işbirliği yaparak destekler, 

f) Bölgesindeki Belediye, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi diğer 

kamu kuruluşları ile işbirliği yapar bu kurumlara destek verir, 

g) Toplum kalkınması hizmetlerinde görev alır, 

ğ) Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutar, 

h) Sosyal yardıma muhtaç hastaların sosyal yardım kurumlarıyla irtibatını sağlar ve destekler. Sorunların 

çözümüne katkıda bulunur, 

ı) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapar. 

 



Derleme                                                                                                                                                      Döner ve ark. 

69 
TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE (TJFMPC)  ▪  www.tjfmpc.com  ▪  VOL. 7, NO.4  ▪  DECEMBER 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖZET 
Birinci Basamakta Obezite Yönetimine Nitel Çalışmaların Katkısı  
Son yıllarda obezite eşlik eden morbidite ve mortalitesi nedeniyle önemli sağlık problemlerinden biri haline 
gelmiştir. Önerilen tüm tedavi yöntemlerine karşın sıklığı tüm dünyada artmaktadır. Obezite sorununa acil 
çözüm bulmak için yeni tedavi yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetiminde 
kilit role sahip olan aile hekimleri araştırmalarında nitel (kalitatif) ve nicel (kantitatif) yöntemleri bir arada 
kullanarak uygulamayı yönlendirecek önemli bilgiler elde edebilirler.  
Anahtar Kelimeler: Obezite Tedavisi, Obezite, Birinci Basamak, Kalitatif Çalışma 
ABSTRACT 
Contributions of Qualitative Studies to Obesity Management in Primary Care  
Obesity has recently become one of the major health care problems because of its related morbidity and 
mortality. Despite all recommended treatments, incidence of obesity increases all over the world. New 
treatment approaches are needed for an immediate solution to this problem. The family physicians, who have 
key roles in management of non-communicable diseases, might produce important knowledge to guide 
practice, by using qualitative and quantitative research methods together. 
Key Words: Obesity Treatment, Obesity, Primary Care, Qualitative Study 
 
Döner P, Kahveci R, Koç M, Şencan İ, Kasım i, Özkara A. Birinci Basamakta Obezite Yönetimine Nitel Çalışmaların Katkısı. TJFMPC 
2013;7(4):69-73. DOI: 10.5455/tjfmpc.41451 
 

GİRİŞ 

Obezite son yılların önemli sağlık problemlerinden 
biri olup sıklığı artan önemli bir morbidite ve 
mortalite nedenidir.

1
 Obezite giderek artan önemi 

nedeniyle çok sayıda araştırmanın konusu haline 
gelmektedir. Obezitenin etiyolojisi ve 
komplikasyonları üzerine çok sayıda nicel araştırma 
mevcuttur. Ancak obez bireylerin obeziteye yol 
açan durumları hangi dönemlerde nasıl ve neden 
yaşadıklarına dair cevapların bulunabileceği nitel 
çalışmalara ihtiyaç duyulmakla beraber bu 
çalışmalar literatürde daha az yer almaktadır. Bu 
derleme ile aile hekimliği uygulamasında obezite ile 
ilgili yapılan çalışmalarda nitel çalışmaların nicel 
çalışmalardan farklılıklarına değinilerek, nitel 
çalışmaların öneminden bahsedilecektir.  

 

 

 

 

Obezitenin Önemi ve Birinci Basamak 
Hizmetlerinin Tedavideki Rolü 

Obezite küresel boyutta ekonomik halk sağlığı 
sorunudur. Obezite, sosyal çevre ve fizyolojinin 
karşılıklı etkileşimi sonucunda gelişen, kompleks, 
dinamik ve çok boyutlu biyopsikososyal bir 
fenomendir.

2
 Aile hekimleri, birinci basamakta 

hastaları ile biyopsikososyal yaklaşımla sürekli 
ilgilenme avantajına sahip olduklarından, bulaşıcı 
olmayan hastalıkların önlenmesi, tanı ve 
tedavisinin başlatılmasında anahtar bir role 
sahiptirler.  

Obezitenin de içinde yer aldığı bulaşıcı olmayan 
hastalıklar, genellikle yavaş ilerleyen ve uzun 
dönem süre giden, enfektif olmayan hastalıkları 
kapsamaktadır.

3
 Bulaşıcı olmayan Hastalıklara 

ilişkin Küresel Durum Raporuna göre gelişmekte 
olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre bulaşıcı 
olmayan hastalıklara bağlı mortalite hızının daha 
yüksek olduğu görülmektedir. Bu rapora göre 
Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı 
mortalite hızının erkeklerde yüz binde 701-800 
arasında, kadınlarda yüz binde 401-500 arasında 

Birinci Basamakta Obezite Yönetimine Nitel Çalışmaların Katkısı  
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olduğu öngörülmektedir.
4
 Bulaşıcı olmayan 

hastalıkların komplikasyonları, hem hastalarda 
yaşam kalitesinde düşmeye neden olmaktadır hem 
de sağlık yönetimlerine giderek artan bir mali yük 
getirmektedir.

3
 Bulaşıcı olmayan hastalıkların 

gelişmesinde bireylerin özgeçmişi, yaşam tarzları ve 
etkileşim içinde oldukları çevre etkili olmaktadır.

5
 

Tüm bu faktörlerin hastalarda obeziteyi 
değerlendirirken de göz önünde bulundurulması 
tanı, tedavi ve koruyucu hekimlik açısından oldukça 
önemlidir. Obezitenin son yıllarda giderek 
prevelansının artmasının yanı sıra yol açtığı sağlık 
problemlerinin ciddiyeti ve fazlalığı nedeniyle 
koruyucu hekimlik açısından da önemi artmaktadır. 

Aile Hekimliği; kendine özgü eğitim içeriği, 
araştırmaları, kanıta dayalı klinik uygulamaları olan 
akademik ve bilimsel bir disiplin olup birinci 
basamak yönelimli klinik bir uzmanlık dalıdır.

6 
Aile 

hekimleri, benimsedikleri klinik disiplin gereği, 
giderek artan bir sağlık problemi olan obezite ile 
savaşımda, bireylerin ilk aşamada ve sürekli 
iletişimde olabilecekleri, danışabilecekleri, 
bilgilendirilip tedavilerini başlatabilecekleri 
hekimler olma avantajına sahiptirler. Aynı zamanda 
hastaların motive edilmesinde, yaşam kalitesinin 
yükseltilmesinde anahtar role sahiptirler. 

Obezite Tedavisinde Nitel ve Nicel Çalışmaların 
Yeri 

Obezite tedavisinde çok sayıda önemli çalışma yer 
almaktadır. Hem ülkemiz için hem dünya ülkeleri 
için obezite, neden olduğu sağlık problemleri ve 
sosyoekonomik boyutu açısından üzerinde oldukça 
durulan önemli bir konu haline gelmiştir. Yapılan 
nicel çalışmalar sonucunda; obezitenin neden 
olduğu sağlık problemlerinin kalp damar 
hastalıklarından kanserlere kadar geniş bir 
spektrumda yer aldığı, uygulanan tedavi 
yöntemlerinden hangilerinin ne kadar ve ne oranda 
başarılı olduğu, eşlik eden sağlık sorunlarının tedavi 
giderlerinin her ülkenin ekonomisi için oldukça 
büyük yük getirdiği gibi sayısal verilere dayanan 
bilgilere ulaşabilmekteyiz. Ayrıca nicel çalışmalar 
sonucunda obezite problemi ile karşı karşıya olan 
bir bireyin metabolizmasında ortaya çıkan 
değişimleri; yapılan biyokimyasal ve radyolojik 
görüntüleme yöntemleri ile ortaya koyup sayısal 
olarak değerlendirebiliyoruz. Örneğin, obez bir 
bireyin kan lipid profili, tiroid fonksiyon testleri, 
karaciğer fonksiyon testleri gibi yüzlerce sayısal 
verilerdeki değişimler araştırmalarda 
sunulabilinmektedir. Böylece sayısal değerlerin ön 
planda olduğu somut verilere dayanan analizlerle 
sorunlar göz önüne konmaktadır ve çözümleri için 

adım atılabilmektedir. Ne var ki obezite sorunuyla 
karşı karşıya kalan bireylerin yaşadığı psikososyal 
problemler, sayısal olarak elde edilen verilerle 
ortaya konamamaktadır ve arka planda 
kalmaktadır. Bu nedenle çözümlerin oluşturulması 
ve uygulanması aşamasında da yetersiz 
kalınmaktadır. Nitel çalışmalar sayesinde hastalığın 
başlama ve devam etme sürecinde yaşananlar 
açıklığa kavuşturulabilir. Hastaların hastalık 
sürecinde neleri nasıl yaşadıkları, karşılaştıkları 
sorunlarla nasıl başa çıkmaya çalıştıkları, 
hangilerinde başarılı ya da başarısız hissettiklerini 
öğrenebiliriz. Bunlara ek olarak hastalardan tedavi 
sürecinde hangi konularda desteğe gereksinim 
duydukları bilgisi elde edebiliriz. Böylece nitel 
çalışmalar sayesinde, nicel çalışmalarda elde 
ettiğimiz sayısal verilerle ulaşamayacağız bilgilerle 
hastalarımızın tedavi sürecine çok daha fazla 
katkıda bulunabiliriz. Nitel çalışmalardan elde 
edilen veriler hem obeziteye yol açan faktörlerin 
daha iyi anlaşılmasında hem de tedavi planını 
oluştururken yardımcı olabilmektedir.  

Obezite ile ilgili araştırmalarda nicel ve nitel 
araştırmaların hangi konularda bize yardımcı 
olduğu ve aralarındaki farklılıklar, yapılan 
araştırmalardan birkaç örnekle daha iyi ifade 
edilebilir: 

Obezite Tedavisinde Nicel Çalışmaların Katkısı 

Nicel çalışmalarda daha çok biyokimyasal, 
hematolojik parametreler ve görüntüleme 
yöntemleri ile elde edilen verilerle araştırma 
konusu hakkında oldukça değerli bilgiler 
sağlanmaktadır.

7
  Berker ve arkadaşlarının obez 

olan ve obez olmayan bireylerde visseral yağ 
dokusunun görüntüleme yöntemleri ile tespiti ile 
kardiyovasküler riskin tespit edilebilirliğini 
araştırdıkları çalışma; obezite ile ilgili niceleyici 
çalışmalara örnek olarak verilebilir. Sonuç olarak 
antropometrik ölçümlerle biyoelektrik empedans 
analizi (BIA), ultrasonografi (USG) gibi visseral yağ 
ölçümü yöntemleri Bilgisayarlı Tomografi (BT) 
bulguları ile uyum gösterme açısından cinsiyet ve 
Vücut Kitle Indeksi (VKI) düzeyine göre farklılıklar 
gösterse de, uyumlu oldukları ortaya konmuştur. 
Çalışmada bu yöntemlerin hiçbiri yüksek maliyeti, 
radyasyona maruz bırakması ve uygulama 
güçlüğüne rağmen bilgisayarlı tomografinin yerini 
alacak düzeyde bulunmamıştır.

8
 Kara IH. ve 

arkadaşlarının obezite ile ilgili yaptığı nicel 
çalışmada Metabolik Sendromun eşlik ettiği obez 
hastalarda biyokimyasal, hematolojik ve 
antropemetrik değişkenler incelenmiştir. Sonuç 
olarak Metabolik Sendrom olgularında hem obez 
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hem de normal gruplara göre insulin direnci, Vücut 
Kitle İndeksi, Tiroid Stimule Edici Hormon(TSH), 
high sensivity C- reaktif protein(hc-CRP), ürik asit, 
spot idrar albümin/kreatin, açlık kan şekeri, insulin, 
düşük yoğunluklu lipoprotein( LDL;Low Density 
Lipoprotein), yüksek yoğunluklu 
lipoprotein(HDL;High Density lipoprotein), 
Trigliserid(TG), Alaninaminotransferaz(ALT) ve 
Aspartaaminotransferaz(AST) gibi biyokimyasal 
değişkenlerin istatistiksel olarak farklı olduğu 
gösterilmiştir.

9
  

Obezite Tedavisinde Nitel Çalışmaların Katkısı  

Obezite ile ilgili nitel çalışmaların obezitenin 
önlenmesi ve tedavisi açısından önemi; 
Niederdeppe ve arkadaşlarının yaptığı bir 
çalışmada da vurgulanmıştır.

10
 Bu çalışmada; 

toplumda obeziteyi azaltmaya yönelik çabaların 
başarıya ulaşması için alınacak tedbir stratejilerinin 
hem bireysel faktörleri hem de dış faktörleri 
hedeflemesi gerektiği belirtilmiştir. Aynı zamanda 
obeziteyle başarılı bir mücadele için sosyal, 
ekonomik ve fiziksel koşulların yeniden 
düzenlenmesine olanak sağlayacak tutumların yer 
aldığı yeni stratejilere ihtiyaç duyulduğu 
vurgulanmıştır. Obezitenin sosyal yönüyle ilgili 
farkındalığın arttırılabilmesi için etkili iletişim 
stratejilerine daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. 
Kişisel öyküler bu stratejilerin gelişmesi için bilgi 
vererek yardımcı olabilmektedir. Kişisel öyküler 
aracılığıyla okuyucuların; geniş kitleleri temsil eden 
karakterlerle aralarında bağlantı kurarak, davranış 
ve tutumlarını değiştirmesi 
kolaylaştırılabilmektedir. Kişisel öykülerle sosyal 
problemlerin nedenleri üzerinde durulabilmektedir 
ve sağlığa yönelik birçok sosyal kampanyanın 
önemli bir parçası olarak kullanılarak farkındalığın 
arttırılması sağlanabilmektedir. 

Obezite ile ilgili diğer nitel çalışmalara örnek olarak 
ise: Turner KM ve arkadaşlarının birinci basamakta 
obezite yönetiminde ebeveynlerin çocuklarının 
obez olması hakkında düşünce ve deneyimleri ele 
alınmıştır. Böylece ailelerin çocuklarının fazla 
kiloları hakkındaki endişeleri ele alınmış, çözüm için 
nelerin nasıl yapılabileceği hakkındaki düşünceler 
ortaya konmuştur. Çalışmanın sonucunda birinci 
basamakta çocuk obezitesinin çözümü için işbirliği 
içinde nelerin yapılabileceği hakkında önemli 
bilgiler elde edilmiştir.

11
 

Christiansen B. ve arkadaşlarının yaptıkları nitel 
çalışmadan morbid obez hastaların günlük 
yaşamlarındaki alışkanlıklarını ve beden algılarını 
daha iyi anlayabileceğimiz değerli bilgiler elde 
etmek mümkündür. Morbid obezlerin yeme 

davranışlarının altında yatan “neden” 
araştırıldığında yeme davranışlarının yatıştırıcı 
özelliğe sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

12
 Rebecca M. 

Puhl ve arkadaşlarının 2007’de yaptıkları nitel 
çalışmada, hastaların çok büyük bir yüzdesi, fazla 
kiloları ile ilgili yapılan eleştirilerden ve yapılan 
şakalardan hoşnut olmadıklarını dile 
getirmişlerdir.

13
 Thomas SL. ve arkadaşlarının 

2008’de Avustralya’da yaptıkları nitel çalışmada, 
çalışmaya katılan hastaların çoğu, özellikle medya 
tarafından obez bireylerin ‘suçlu’ gibi yansıtıldığını 
düşündüklerini belirtmişlerdir.

14
 Epstein ve 

Ogden’in 2005’de İngiltere’de obezite üzerine 
yaptıkları nitel çalışmada doktorlar; obez hastaların 
durumun ciddiyetinde olmadıklarını dile 
getirmektedir. Hastalarla konuşulduğunda 
diyetlerinin nasıl olması gerektiği konusunda ve 
kendi tükettikleri diyetleri hakkında bir 
farkındalıklarının olmadığı ortaya çıkmıştır. Aynı 
çalışmada doktorlar, hastaların kilo verme 
sorumluluğunun hastalar tarafından doktorlara 
yıkıldığını ve bunun yanlış olduğunu 
vurgulamaktadırlar.

15
 Sophie Lewis ve 

arkadaşlarının Avustralya’da 2009 yılında obezite 
üzerine yaptıkları bir nitel çalışmada, 
çalışmalarında yer alan obez bireylerin çoğu, 
obezitenin ileriki yıllarda sağlık problemlerine yol 
açacağı düşüncesinde olduklarını belirtmişlerdir. Bu 
hastalar, aynı zamanda bu yüzden ‘korku’ ve 
‘endişe’ duyduklarını ifade etmişlerdir.

16
 

Nitel ve Nicel Çalışmaların Farklılıkları 

Verilen örneklerdeki gibi nicel araştırmalar 
araştırılan konuyla ilgili neden-sonuç ilişkisi 
hakkında “ne kadar”, “ne sıklıkta”, “ne derecede” 
sorularına rakamlarla ifade edilebilecek yanıtlar 
vererek oldukça faydalı bilgiler sunmaktadır. Nitel 
çalışmalar ise araştırmanın içeriği ve yönteminin 
farklı olması; araştırılan konu aynı olsa da konunun 
farklı yönleri ile “neden”, “nasıl” sorularına 
derinlemesine yanıt verebilmesi nedenleriyle 
oldukça faydalı bilgiler vermektedir.

7
 Nitel 

araştırma metotları, tıp hakkındaki kavrayışımızı 
geliştirmeye yardımcı olabilmektedir. Her iki 
araştırma yönteminin birlikte kullanıldığı 
araştırmalar ise birbirleriyle çelişmekten çok 
birbirlerini tamamlayıcı araştırmalar olarak 
düşünülmelidirler. Karma araştırma yöntemleri ile 
nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin her birinin 
vereceği bilginin toplamından çok daha fazlasına 
ulaşılmaktadır.

17 
Nitel araştırmaların ortaya çıkma 

gerekliliği nicel ölçümlerin bize sadece kişilerin ne 
sıklıkta ya da kaçının benzer davranışları 
sergiledikleri bilgisini verebilmesi, buna rağmen 
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“neden”, “nasıl” sorularına yeterli yanıt 
verememesinden kaynaklanmaktadır.

7
 

Nitel Çalışmaların Sonuçlarının Tedavi İçin 
Kazandırdıkları ve Kısıtlılıkları 

Nitel araştırmaya başlarken araştırmacılar bir 
deneyim ya da bir öykü sonrasında ortaya çıkan 
problemleri ele alırlar. Bu problemler ya da 
konular, araştırmada sorulacak olan sorularının 
oluşmasını sağlar. Çalışmanın tasarımı ve yöntemi 
bu soruları en iyi cevaplayacak şekilde 
oluşturulur.

18
 Obezite tedavisinde kullanılan 

yöntemlerle hastaların uyum oranı ne kadar yüksek 
olursa o kadar başarılı sonuçlar alınmaktadır. Ancak 
hastaların uyum oranlarını etkileyen birçok etken 
bulunmaktadır. Bu etkenlerin kontrol altına 
alınması çoğunlukla sadece nicel çalışmalardan 
elde edilen verilerin kullanılması ile 
sağlanamamaktadır. Kişiye özel hazırlanan bireysel 
tedavi planlarında daha başarılı olunmaktadır. 
Bireysel tedavide başarı sağlanmasında önemli bir 
etken olarak nicel çalışmalardan elde edilen 
verilerin yanı sıra nitel çalışmalardan elde edilen 
verilerin de kullanılmasıdır. 

Nicel çalışmalarda obezite ile ilgili elde edilen 
verilerin tedaviye kazandırdığı değer kadar, nitel 
çalışmalarla elde edebileceğimiz veriler de tedavi 
sürecine olumlu değerler katmaktadır. Nitel 
çalışmalarla obezitenin gelişme aşamasında 
hastaların neden ve nasıl bu aşamalara 
geldiklerinin, nasıl mücadeleler verdiklerinin, ne 
kadarında nasıl başarılı olabildiklerinin, ne 
kadarında neden başarılı olamadıklarının, tedavi 
yaklaşımından neler beklediklerinin, tüm yaşanan 
bu süreçte yaşamlarının nasıl etkilendiğinin bireysel 
bakış açılarının da değerlendirilmesi tedaviye yeni 
bakış açıları olarak kazanım sağlamaktadır. Nitel 
çalışmaların özellikle hastaları ilk gözlemleyen ve 
bireyi tek yönüyle değil de her açıdan ele alıp 
değerlendirmeyi ilke edinen aile hekimliği disiplini 
açısından oldukça uygun olduğu gözlenmektedir. 
Nitel çalışmaların sonuçları ile hem bireylerin 
farkındalığının hem de sağlık profesyonellerinin 
hasta ve tedavi sürecine bakış açısında farkındalığın 
arttırılması hedeflenebilir. Nitel çalışmalar ele aldığı 
konu üzerinde derinlemesine düşünülmesini 
sağlamak amacındadır. Bu şekilde farkındalığın 
artmasını sağlamaya katkıda bulunabilmektedir.  

 Nitel çalışmaların sonuçları tüm topluma 
genellenememesi nedeniyle elde edilen sonuçlar 
sadece çalışmanın yapıldığı grup için geçerlidir. Bu 
durum nitel çalışmaların bahsedildiği gibi bir 
kısıtlılığı olmakla birlikte nitel çalışmaların amacı 
içinde zaten genelleme yapmak yeralmamaktadır.

19
 

Aile Hekimliğinde Nitel Çalışmalarla Obezite 
Tedavisine Yaklaşım 

Aile hekimliği için nitel çalışmanın kıymetli 
olmasının bir diğer nedeni aslında bu kısıtlılığın 
ardında bir de avantaj getirebilecek olmasıdır. Aile 
hekiminin ilgilendiği hasta nüfusu, sürekli birçok 
yönden ve yakından takip edilme şansına sahip bir 
grup olacaktır. Aile hekimi bu nüfusun içinde belirli 
problemleri olan ve çözümünde zorlandığı 
hastalarını ele alarak, nicel verilerin de ışığında, 
nitel çalışma yöntemlerinden faydalanarak, bu 
hastalarına özel bir yaklaşım gösterebilir. Tabi ki bu 
sonuçları tüm populasyona ya da çalışmasının 
dışında kalan hastalarına uyarlaması mümkün 
olmayacaktır. Öncelikle amaç konu hakkında 
derinlemesine düşünmek, daha önce üzerinde çok 
durulmayan yönleri ile problemi ele almak ve 
farkındalığı arttırmaya katkıda bulunmaktır. Aynı 
şekilde çözülmesi gereken sorunları olan farklı bir 
hasta olduğunda önceki verileri, hekime ışık 
tutacaktır, hastalarına birebir özel yaklaşım 
deneyimi sayesinde, sonraki yaklaşımlarının daha 
profesyonel olmasını sağlayacaktır, empati kurması 
kolaylaşacaktır, olguları ve durumları birden fazla 
yönüyle değerlendirebilecektir. Bu yönleri ile 
avantaj sağlamaktadır. Ancak yeni hasta grubu için 
yeni bir nitel yaklaşım süreci gerekecektir. Bu 
durum ise, tüm nüfusa uygulanamaması, harcanan 
emek ve zaman açısından kısıtlılık getirmektedir. 
Aile Hekimliğinde kendine özgü eğitim içeriğinin 
olması, araştırmaların kanıta dayalı yapılması, 
birinci basamak yönelimli klinik uygulamalı hizmet 
vermesi yönüyle nitel çalışmaların yapılmasının yeri 
doldurulamayacak ve yadsınamayacak kadar 
önemlidir.  

Birinci basamakta obeziteye ve obezite tedavisine 
yaklaşımda nitel çalışmalardan elde edilen veriler, 
benzer problemleri olan bir hasta populasyonu ile 
karşılaşıldığında nicel verilerle birlikte aile hekimine 
ışık tutacaktır. Obezitenin önlenmesi, tanı ve 
tedavisi açısından entegre ve bütüncül bir yaklaşım 
sağlanmasında nitel çalışmalardan elde edilen 
bilgiler çok önemli bir yer tutmaktadır. 

SONUÇ 

Obezite ülkemizde de yapılan son çalışmaların da 
gösterdiği gibi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de giderek artan prevelansı ve komorbiditeleri 
nedeniyle acil ve etkili çözümlere gereksinim 
duyulan bir toplum sağlığı konusu haline gelmiştir. 
Obezitenin gelişimi çok etkenli, anlaşılması kadar 
çözülmesi de karmaşık bir süreci içermektedir. Bu 
nedenle obeziteyi hem gelişmesi hem de çözülmesi 
açısından tek yönüyle değerlendirmek yetersiz 
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kalmaktadır. Obeziteyi ele alırken hem nicel 
verilerden hem de nitel verilerden yararlanmanın 
çok daha faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu 
düşünceden yola çıkarak obeziteye farklı bir açıdan 
yaklaşabilme düşüncesiyle nitel çalışmaların 
sayısının birinci basamakta arttırılması faydalı 
olacaktır. 
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ÖZET 
Çalışanların Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler 
Bu çalışmanın amacı bir üniversite kampüsünde çalışmakta olan yardımcı personellerin yaşam kalitelerini bazı 
sosyo-demografik veriler ile karşılaştırarak yaşam kalitelerini etkileyen faktörleri saptamak ve çalışanların 
yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik öneriler sunmaktır. Yöntem: Bu çalışma bir üniversite kampüsünde çalışan 
yardımcı personeller üzerinde yapılmış kesitsel, tanımlayıcı bir çalışmadır. Ocak 2012 – Şubat 2012 tarihleri 
arasında üniversite kampüsünde çalışmakta olan 83 personel araştırma kapsamına alınmıştır. Katılımcıların 
yaşam kalitesini saptamak için Dünya Sağlık Örgütü Kısa Yaşam Kalitesi Ölçeği (WHOQOL-BREF) kullanılmıştır. 
İstatistiksel analizlerde anlamlı p değeri p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılanların ortalama 
yaşı 35,89±5,36 (min: 23, max: 51) yıldı, 20’si kadın (% 24,1) ve 63’ü erkek (% 75,9) 83 kişi mevcuttu. Çalışmaya 
katılanların iş memnuniyeti değerlendirildiğinde, % 3,6’sının (n=3) işinden hiç memnun olmadığı, % 9,6’sının 
(n=8) memnun olmadığı, % 24,1’inin (n=20) kararsız olduğu, % 50,6’sının (n=42) işinden memnun olduğu ve % 
12,1’inin (n=10) çok memnun olduğu saptandı. Çalışanların sosyo-demografik verileri ile WHOQOL-BREF yaşam 
kalitesi ölçeği arasındaki korelasyon incelendiğinde yaş, öğrenim durumu, medeni durum, çocuk sayısı, beden 
kitle indeksi (BKİ) ve çalışma süresi ile yaşam kalitesi, genel sağlık durumu algısı, fiziksel durum, psikolojik 
durum, sosyal durum ve çevresel durum arasında istatistiksel anlamlı bir korelasyon yoktu (p>0,05). İş 
memnuniyeti ile yaşam kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon vardı (p<0,05). Sonuç: İş 
memnuniyeti arttıkça kişilerin yaşam kalitesi de artmakta ve kişilerin sağlığına, psikolojik durumlarına, soysal 
çevrelerine olumlu katkılar sağlamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: İş Memnuniyeti, Çalışan Sağlığı, Yaşam Kalitesi 
ABSTRACT 
Factors that Affecting Quality of Life of Employees 
The purpose of this study is comparing the quality of life (QoL) of personnel at an university campus with some 
socio-demographic data to identify factors that affect on QoL and to offer suggestions for improve employees 
QoL. Methods: This cross-sectional, descriptive study was performed on personnel that working at an 
university campus. Eighty-three employees that are currently working between January 2012–February 2012, 
were included in the research. The World Health Organization Quality of Life Brief Scale (WHOQOL-BREF) was 
used to determine the QoL of the participants. P<0.05 was accepted as statistical significant p value in 
statistical analyzes. Results: The mean age of the participants was 35.89±5.36 (min:23,max:51) years. There 
were 83 people and 20 of them were women (24.1%), 63 of them were men (75.9%). When we evaluated the 
job satisfaction of the participants, found that 3.6% (n=3) were not at all satisfied, and 9.6% (n=8) were not 
satisfied, 24.1% (n=20) were unstable, 50.6% (n=42) were satisfied with his job and 12.1% (n=10) were very 
satisfied. When we examined correlation between socio-demographic data with WHOQOL-BREF, there wasn’t a 
statistically significant correlation between age, education level, marital status, number of children, body mass 
index (BMI) and duration of work with QoL, general health perception, physical status, psychological status, 
social status and environmental status (p> 0.05). There was a statistically significant positive correlation 
between job satisfaction and QoL (p<0.05). Conclusion: Job satisfaction increases, increasing the QoL of 
persons and provides a positive contribution to people\'s health, psychological status, social environment. 
Key Words: Job Satisfaction, Employee Health, Quality Of Life  
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1991 yılında başlamıştır.
2  

Uluslararası 15 merkezde 
kurulan WHOQOL grupları tarafından oluşturulan 
WHOQOL farklı kültürlere uyarlanabilen bir yaşam 
kalitesi ölçeğidir.

3
 Araştırmalarda kullanılmak üzere 

oluşturulan WHOQOL’nin 26 sorudan oluşan kısa 
bir versiyonu olan Dünya Sağlık Örgütü Kısa Yaşam 
Kalitesi Ölçeği (WHOQOL-BREF) kişinin yaşam 
kalitesi ve kendi sağlık durumu algısı ile fiziksel, 
psikolojik, sosyal ve çevresel durumunu ölçen 
öğeler içermektedir. Bireyin kültür ve değer 
sistemlerini, kişisel hedeflerini, standartları ve 
kaygıları ile ilgili algısını değerlendirir.

2
 

Çalışma hayatında meydana gelen gelişmeleri ve 
değişimleri ele alan araştırmalar iş hayatını ve 
işverenlerin çalışanlara bakış açılarını değiştirmiştir. 
İşverenler, çalışanlara ve topluma karşı olan 
sorumluluklarının farkına varmaya başlamışlardır. 
Çalışanların iş doyumlarının artması, kendilerini 
işyerinin bir parçası olarak hissetmelerini 
beraberinde getirecektir. Bunun sonucunda 
performanslarında ve iş verimliliğinde olumlu 
yönde gelişmeler olabilecektir.

4
 Bu gelişmelerin 

neticesi olarak iş sağlığı kavramı yeniden 
şekillenerek, sadece meslek hastalıkları veya iş 
kazalarıyla kısıtlı kalan bir tanımlamadan çok, 
çalışanların sağlıklı olmalarının yanında çalışma 
koşullarını iyileştirmeyi, iş memnuniyetlerini ve 
yaşam kalitelerini arttırmayı hedefleyen bir kavram 
olmuştur. 

5,6
 

Bu çalışmanın amacı bir üniversite kampüsünde 
çalışmakta olan yardımcı personellerin yaşam 
kalitelerini bazı sosyo-demografik veriler ile 
karşılaştırarak yaşam kalitelerini etkileyen 
faktörleri saptamak ve çalışanların yaşam 
kalitelerini arttırmaya yönelik öneriler sunmaktır. 

GEREÇ YÖNTEM 

Bu çalışma bir üniversite kampüsünde çalışan 
yardımcı personeller üzerinde yapılmış kesitsel, 
tanımlayıcı bir çalışmadır. Ocak 2012 – Şubat 2012 
tarihleri arasında üniversite kampüsünde 
çalışmakta olan 83 personelin tamamı araştırma 
kapsamına alınmıştır. Tüm katılımcılara çalışmanın 
içeriği ve amacı açıklanmış ve katılımın gönüllülük 
esasına dayandığına dair kişisel onam formları 
alınmıştır. Çalışanların tamamına ulaşılmış olup 
çalışmaya katılmayı reddeden olmamıştır. 

Çalışmada veri toplama aracı olarak iki bölümden 
oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Anketin ilk 
bölümü araştırmacı tarafından çalışmaya 
katılanların sosyo-demografik özelliklerini 
saptamaya yönelik oluşturulmuş bir anket 
formudur. İkinci bölüm ise katılımcıların yaşam 

kalitesini saptanması için kullanılan WHOQOL-BREF 
anketidir. Anket formu birinci bölüm 10 ve ikinci 
bölüm 26 olmak üzere toplam 36 sorudan 
oluşmaktadır. WHOQOL-BREF kişinin genel yaşam 
kalitesi ve genel sağlık durumunu nasıl algıladığını 
sorgulayan iki genel soru ve fiziksel, psikolojik, 
sosyal ilişkiler ve çevresel durumunu irdeleyen dört 
alana sahip bir ölçektir. 

Üniversitenin yardımcı personel kadrosunda 
çalışıyor olmak ve çalışmaya katılmayı kabul etmiş 
olmak çalışmanın kabul kriterlerini 
oluşturmaktadır. Çalışmanın dışlama kriteri, 
çalışmaya kabul kriterlerinden en az birine 
uymamaktır. 

İstatistiksel analiz 

Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından bilgisayar 
ortamına aktarılmış, veri kontrolü ve analizler 
Statistical Package For Social Sciences (SPSS) for 
Windows 16.0 (SPSS Inc, Chicago, IL) istatistik 
programı ile yapılmıştır. Analizlerde, sayımla 
belirtilen verilerin tanımlayıcı bulguları frekans 
dağılımı ve yüzdeler olarak verilmiş, ölçülebilir 
değişkenlerin karşılaştırılmasında independent 
samples T test ve paired samples T test, grupların 
varyabilite analizleri için Kruskal Wallis testi, non-
parametrik değerlerin grup içi analizlerinde 
Wilcoxon Signed Ranks test, gruplar arası 
analizlerin de Mann-Whitney U test kullanılmıştır. 
Çoklu grupların analizinde non-parametrik median 
test, korelasyon analizi için Pearson Correlation (r) 
testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlı p değeri 
p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmaya katılanların ortalama yaşı 35,89±5,36 
(min: 23, max: 51) yıldı, 20’si kadın (% 24,1) ve 63’ü 
erkek (% 75,9) toplam 83 kişi mevcuttu. Erkeklerin 
yaş ortalaması 35,46±4,99 yıl, kadınların yaş 
ortalaması 37,25±6,32 yıldı. Erkekler ile kadınların 
yaş ortalamaları arasında fark istatistiksel olarak 
anlamlı değildi (p=0,195). Çalışmaya katılanların 
beden kitle indeksi (BKI) ortalaması 25,12±3,32 
kg/m2 (min:18,52, max: 34,37) idi. Erkeklerin ve 
kadınların BKI arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark saptanmadı (sırasıyla; 25,33±3,25, 
24,46±3,53, p=528). 

Çalışmaya katılanların sosyo-demografik verileri ve 
dağılım oranları Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Çalışmaya katılanların sosyo-demografik 
verileri ve dağılım oranları 

Yaş Grubu (n=83) Sayı Yüzde 

23 - 30 11 13,3 

31 - 37 41 49,4 

38 - 44 27 32,5 

45 - 51 4  4,8 

Medeni Durum   

Evli 66 79,5 

Evli değil 17 20,5 

Öğrenim Durumu   

Okur-yazar değil 0 0 

Okur-yazar 1 1,2 

İlkokul mezunu 18 21,7 

Ortaokul mezunu 25 30,1 

Lise mezunu 30 36,1 

Y.O./ünv. mezunu 9 10,8 

Çocuk Sayısı   

Yok 18 21,7 

1 18 21,7 

2 40 48,2 

3 ve/veya daha fazla 7 8,4 

Yaşanılan yer   

Ailesi ile 77 92,8 

Evde yalnız 4 4,8 

Diğer 2 2,4 

Evdeki Kişi Sayısı   

1 4 4,8 

2-4 59 71,1 

5 ve üzeri 20 24,1 

Kronik Hastalık   

Var 26 31,3 

Yok 57 68,7 

 

Çalışmaya katılanların iş memnuniyeti 
değerlendirildiğinde, % 3,6’sının (n=3) işinden hiç 
memnun olmadığı, % 9,6’sının (n=8) memnun 
olmadığı, % 24,1’inin (n=20) kararsız olduğu, % 
50,6’sının (n=42) işinden memnun olduğu ve % 
12,1’inin (n=10) çok memnun olduğu saptandı. 
Katılımcıların kurumdaki çalışma süreleri ve çalışma 
sürelerine göre iş memnuniyeti dağılımı Şekil 1’de 
verilmiştir. İşinden memnun olanların (n=52) % 
55,8’i (n=29) 11 – 15 yıldır kurumda çalışıyorlardı. 
Çalışma süresine göre iş memnuniyetleri dağılımı 
değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,067). Çalışma 

süresi ile iş memnuniyeti arasında istatistiksel 
olarak anlamlı korelasyon saptanmadı (r=-0,113, 
p=0,311). 

Katılımcıların WHOQOL-BREF ölçeğine göre genel 
yaşam kalitesi ortalama puanı 2,89±1,12, genel 
sağlık durumu algısı ortalama puanı 3,41±1,07, 
fiziksel durum ölçeği ortalaması 530,12±90,79, 
psikolojik durum ölçeği ortalaması 495,18±95,59, 
sosyal durum ölçeği ortalaması 240,36±65,78 ve 
çevresel durum ölçeği 620,18±130,11 olarak 
saptandı.  

Kronik hastalığı olanların sağlık algı puanları 
olmayanlara göre anlamlı olarak düşüktü, diğer 
ölçütlerde anlamlı fark yoktu (sırasıyla; p<0,001, 
p>0,05)(Tablo 2). Cinsiyete göre 
değerlendirildiğinde kadınların yaşam kalitesi,  
fiziksel, psikolojik ve çevresel durum ortalama 
puanları anlamlı olarak erkeklerden fazla iken 
sağlık durumu algısı ve sosyal durum ortalama 
puanları arasında istatistiksel anlamlı fark 
saptanmadı (sırasıyla; p<0,001, p=0,003, p=0,004, 
p=0,002, p=0,103, p=0,720)(Tablo 2). Evlilik 
durumuna göre yaşam kalitesi ölçeği puanları 
değerlendirildiğinde evli ve bekarlar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı 
(p>0,05)(Tablo 2). 

Ailesiyle birlikte yaşayanlar ile evde yalnız ya da 
arkadaş vb. kişilerle yaşayanlar arasında yaşam 
kalitesi ölçekleri karşılaştırıldığında ailesiyle birlikte 
yaşayanların yaşam kalitesi,  sağlık durumu algısı, 
psikolojik, sosyal ve çevresel durum ortalama 
puanları evde yalnız ya da arkadaş vb. kişilerle 
yaşayanlardan yüksekti ancak gruplar arasında 
istatistiksel anlamlı fark yoktu (p>0,05)(Tablo 3). 
Kurumdaki çalışma süresine göre yaşam kalite 
ölçeği puanları değerlendirildiğinde 10 yıla kadar 
çalışanlar ile 11 yıl ve üzeri yıldır çalışmakta olanlar 
arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05)(Tablo 3). İş 
memnuniyetine göre karşılaştırıldığında işinden 
memnun olanların yaşam kalitesi ve çevresel 
durum ortalama puanları kararsız ya da memnun 
olmayanlardan anlamlı olarak yüksekti 
(p<0,05)(Tablo 3). Diğer kategorilerde de işinden 
memnun olanların ortalama puanları istatistiksel 
olarak anlamlı olmadan yüksekti (p>0,05)(Tablo 3). 

Çalışanların sosyo-demografik verileri ile WHOQOL-
BREF yaşam kalitesi ölçeği arasındaki korelasyon 
incelendiğinde yaş, öğrenim durumu, medeni 
durum, çocuk sayısı, BKİ ve çalışma süresi ile yaşam 
kalitesi, genel sağlık durumu algısı, fiziksel durum, 
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Şekil 1. Çalışanların çalışma süresine göre memnuniyet dağılımı. 

 
 
Tablo 2. WHOQOL-BREF ölçeğine göre ortalama puanların kronik hastalık, cinsiyet ve evlilik durumuna göre 
dağılımı 

WHOQOL-

BREF 

Kronik Hastalık Cinsiyet Evlilik Durumu 

Var Yok p 

value 

Erkek  Kadın p value Evli Bekar p 

value 

Yaşam 

Kalitesi 

2,77 

±1,07 

2,95 

±1,14 
0,503 

2,65 

±1,08 

3,65 

±0,88 

0,000*

* 

2,86 

±1,09 

3,00 

±1,23 
0,656 

Genel Sağlık 

Durumu 

Algısı 

2,77 

±0,95 

3,70 

±1,00 

0,000

** 

3,30 

±1,12 

3,75 

±0,85 
0,103 

3,41 

±1,12 

3,41 

±0,87 
0,993 

Fiziksel 

Durum 

529,81 

±82,16 

530,26 

±95,17 
0,983 

513,89 

±89,33 

581,25 

±76,90 
0,003* 

530,68 

±87,79 

527,94 

±104,54 
0,912 

Psikolojik 

Durum 

486,54 

±96,50 

499,12 

±95,78 
0,581 

478,57 

±94,81 

547,50 

±79,43 
0,004* 

493,56 

±93,06 

501,47 

±107,70 
0,763 

Sosyal 

Durum 

234,62 

±63,28 

242,98 

±67,27 
0,594 

238,89 

±69,24 

245,00 

±54,77 
0,720 

242,05 

±64,33 

233,82 

±72,86 
0,649 

Çevresel 

Durum 

598,08 

±109,76 

630,26 

±138,13 
0,299 

595,24 

±131,82 

698,75

±88,29 
0,002* 

617,80 

±133,28 

629,41 

±120,30 
0,745 

*p<0,05  

**p<0,001 

 

 

 

 

 

Tablo 3. WHOQOL-BREF ölçeğine göre ortalama puanların birlikte yaşanılan kişilere, kurumda çalışan süreye ve 
iş memnuniyeti durumuna göre dağılımı 
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WHOQOL-

BREF 

Yaşanılan Yer Çalışma Süresi İş Memnuniyeti 

Aile ile Diğer p value 

10 yıla 

kadar 

11 yıl 

ve üstü p value Memnun 

Kararsız / 

Memnun 

değil p value 

Yaşam 

Kalitesi 

2,91 

±1,10 

2,67 

±1,37 
0,611 

2,76 

±1,21 

2,98 

±1,05 
0,391 

3,13 

±1,07 

2,48 

±1,09 
0,009* 

Genel Sağlık 

Durumu 

Algısı 

3,45 

±1,10 

2,83 

±0,41 
0,173 

3,47 

±1,02 

3,37 

±1,11 
0,669 

3,56 

±1,02 

3,16 

±1,13 
0,103 

Fiziksel 

Durum 

527,92 

±88,57 

558,33 

±122,13 
0,433 

522,06 

±93,49 

535,71 

±89,41 
0,504 

535,10 

±89,29 

521,77 

±94,15 
0,521 

Psikolojik 

Durum 

495,45 

±96,12 

491,67 

±97,04 
0,926 

480,15 

±113,95 

505,61 

±80,08 
0,235 

503,37 

±87,45 

481,45 

±108,01 
0,315 

Sosyal 

Durum 

243,51 

±65,19 

200,00 

±65,192 
0,119 

237,50 

±70,51 

242,35 

±62,96 
0,744 

246,63 

±72,09 

229,84 

±53,00 
0,263 

Çevresel 

Durum 

622,08 

±131,66 

595,83 

±115,56 
0,637 

625,00 

±149,11 

616,84 

±116,64 
0,781 

641,83 

±124,73 

583,87 

±132,85 
0,049* 

*p<0,05  

 
 
 
psikolojik durum, sosyal durum ve çevresel durum 
arasında istatistiksel anlamlı bir korelasyon yoktu 
(p>0,05)(Tablo 4). Cinsiyete göre yaşam kalitesi 
ölçeği arasındaki korelasyona bakıldığında yaşam 
kalitesi, fiziksel durum, psikolojik durum, ve 
çevresel durum arasında kadınlar lehine 
istatistiksel anlamlı pozitif korelasyon varken 
(p<0,05), genel sağlık durumu ve sosyal durum 
algısı arasında istatistiksel anlamlı bir korelasyon 
yoktu (p>0,05)(Tablo 4). Kronik hastalığı olanların 
genel sağlık durumu algıları arasında anlamlı 
negatif korelasyon varken (p<0,001), yaşam 
kalitesi, fiziksel durum, psikolojik durum, sosyal 
durum ve çevresel durum arasında istatistiksel 
anlamlı bir korelasyon yoktu (p>0,05)(Tablo 4). İş 
memnuniyeti ile yaşam kalitesi arasında anlamlı 
pozitif korelasyon varken (p<0,05), genel sağlık 
durumu algısı, fiziksel durum, psikolojik durum, 
sosyal durum ve çevresel durum arasında anlamlı 
korelasyon yoktu (p>0,05)(Tablo 4). 
 
TARTIŞMA 
 
Yaşam kalitesi yükseldikçe kişiler yaptıkları işten 
mutluluk duymakta ve buna bağlı olarak kişilerin iş 

performansları artmakta ve yaptıkları işte daha 
başarılı olmaktadırlar. 

4-7  
Çalışmamıza katılanların iş memnuniyeti 
değerlendirildiğinde çalışanların, % 13,2’sinin 
(n=11) işinden hiç memnun / memnun olmadığı, % 
24,1’inin (n=20) kararsız olduğu, % 62,7’sinin 
(n=52) işinden memnun / çok memnun olduğu 
saptanmıştır. Ünalan ve ark. bir üniversite 
hastanesinde çalışmakta olan sekreterler üzerinde 
yaptıkları araştırmada iş memnuniyetini % 84,3 
olarak bildirmişlerdir.

5
 Bir üniversitenin eczacılık 

fakültesi araştırma görevlilerinin iş memnuniyetini 
inceleyen bir araştırmada iş memnuniyeti oranı % 
51,7 olarak saptanmıştır.

8
 Diyarbakır merkezdeki 

hastane ve sağlık ocaklarında çalışmakta olan 
hemşirelerin iş memnuniyetinin araştırıldığı bir 
çalışmada hemşirelerin % 63’ü işlerini severek 
yaptıklarını belirtmişlerdir.

9
 Diyarbakır’daki 

hemşirelerin ve eczacılık fakültesi araştırma 
görevlilerin iş memnuniyet oranları ile 
çalışmamızdaki iş memnuniyeti benzerken, 
sekreterlerin iş memnuniyet oranları yüksektir. İş 
memnuniyetindeki değişimin meslek ve çalışma 
koşullarındaki farklardan kaynaklandığı 
düşünülmüştür.

 
 
 
 
 
 
 
Tablo 4. Çalışanların sosyo-demografik verileri ile WHOQOL-BREF yaşam kalitesi ölçeği arasındaki korelasyon 
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Yaşam Kalitesi 

Genel Sağlık 

Durumu Algısı 

Fiziksel 

Durum 

Psikolojik 

Durum Sosyal Durum 

Çevresel 

Durum 

Yaş r ,043 -,098 ,082 ,004 ,097 -,037 

p ,700 ,376 ,461 ,973 ,385 ,739 

Cinsiyet r ,385 ,180 ,319 ,310 ,040 ,342 

p ,000** ,103 ,003* ,004* ,720 ,002* 

Öğrenim 

Durumu 

r ,190 ,134 ,176 ,138 ,046 ,058 

p ,085 ,227 ,112 ,213 ,677 ,600 

Medeni 

Durum 

r -,050 -,001 ,012 -,034 ,051 -,036 

p ,656 ,993 ,912 ,763 ,649 ,745 

Çocuk Sayısı r -,037 -,034 -,023 ,051 ,104 -,053 

p ,743 ,762 ,836 ,644 ,347 ,632 

BKİ r ,155 -,103 ,135 ,179 ,084 ,090 

p ,162 ,354 ,225 ,106 ,452 ,417 

Kronik  

Hastalık 

r -,075 -,406 -,002 -,061 -,059 -,115 

p ,503 ,000** ,983 ,581 ,594 ,299 

Çalışma 

Süresi 

r ,143 -,039 ,008 ,095 -,027 -,083 

p ,198 ,724 ,944 ,395 ,810 ,455 

İş 

Memnuniyeti 

r ,267 ,184 ,050 ,128 ,105 ,200 

p ,015* ,097 ,653 ,248 ,346 ,070 

Yaşam 

Kalitesi 
r 

1 
,466 ,276 ,395 ,285 ,488 

p ,000** ,011* ,000** ,009* ,000** 

Genel Sağlık 

Durumu 

Algısı 

r ,466 
1 

,317 ,407 ,403 ,574 

p ,000** ,004* ,000** ,000** ,000** 

Fiziksel 

Durum 
r ,276 ,317 

1 
,650 ,546 ,664 

p ,011* ,004* ,000** ,000** ,000** 

Psikolojik 

Durum 
r ,395 ,407 ,650 

1 
,531 ,751 

p ,000** ,000** ,000** ,000** ,000** 

Sosyal Durum r ,285 ,403
**

 ,546 ,531 
1 

,589 

p ,009** ,000 ,000** ,000** ,000** 

Çevresel 

Durum 
r ,488 ,574 ,664 ,751 ,589 

1 
p ,000** ,000** ,000** ,000** ,000** 

Pearson Korelasyonu (r) 

*p<0,05 

**p<0,001 
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Araştırmamıza katılanların kurumdaki çalışma 
sürelerine göre iş memnuniyetleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur ve çalışma 
süresi ile iş memnuniyeti arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir korelasyon saptanmamıştır. 
(sırasıyla; p=0,067, p=0,311). Ünalan ve ark. 
yaptıkları araştırmada, bizim çalışmamızla benzer 
şekilde, çalışma süresi ile iş memnuniyetleri 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark olmadığını 
bildirmişlerdir (p>0,05).

5
 Eskişehir ilinde birinci 

basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekimler 
üzerinde yapılan bir çalışmada toplam hizmet 
süreleri ile iş doyumu arasında anlamlı bir fark 
görülmemiştir (p>0,05).

10 
Erzurum’daki 

hastanelerde çalışan hemşirelerin çalışma 
ortamlarına ilişkin algılarının incelendiği bir 
çalışmada da kurumdaki çalışma süreleri ile iş 
doyumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
fark görülmemiştir (p>0,05).

11 
Bu sonuçlar bizim 

çalışmamızla paralellik göstermektedir. İzmir ilinde 
çalışan ambulans ve acil bakım teknikerlerinde iş 
doyumunun incelendiği bir araştırmada ise 
kurumdaki çalışma süreleri arttıkça iş doyumunun 
anlamlı olarak düştüğü saptanmıştır (p<0,05).

12
 

Yine Ankara 112 çalışanlarının iş 
memnuniyetlerinin araştırıldığı bir çalışmada 
çalışma süresi ile iş memnuniyeti arasında anlamlı 
fark olduğu ve kurumdaki çalışma yılı arttıkça 
memnuniyet oranlarının düştüğü bildirilmektedir 
(p<0,05).

13 
 Bu sonuçlar yapılan iş ve çalışma 

şartlarının iş memnuniyetini etkileyen önemli 
etkenler olduğunu göstermektedir. 

Çalışmamıza katılanların cinsiyetlerine göre 
WHOQOL-BREF ölçekleri değerlendirildiğinde, 
kadınların yaşam kalitesi,  fiziksel, psikolojik ve 
çevresel durum ortalama puanlarının anlamlı 
olarak erkeklerden fazla olduğu görülmüştür. Sağlık 
durumu algısı ve sosyal durum ortalama puanları 
arasında ise istatistiksel anlamlı fark 
saptanmamıştır. (sırasıyla; p<0,001, p=0,003, 
p=0,004, p=0,002, p=0,103, p=0,720)(Tablo 2). HIV 
(İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü, Human 
Immunodeficiency Virus) ile enfekte hastalarda 
yaşam kalitesi ile cinsiyet ilişkisinin incelendiği bir 
çalışmada kadınların sağlık durumu ve sosyal 
durum algısı skorlarının anlamlı olarak daha düşük 
olduğu bildirilmiştir (sırasıyla; p<0,05, p<0,001).

14 

Bir devlet hastanesinde çalışan sağlık 
personellerinin yaşam kalitesi üzerine yapılan bir 
çalışmada cinsiyetin WHOQOL-BREF yaşam kalitesi 
ölçeği üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna 
varılmıştır (p>0,05).

1
 Topal ve ark. Londra’daki 

Türk’lerin yaşam kaliteleri üzerine yaptıkları bir 
araştırmada WHOQOL-BREF ölçeğine göre 
kadınların sağlık ve psikolojik durum algısının daha 

iyi olduğu, yaşam kalitesi, fiziksel, sosyal ve 
çevresel durum algılarında ise anlamlı bir fark 
olmadığını bildirmişlerdir (sırasıyla; p<0,05, 
p>0,05).

15 
Kore’li tip 2 diyabet hastalarının yaşam 

kalitesinin ilişkili olduğu faktörlerin irdelendiği bir 
çalışmada hastaların yaşam kalitesi ile cinsiyet 
arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir 
(p>0,05).

16 
Bir üniversite hastanesindeki doktorların 

yaşam kalitesinin değerlendirildiği bir başka 
araştırmada da cinsiyetler arasında yaşam kalitesi 
puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır 
(p>0,05).

17 
Wang ve ark. Çin ve Japon gençlerinin 

yaşam kalitelerini karşılaştırdıkları çalışmada da 
cinsiyetler arasında istatistiksel anlamlı bir fark 
olmadığını bildirmişlerdir (p>0,05).

18
 Cinsiyetin 

yaşam kalitesine etkisi ile ilgili araştırmalardaki 
elde edilen farklı sonuçların incelenen grupların 
değişkenliğinden kaynaklandığı düşünülmüştür. 

Araştırmamızdaki bireylerin evlilik durumuna göre 
yaşam kalitesi ölçeği puanları değerlendirildiğinde 
evli ve bekarlar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark olmadığı görülmüştür (p>0,05)(Tablo 2). 
Ankara’da 112 acil yardım hizmetleri sağlık 
çalışanlarının yaşam kalitelerinin değerlendirildiği 
bir araştırma da medeni durum ile yaşam kalitesi 
algıları arasında anlamlı bir fark olmadığı 
saptanmıştır (X2=2,58, p>0,05).

19
 Soma’da bir 

elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçilerin yaşam 
kalitesi üzerine yapılan bir çalışmadaysa evlilik ile 
yaşam kalitesi arasında pozitif bir ilişki olduğu 
bildirilmiştir (p<0,05).

6 
Bir üniversite hastanesinde 

çalışan hemşirelerin kaliteli yaşam algısının 
araştırıldığı bir çalışmada da evli olanların yaşam 
kalitesi algılarının evli olmayanlardan anlamlı 
olarak yüksek olduğu görülmüştür (X2=7,41, 
p<0,001).

7
 Bir üniversite hastanesindeki doktorların 

yaşam kalitesinin değerlendirildiği araştırmada 
evlilerin psikolojik, sosyal ve çevre puanlarının 
anlamlı olarak daha yüksek olduğu bildirilmektedir 
(p<0,05).

17
  Konya kent merkezinde sosyoekonomik 

eşitsizlikler ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve 
yaşam kalitesinin ilişkisinin incelendiği bir 
çalışmada ise evli olanların sağlıklı yaşam biçimi 
davranışları anlamlı olarak daha yüksek iken yaşam 
kalitesi puanları bekarlardan daha düşük olduğu 
tespit edilmiştir (sırasıyla; p<0,05, p<0,001).

20 

Çalışmamıza katılanların çoğunun evli olması (% 
79,5, n=66), evli ve bekarlar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark olmamasına neden olmuş 
olabilir. 

Kampüs çalışanlarının kurumdaki çalışma süresine 
göre yaşam kalite ölçeği puanları 
değerlendirildiğinde 1- 10 yıldır çalışanlar ile 11 yıl 
ve üzeri yıldır çalışmakta olanlar arasında anlamlı 
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fark yoktu (p>0,05)(Tablo 3). Bir devlet 
hastanesinde çalışan sağlık personellerinin yaşam 
kalitesi üzerine yapılan çalışmada da, bizim 
sonuçlarımızla benzer şekilde, çalışma yılının 
WHOQOL-BREF yaşam kalitesi ölçeği üzerinde 
anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür (p>0,05).

1
 

Ankara’da 112 acil yardım hizmetleri sağlık 
çalışanlarının yaşam kalitelerinin değerlendirildiği 
araştırma da toplam hizmet süresi ile yaşam 
kalitesi arasında anlamlı bir fark olmadığını 
göstermektedir (X2=1,45, p>0,05).

19 
Bir üniversite 

hastanesinde çalışan hemşirelerin kaliteli yaşam 
algısını araştıran çalışmada ise çalışma yılı 10 yıl ve 
üzeri olanlarda iş memnuniyeti anlamlı olarak 
yüksek bulunmuştur  (X2=10,99, p<0,001).

7
 Yaşam 

kalitesinin genel olarak çalışma süresi ile ilişkili 
olmadığı ancak hemşirelikte olduğu gibi çalışma 
hayatının ilk yıllarında iş yükü ve nöbetlerin yoğun 
olduğu iş gruplarında hizmet süresi arttıkça azalan 
iş yükünün beraberinde yaşam kalitesini arttırdığı 
düşünülmüştür. 

İş memnuniyetine göre karşılaştırıldığında işinden 
memnun olanların yaşam kalitesi ve çevresel 
durum ortalama puanları kararsız ya da memnun 
olmayanlardan anlamlı olarak yüksek olduğu ve iş 
memnuniyeti ile yaşam kalitesi arasında anlamlı 
pozitif korelasyon olduğu görülmüştür (sırasıyla; 
p<0,05, Tablo 3, p<0,05, r=0,267, Tablo 4). Bizim 
çalışmamızla benzer olarak elektrik dağıtım 
şirketindeki işçiler de yapılan çalışmada da işten 
memnuniyet ve iş doyumu ile yaşam kalitesi 
arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür 
(p<0,05).

6
Eskişehir ilinde çalışan hekimler üzerinde 

yapılan bir çalışmada da sosyokültürel çevrelerini 
iyi olarak yorumlayanların iş doyumlarının daha 
yüksek olduğu bildirilmiştir (F=22,25, p<0,001).

10 
 

Bu sonuçlar elde ettiğimiz sonuçları 
desteklemektedir. 

Çalışmamızda WHOQOL-BREF ölçeği ortalamaları 
değerlendirildiğinde, yaşam kalitesi,  sağlık algısı, 
fiziksel, psikolojik, sosyal ve çevresel durum 
puanları arasında istatistiksel anlamlı pozitif 
korelasyon olduğu görülmüştür (Tablo 4). Kaya’nın 
Ankara’da 112 Acil Yardım Hizmetleri sağlık 
çalışanlarının öznel yaşam kalitelerinin 
değerlendirilmesi çalışmasında elde edilen sonuçlar 
arasında anlamlı pozitif korelasyon olduğu 
bildirilmiştir (p<0,001).

20
 Bu sonuçlar bizim 

sonuçlarımızı desteklemektedir. 

SONUÇ 

İş memnuniyeti arttıkça kişileri yaşam kalitesi de 
artmakta ve kişilerin sağlığına, psikolojik 
durumlarına, soysal çevrelerine olumlu katkılar 

sağlamaktadır. Bu durumun toplum geneline de 
pozitif yansımaları olacaktır. 

ÖNERİLER 

Çalışanların iş memnuniyetleri arttırılmalıdır. 
İşverenlerin iş memnuniyetinin önemi konusunda 
bilinçlendirilmesi ve istatistiksel açıdan daha 
güvenilir sonuçların elde edilebilmesi için bu 
konuda daha fazla sayıda iyi planlanmış, geniş 
tabanlı standardizasyona önem veren çalışmalara 
ihtiyaç vardır. 

Çıkar çatışması: Yazar herhangi bir çıkar çatışması 
bildirmemiştir. 
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ÖZET 
Talasemi Minor’da Demir, Folik Asit ve B12 Eksikliği Prevalansı  
Talasemi taşıyıcılığına bağlı anemi bölgemizde sık karşılaşılan hematolojik bir problemdir ve demir eksikliği 
anemisi ile karışabilmektedir. Her ikisinin birlikte olduğu olgularda anemi daha da derinleşmesine rağmen konu 
ile ilgili kaynaklarda bilgiler yeteri kadar açık değildir. Bu çalışma, beta talasemi taşıyıcılığı tanısı alan hastaların 
besinsel durumunu (demir,  folik asit ve vitamin B12) değerlendirmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya beta 
talasemi taşıyıcılığı tanısı almış alan 47’si erkek toplam 183 hasta alındı. Kadın hastaların %17.5 sinde ve 
erkeklerin % 1.6’sinde demir eksikliği olduğu tespit edildi. Vitamin B12 ve folik asit düşüklüğü sırasıyla %28.7, 
%10.3 olarak saptandı.  Çalışmamız sonucunda takip edilen talasemi taşıyıcılığında eşlik eden demir eksikliği ve 
diğer besinsel anemilerin (vitamin b12 ve folik asit eksikliği) varlığının araştırılmasının yararlı olabileceği 
düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Beta Talasemi Minor, Demir Eksikliği Anemisi, B12 Vitamini, Folik Asit 
ABSTRACT 
Prevalence of Iron, Folic Acid and Vitamin B12 Deficiency in Patients with Thalassemia Minor 
Thalassemia trait -related anemia is a common hematologic problem in Mediterranean region. This type of 
anemia may be frequently confused with iron deficiency anemia. Anemia becomes more severe in case of co-
existence of both anemia types and literature knowledge is sparse on that issue. This study was carried out 
with the aim of investigation of iron, folic acid and vitamin B12 levels in patients who were diagnosed with beta 
thalassemia trait. A total of 183 patients (47 male, 136 female) who were diagnosed with beta thalassemia 
minor were enrolled in the study.  Iron deficiency was detected in 17.5% of women and in 1.6% of men. 
Decreased vitamin B12 and folic acid values were detected as 28.7% and 10.3%, respectively. It was concluded 
that serum iron, folic acid and vitamin B12 levels should also be measured in assessment of talassemia trait 
patients due to its high prevalence in study region.  
Key Words: Beta Thalassemia Minor, Iron Deficiency Anemia, Vitamin B12, Folic Acid 
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Introduction 

Beta thalassemia are types of inherited autosomal 
recessive blood diseases caused by insufficient 
beta chain synthesis of hemoglobin leading to 
chronic haemolysis and severe anemia. Beta 
thalassemia trait means heterozygous form of this 

 

 
 
 
 
 
 
 

disease characterized by mild anemia.
1,2

 The rate 
of beta thalassemia with a high HbA2 reported as 
3.4% overall in the South of Turkey and highest 
(7.1%) among the Kurdish speaking people.

2
 

Iron deficiency anemia is present in more than 1.5 
billion individuals worldwide.

3
 Iron deficiency is the 

most common cause of anemia in the South of 
Turkey with the prevalance of 17.2% overall.

2
 

Although the most common cause of iron 
deficiency is iron loss due to menstrual bleeding, 
long standing gastrointestinal hemorrhages are 
also one of the most important causes of iron 
deficiency. It is also an important problem seen 
due to complications of chronic diseases and in 
pregnancy.

3,4
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If co-existance of beta thalassemia trait and 
nutritional deficiencies such as iron, vitamin B12 
and folic acid develop in a patient, anemia will be 
expected as more severe.

5,6
 So, it is important to 

recognize, diagnose and treat vitamin B12 and folic 
acid deficiency-related anemias. The current 
knowledge concerning nutritional deficiencies in 
patients with beta thallasemia trait is not clear. In 
this study, it was aimed to investigate iron, folic 
acid and vitamin B12 status in patients with beta 
thalassemia trait. 

Material and Method 

The study represents a retrospective, cross-
sectional, single-center cohort study. Data were 
collected from a previously authorized and 
validated Hospital Information Management 
System (Nucleus version 9.6.37, Monad, Ankara, 
Turkiye). The validity of the data was checked by 
the Record Inspection Group of the related 
Department.  

A total of 183 patients (136 female, 47 male) with 
beta thalassemia trait between January 2006 and 
September 2011 and who were not receiving iron, 
vitamin B12 or folic acid therapy were included in 
the study. Complete blood count was analysed 
using Cell Dyn 37000 (Abbott Park, IL, USA) in all 
patients. Patients whose Hb A2 was between 3.50-
10.0% on High pressure liquid chromatography 
(HPLC) and whose mean corpuscular volume (MCV) 
was <80 fl, mean corpuscular hemoglobin (MCH) 
was < 27 pg were diagnosed with beta thalassemia 
trait; patients whose serum iron was <60µg(60-140 
µg) and saturation index was <20%(20-55) , ferritin 
was <7 ng/mL (7-140 ng/mL) were diagnosed with 
iron deficiency anemia. Reference range of vitamin 
B12 was determined as 179-883 pg/mL with 
Chemiluminescent Microparticle Immunoassay 
using  Arcitect device (Abbott Laboratories, Abbott 
Park, IL, USA), reference range of folic acid was 
determined as 3-17 ng/dL for folic acid. 

Patients whose ferritin levels were elevated as 
acute phase reactant or who had inflammatory 
diseases and other haemoglobinopathies were 
excluded from the study. 

Statistics 

Obtained data were analysed using SPSS 17.0 
statistical package program. Mann-Whitney U test 
and Pearsons Chi-Square test were used.  

A P level of <0.05 was accepted as statistically 
significant. 

Results  

Table 1 represents clinical and laboratory 
characteristics of patients with beta thalassemia 
trait. 

A total of 183 patients with thalassemia trait (47 
M, 136 F) were included in the study. Most of the 
subjects were female (74,4%) with mean age of 
48,0 ± 17,6 years (range 17-86).  When we 
compared clinical and laboratory parameters by 
female versus male patients, we observed female 
patients had lower hemoglobin and more 
incidence of nutritional deficiency (hgb 10.4 vs 
11.4, iron deficiency 32 (%23.5)  vs 3 (%6.3), p< 
0.05 for all). Majority of subjects 89,1% had a 
hemoglobin F level of ≤ 2% and 10.9% of subjects 
had a hemoglobin F level of  > 2%. Serum vitamin 
B12 level was found as <179 pg/mL in 45 out of 
157 patients (28.7%) whose vitamin B12 level was 
studied. Vitamin B12 values were≥179 ng/ml in 
most of the male and female patients. 

Table 2 shows a comparison of hematological 
parameters of patients with beta thalassemia trait 
according to presence of iron deficiency anemia. 

Out of 183 subjects,  %19,1 had iron deficiency 
anemia. Of the patients who were detected to 
have iron deficiency anemia, 17,5% were female 
and 1,6% were male. Hemoglobin and MCV were 
statistically significantly lower and MCH and RDW 
levels were statistically significantly greater in iron 
deficient subjects (P <0.05).  Mean eryhtrocyte 
counts did not differ between the groups. 

No significant difference was found between MCV 
of cases with normal or low B12 level. Similarly no 
difference was detected between MCV of cases 
with normal or low folic acid level. Folic acid 
deficiency (< 3 ng/dL) was detected in 15 out of 
145 patients (10,3%). 

Discussion 

Prevalence of talassemia trait is around 2,1% in 
Turkey. This ratio is as high as 13% in some regions 
including Meditteranean, Agean and Trachian 
regions.

7 
Several ethnic groups living in this area 

may have played a role in developing thalassemic 
cases due to marriage between close relatives.

2 
 

Nutritional deficiencies like iron, and vitamin B12 
are also frequent in people living in these areas.

2,8
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Table 1. Clinical and laboratory characteristics of patients with beta thalassemia trait 

Characteristics İron def.n(%) Vit B12 def. n(%) 

Male 3 (6,3) 12 (30) 

Female 32 (23,5) 33 (28,2) 

Total 35 (19,1) 45 (28,6) 

İron def: iron deficiency, Vit B12 def: vitamin B12 deficiency 

Table 2. Comparison between the subjects with or without iron deficiency anemia  

Parameters With IDA (SF <7) 
Mean ± SD (range) 

Without IDA (SF≥7) 
Mean ± SD (range) 

P value 

Hemoglobin (g/dl) 10,0 ± 1,4 (6,8–12,8) 11,5 ± 1,5 (8,4–15,6) <0,01 

MCV (fl) 60,1 ± 5,2 (51,0–72,1) 64,8 ± 4,2 (53,2–81,0) <0,01 

MCH(pg) 19,3 ± 2,6 (15,0–28,1) 21,0 ± 1,5 (17,2–27,3) <0,01 

RDW (%) 19,8 ± 2,6 (16,0–25,7) 17,6 ± 1,8 (14,8–26,6) <0,01 

IDA: iron deficiency anemia, SD: standart deviation 

The prevalence of iron deficiency using low 
transferring saturation as criteria was found to be 
17.2% overall.

2
 Dietary habit, and probably 

helicobacter infection may have resulted in 
nutritional deficiency.

8,9
 

The patient with thalassemia trait usually have a 
mild microcytic anemia and they are usually 
asymptomatic. Microcytosis may lead to confusion 
with iron deficient state. So, these patients 
sometimes receive unnecessary iron. However 
those patients should not use iron unless iron 
deficiency develops. Folic acid treatment is 
recommended as some patients may develop folic 
acid deficiency.

10,11
 

Knowing iron levels is of importance in thalassemia 
trait cases. Hemoglobin levels in stable period may 
be detected in thalassemia trait cases that do not 
have iron deficiency. Ferritin levels would decrease 
in case of iron deficiency and hypochromic 
microcytic anemia would become more overt.  
Patients need iron therapy in this case.

5,12,13
 The 

evaluation of iron status in Iranian adults in 2000 
showed that beta thalassemia minor may play a 
role in improving iron status in females. However 
in men, iron supplementation can lead to iron 
overload. They concluded that, iron level should be 
examined in subjects with the trait especially in 
men, to avoid harmful effects of iron overload in 
early stages of the disorder.

6
 In a previous study 

conducted with 150 beta thalassemia trait,  
prevalence of iron deficieny was found as 29,7% in 
females and 3,4 % in males.

14
 In our study, 

prevalence of iron deficiency was found as 17,5% 
in females and 1,6% in males with thalassemia trait 
cases suggesting females tend to have more blood 
loss in menstrual periods or they have more pica 
habit like phagophagia comparing with males. 
These observations are supported by our 
previously published reports.

9,12
 As expected, the 

hemoglobin, MCV of iron deficient patients were 
lower while MCH and RDW levels were significantly 
greater values.  A significant difference was not 
found in erythrocyte count.  

The most important findings of vitamin B12 and 
folic acid deficiency are morphologic changes in 
bone marrow and blood. Megaloblastic anemia 
develops due to impaired DNA synthesis.

15,17
 

Morphological changes in peripheral blood include 
macrocytosis and hypersegmentation of 
neutrophils.  

In our study, prevalence of vitamin B12 and folic 
acid deficiency among patients with thalassemia 
trait were detected as 28.7% and 10.3%, 
respectively. These percentages are very 
impressive and they might be a reflection of the 
effect of H. pylori infection on serum vitamin B12 
level. Higher frequency of vitamin B12 deficiency 
was reported in a study from Meditteranean 
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region of Turkey compared with a western study. 
The study showed a strong association of vitamin 
B12 deficiency with Helicobacter pylori infection.

18
 

Another study conducted with patients responsive 
to vitamin B12 treatment, hematoctrit values were 
detected to fall below 25% in only 20% of patients 
with thalassemia trait.

16
 In our study,  no 

difference was found between patients whose 
vitamin B12 level was low or normal in terms of 
MCV. Erythrocyte volume elevations may be 
masked by coexisting iron deficiency or 
thalassemia trait. Therefore normal MCV levels 
may be seen in one-thirds of patients with vitamin 
B12 deficiency.

15,16
 

In conclusion, nutritional deficiency like iron, 
vitamin B12 and folic acid for individuals with beta 
thalassemia trait in some regions of Turkey 
remains elusive. An epidemiologic study seems 
necessary due to the phenotypic variability of 
patients with thalassemia trait who have 
nutritional problem. 
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ABSTRACT 
Background: Labour pain is the most undesirable and unpleasant aspect of experience during childbirth. It is a 
challenging issue for nurses designing intervention protocols. Thus, the purpose of this study was to identify 
the effect of biofeedback on the perception of pain during labour among labouring women. Methodology: A 
quasi-experimental design with random assignment was utilized in this investigation. Fifty subjects were 
assigned into either biofeedback (n=25) or control group (n=25). Participants’ levels of pain were measured 
utilizing the Visual Analogue Scale (VAS) for pain and the behavioural rating scale (BRS) for pain. The control 
group was provided with the usual standard routine of care, while the biofeedback group was provided with 
the usual standard routine of care and was exposed to biofeedback therapy throughout the labour. Results: 
Findings revealed that those in the biofeedback group had statistically significant reduction in reported pain 
levels compared to those in control group [VAS (t=2.85, p=0.0064) and BRS (t=5.2, p=0.0001)]. Conclusion: The 
study showed that biofeedback therapy during labour can reduce pain and it can be used as a part of routine 
care for women during labour. 
Keywords: Biofeedback, Labour Pain, Childbirth, Visual Analogue Scale, Behavioural Rating Scale. 
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Introduction  

Labour pain is the most severe pain experienced by 
the women. Parity also influences labour pain, that 
is, primigravida women experience more pain 
during labour than multigravida mothers.

1
 The 

incidence of caesarean sections is high and 
continues throughout the developed and 
developing countries.

2 
Majority of women (68%) 

are requesting for caesarean section because of 
psychological indications. Women with adequate 
psychological support and relaxation techniques 
had reduced the incidence of caesarean section 
and 38% of them agreed for normal vaginal 
delivery. Relaxation techniques, mainly breathing 
exercises, had brought 50% reduction in caesarean 
section for psychological indications.

3 

 

 

 

 

In most maternity hospitals, pharmacological and 
non- pharmacological methods are used to relieve 
pain. The aims of all these methods are to reduce 
or mitigate labour pain without any harmful effects 
on mother and child.

4 
Non-pharmacological 

treatments are often simple and inexpensive and 
can be used as replacement or complementary 
therapy associated with medications treatment 
where pregnant women are the decision-makers, 
so they feel strengthened and it is effective on 
their labour progress.

5 
Non pharmacological 

methods for pain relief include: hypnosis, massage, 
heat and cold, aromatherapy, percutaneous nerve 
stimulation, music therapy and changing the 
mother status during the labour such as walking, 
breathe control, and accompanied by a person 
during labour.

6
 

For several decades, childbirth educators have 
focused on the alleviation or reduction of pain and 
suffering during the child birth experience. A wide 
variety of non pharmacological pain relief 
measures, as well as pharmacological 
interventions, are presently available to women in 
labour. Relaxation, breathing techniques, 
positioning/ movement, massage, hydrotherapy, 
hot/cold therapy, music, biofeedback, guided 
imagery, acupressure, and aromatherapy are some 
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self-help comfort measures women may initiate 
during labour to achieve an effective coping level 
for their labour experience. Lamaze childbirth 
preparation classes teach the majority of these 
techniques.

7
 

Biofeedback or biological feedback encompass a 
therapeutic technique by which individuals receive 
training to improve their health and well being 
through signals coming from their own bodies 
(temperature, heart rate, muscular tension, etc). 
The underlying principle is that changes in 
thoughts and emotions may result in changes in 
body functioning. It consists of an alternative 
treatment that aims to gain control over 
physiological responses with the aid of electronic 
instruments, under the supervision of experts in 
biofeedback technique. This includes measuring 
muscle tension; skin temperature gauges showing 
changes in the amount of heat given off by the skin 
indicating a change in blood flow. Biofeedback may 
be useful in relieving an overly rapid heartbeat and 
controlling high blood pressure. Respiration 
feedback devices concentrate on the rate, rhythm, 
and type of breathing to help lessen symptoms of 
asthma, anxiety and hyperventilation, and also 
promote relaxation.

8
 

As biofeedback is a non-invasive therapy which 
should be administered after a medical 
consultation has ruled out serious symptoms or an 
underlying chronic disorder. It is given to women 
during labour to reduce the perception of pain 
during labour. At the first session, the woman is 
asked a few questions about her health and that of 
family members and shown how to use and apply 
the biofeedback equipment.

9
 

Prenatal lessons are generally delivered by 
healthcare professionals such as clinicians, nurses, 
physiotherapists, midwives or birth instructors. 
There is a need to study the effectiveness of 
biofeedback as a tool to reduce the perception of 
pain as well as the costs associated with its 
application.

10
 

Materials and Methods 

Subjects  

The study was conducted between March 2013 
and June 2013 at selected hospitals in Coimbatore 
Dist, Tamil Nadu, India.  Inclusion criteria 
comprised only nulliparous women, with a 
singleton pregnancy of gestation age >36 weeks, 
singleton pregnancy with cephalic presentation, 
cervical dilatation≥ 4 cm and having three uterine 

contractions in 10 minutes at least with a duration 
of 30 seconds. Exclusion criteria included, third 
trimester bleeding, intrauterine fetal growth 
retardation, multiple pregnancy, breech 
presentation, being athletic, addiction (alcohol and 
cigarettes), using analgesic during 3 hours before 
and during the intervention, the use of sedative 
drugs and history of infertility, allergy to essences 
and use of herbal oil. 

Procedure 

This was a quasi experimental research design. 
Information was gathered in the form of a short 
questionnaire to elicit maternal feedback about 
receiving and administering biofeedback therapy. 
After explanation and obtaining written consent of 
women, they were randomly assigned to two 
groups. The first group (n=25) received only 
routine interventions like antiseptic dressing, 
encouragement, enema with soap and water, 
bladder care, assessment of abdominal and vaginal 
findings, recording pulse, respiration, blood 
pressure and fetal heart rate. The second group 
(n=25) received the routine intervention along with 
biofeedback Therapy. In biofeedback therapy the 
uterine contraction and fetal heart rate were 
monitored and instructed the mother to feel the 
variations through Cardiotokograph. Following this 
session, relaxation exercises and practice were 
conducted. Participants were instructed to practice 
this continuously. Biofeedback was initiated upon 
admission to the labour and continued until 
delivery. Biofeedback therapy was administered 
for one of the following reasons: to alleviate pain 
(reduction of level pain intensity) or to improve the 
wellbeing of mother and to promote active 
participation for labour process. 

Ethical considerations  

This study was approved by the Research Ethical 
Committee of concerned selected hospital in 
Coimbatore (Protocol Number: 2013/PhD 
N/KG/006). Women those who completed 
informed written consent form were assigned a 
specific ID code, ensuring data set anonymity. The 
committee allowed the women to withdraw from 
the study at any point.  

Statistical analyses  

The data were entered in Microsoft excel and were 
computed by SPSS version19. Descriptive statistics 
used include percentage mean and frequency. Chi-
square test was used to determine the difference 
of demographic variables of the subjects in both 
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groups. Independent t-test after ensuring 
normality and homogeneity of the samples was 
used to detect significant difference in the baseline 
and post test scores. The level of confidence was 
set at 95%. 

Results  

Fifty subjects (50) were recruited to participate in 
the investigation. The mean age was 26±2 years. 
Majority of the respondents received pre-natal 
services in both control (96%) and study groups 

(100%). The result showed in table 1 described that 
both groups were found to be non significant in 
aspects of age, family income, history of prenatal 
check up. 

 

Significant differences found between the Control 
and Study group are shown in Table 2. Both the 
scores of VAS and BRS were statistically significant 
when compared with control group.  Significant 
values of VAS and BRS were t=2.85, p=0.0064, 
t=5.2, p< 0.0001 respectively.  

 
 
Table1.Demographic characteristics of the subjects in two groups 
 

Characteristics  
Control group Study group 

X
2
 P value 

n% n% 

Age 

18-22 yrs 

23-26 yrs 

27-30yrs 

31-34 yrs 

21 (84%) 

03 (12%) 

01 (04%) 

00 

18 (72 %) 

05 (20%) 

01 (04%) 

01 (04%) 

3.633 0.304 

Family monthly 
Income 

5000-10000 

10001-15000 

15001-20000 

>20001 

13 (52%) 

3 (12%) 

5 (20%) 

4(16%) 

7 (28%) 

5 (20%) 

5(20%) 

8(32%) 

1.173 0.630 

History of Prenatal 
check up 

Yes 

No 

24 (96%) 

01(4%) 

25 (100%) 

00 
1.020 0.3124 

 

 

Table 2. Baseline difference on control and study group utilizing two scales 

Variables 
Control group Study group 

Confidential 
Interval 

T value P value 

Mean SD Mean SD 

Visual Analogue 
Scale 

80.35 12.64 70 13 95% 2.85 0.0064 

Behavioral Rating 
Scale 

8.4 0.8 6.9 1.2 95% 5.2 0.0001 
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Discussion  

Biofeedback is a valuable tool in reducing labour 
pain which facilitates psychological interventions 
that aid developing greater skills for coping and 
improved functioning on measures of pain 
intensity, adaptive beliefs about pain and the level 
of depression.

11
 

Moreover when used as an adjunct to other 
therapeutic interventions it is shown as an 
effective treatment for reducing or eliminating 
symptoms of several pain-related conditions, 
including low back pain.

12
 

Biofeedback has focused on the acquisition of 
control over some physiological responses with the 
aid of electronic devices, allowing individuals to 
regulate some physical processes (such as pain) 
which are not usually under conscious control. The 
role of this behavioural approach for the 
management of pain during labour, as an addition 
to the standard prenatal care, has been never 
assessed systematically.

13
 

Duchene 1989 reported that women in the 
biofeedback group had statistically significantly 
lower pain levels according to the McGill Pain 
Questionnaire scale. Pain in labour was measured 
using the Visual Analogic Scale (VAS). It is one of 
the most commonly used measures of pain 
intensity scale in pain research. It also reported 
that women in the biofeedback group had 
significantly lower in VAS pain ratings at admission, 
delivery and after delivery. Furthermore; the small 
sample size might have affected the statistical 
power and effect size of the study. Thus, future 
studies may be conducted to increase statistical 
power and effective sample size. This pilot study 
also revealed that using the biofeedback can 
effectively reduce the pain during labour. 

Conclusions 

The results of this present study clearly indicated 
that the use of biofeedback therapy is an effective 
method of reducing pain perception among 
women during labour. As a non-pharmacological 
nursing intervention, biofeedback therapy is easy 
to administer, cost effective, harmless, does not 
require much training, and it is appealing to the 
mother. This intervention may be used by health 
care practitioners (medical and nursing staff, 
student nurses) as part of their routine when 
providing care with women during the labour 
process. It is hoped that the findings added 
knowledge to the existing body of literature on 

research related to non-pharmacologic 
management during labour and childbirth. 
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ABSTRACT 
A Case of Timely Recognized Aortic Stenosis in Primary Health Care 
Aortic stenosis (AS) prevalence increases with age, affecting 2–3% of the population older than 65 years of age. 
If not recognized early and treated appropriately, it may cause significant morbidity and consequently even 
lead to death. Herein we are presenting a case of sixty five-year-old male patient admitted to our clinic with the 
complaint of recently developed syncope attack. He was evaluated by complete physical examination and 
electrocardiogram ECG was ordered. 3/6 systolic murmur was heard and ECG revealed ST-segment elevation, 
later on the patient was diagnosed as severe calcific aortic stenosis in a secondary care center. 
Key Words: Aortic Stenosis, Syncope, Primary Care 
 
Ak M, Yüksel M. A Case of Timely Recognized Aortic Stenosis in Primary Health Care. TJFMPC 2013;7(4):91-93. DOI: 10.5455/tjfmpc.42817 
 

Introduction 

Geriatric population with aortic stenosis (AS) is no 
surprise in rise and seeks remedy for prolonged 
life.

1 
Calcific aortic stenosis is the most common 

cause of aortic valve replacement in developed 
countries.

1
 However there are no data regarding 

the unrecognized patients who even had no 
opportunity to have an operation to live longer. If 
not recognized and treated appropriately on time, 
it may cause significant morbidity and 
consequently even death. The most common 
etiologic culprit is the calcific degeneration 
pertinent to the aging process. A harsh murmur 
over right sternal border sometimes radiating to 
neck and accompanied by a thrill should warn the 
physicians about incidental aortic stenosis without 
any symptom, however in older age it may present 
with a symptom. The pathologic causes usually 
occur at the level of the aortic valve

2,3 
AS 

commonly presents with left ventricular 
hypertrophy and left atrial enlargement 
electrocardiographically (ECG). ST-segment 
elevation is frequently seen in the ECG of the 
patients with acute coronary syndrome (ACS). 
Nevertheless ST-segment elevation is not specific 
only for myocardial infarction. Conditions such as 
aortic stenosis, pericarditis, cardiomyopathies and 
electrolyte disturbances may also cause ST-
segment elevation.

4
 

 

 

It is crucial to determine the patients who would 
benefit from immediate reperfusion therapies in 
case of ST-segment elevation due to ACS. 

Herein we present a 65-year-old male patient 
admitted with syncope, harsh systolic murmur and 
ST-segment elevation on ECG who was later 
diagnosed as severe calcific aortic stenosis. 

Case Report 

A sixty five-year-old man new to practice was 
brought to family medicine outpatient clinic with 
the complaint of recurrent episodes of fainting.   

Past medical history was unremarkable except for 
inguinal hernia operation 10 years ago. Thorough 
systemic physical examination was rather normal 
other than unremarkable dyspnea. The 
cardiovascular risk factor was not closely 
associated with the current symptoms of the 
patient.  The patient did not mention any previous 
noteworthy diagnosis from his previous doctor 
visits. Cardiovascular examination revealed harsh 
3/6 systolic murmur extending up to his neck from 
the upper right sternal border,  and peripheral 
pulses were hardly palpable.  ECG revealed ST-
segment elevation in chest derivations and ST-
segment depression and, T wave inversion was 
seen in lateral derivations (Figure1). Then the 
patient was immediately referred to cardiologist 
for further evaluation in a secondary care center. 
Transthoracic echocardiography revealed a severe 
aortic stenosis (mean gradient was 52 mmHg). The  
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Figure 1. ECG of the patient 

 

aortic leaflets were thickened, calcified, and had a 
reduced excursion.  Electrolytes, liver and kidney 
function tests, hemogram and coagulation 
parameters were in normal range. In follow up ST-
segment elevations on ECG remained unchanged. 
STEMI was ruled out because of absence of chest 
pain and normal levels of cardiac biomarkers. The 
patient was referred to a tertiary center for further 
evaluation. 

Discussion 

AS is narrowing of the aortic valve area through 
which blood moves from heart to aorta. AS has 
several etiologies including congenital unicuspid or 
bicuspid valve, rheumatic fever, and degenerative 
calcific changes of the valve. Degenerative 
calcification causing restriction in valvular 
movement is the most common etiological factor 
in geriatric age group. Aortic valve area which is 
normally 3-4 cm

2
 can even decrease below 1 cm

2
 in 

severe aortic stenosis. Once symptoms develop, 
survival duration decreases to less than 5 years. 

5
 

Patients with exertional angina or syncope survive 
3 years in average. After development of heart 
failure, life expectancy is approximately 1 year. The 
primary ECG findings in aortic stenosis are related 
to the presence of left ventricular hypertrophy and 
left atrial enlargement. ECG of patients with  

 

 

significant aortic stenosis most likely shows 
evidence of left ventricular hypertrophy with or 
without a strain pattern, and T-wave inversion. In 
addition, ST-segment depression and higher QRS 
voltage also may be seen. A rapid and accurate 
diagnosis of acute STEMI has critical importance 
for the early initiation of reperfusion therapy but 
various conditions may present with ECG patterns 
mimicking STEMI in clinical practice including acute 
pericarditis, myocarditis, hyperkalemia, Brugada 
syndrome, pulmonary embolism, Prinzmetal's 
angina, cardiomyopathies and cerebrovascular 
diseases. For instance Khan et al. reported a case 
of hypertrophic cardiomyopathy with ST-segment 
elevation mimicking STEMI.

6
 Prinzmetal’s angina 

should be considered in case of ST-segment 
elevation but persistent pattern of ST-segment in 
our case ruled out this condition. Nitroglycerine is 
contraindicated in severe aortic stenosis and 
should not be given to rule out Prinzmetal’s angina 
in patients with harsh systolic murmur. 

The delay in the timely diagnosis of AS is 
multifaceted. Inclination to oversimplify the 
symptoms as the "natural phenomenon of aging 
process" may be associated with the delayed 
diagnosis of diseases in geriatric population. 
Coronary angiography revealed no coronary 
stenosis nor vasospasm, and cardiac biomarkers 
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didn’t elevate in our case. He didn’t notice any 
chest pain. Recently developed syncope attacks 
concomitant with ST-segment elevation and harsh 
systolic murmur provided sufficient clinical data for 
the recognition of aortic stenosis. Although not the 
chief presenting symptom, dyspnea as an 
accompanying symptom needs elaboration which 
may give valuable clues about the presence of non-
cardiac causes such as COPD, pulmonary emboli, 
asthma, neuromuscular disorders and anxiety 
disorders. The patient was referred to a tertiary 
center for further evaluation.  Aortic valve 
replacement operations today have excellent 
outcomes, however deciding whether a patient 
should go to surgery does not merely depend on 
physicians but it is a multifaceted issue to be 
addressed and is beyond the scope of this case. 
Nevertheless family physicians often follow up 
patients who have cardiac surgeries. An evidence -
based approach to daily practice for a family 
physician is to close monitoring of the patients’ 
international normalized ratio levels under 
Coumadin treatment.  

Conclusion 

Acute coronary syndrome should always be kept in 
mind in case of ST-segment elevation on ECG. 
However in the geriatric age group, recently 
developed syncope with ST-segment elevation 
without chest pain deserves particular attention 
for further evaluation in order to rule out aortic 
stenosis.  

Despite new developments in medical science, 
thorough physical examination and evaluation of 
ECG of patients in primary health care have 
paramount importance for early diagnosis of 
disorders such as the case presented here. In 
addition to effective use of basic tools “time and 
the opportunity to help patients are very powerful 
diagnostic tools in the hands of family physicians”.

7
 

References 

1.Lindroos M, Kupari M, Heikkila J, Tilvis R. 
Prevalence of aortic valve abnormalities in the 
elderly: an echocardiographic study of a random 
population sample. Journal of the American 
College of Cardiology. Apr 1993;21(5):1220-1225. 

2.Parolari A, Loardi C, Mussoni L, et al. 
Nonrheumatic calcific aortic stenosis: an overview 
from basic science to pharmacological prevention. 
European journal of cardio-thoracic surgery: 
official journal of the European Association for 
Cardio-thoracic Surgery. Mar 2009;35(3):493-504. 

3.Ghodduci KM, Antic M, Tanaka K, Verdries D, 
Kerkhove D.Sporadic supravalvular stenosis in a 
young man. JBR-BTR. 2013 Jan-Feb;96(1):27-9. 

4.Gu YL, Svilaas T, van der Horst IC, Zijlstra F. 
Conditions mimicking acute ST-segment elevation 
myocardial infarction in patients referred for 
primary percutaneous coronary intervention. 
Netherlands heart journal: monthly journal of the 
Netherlands Society of Cardiology and the 
Netherlands Heart Foundation. Oct 
2008;16(10):325-331. 

5.Monin JL, Lancellotti P, Monchi M, et al. Risk 
score for predicting outcome in patients with 
asymptomatic aortic stenosis. Circulation. Jul 7 
2009;120(1):69-75. 

6.Khan IA, Ajatta FO, Ansari AW. Persistent ST 
segment elevation: a new ECG finding in 
hypertrophic cardiomyopathy. The American 
journal of emergency medicine. May 
1999;17(3):296-299. 

7. Burgut E, Saatçi E, Bozdemir N, Akpınar E. 
Management of an Undifferentiated Problem in 
Primary Care. Turkish Journal of Family Medicine 
and Primary Care. 2007. Volume: 1 No:2 

 



 

  

25 – 26 Mayıs 2013 / Adana  

DAAHS- 

2013 
DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI 

SEMPOZYUMU – 2013 BILDIRI ÖZETLERI 
 

Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 2013 Bildiri Özetleri. TJFMPC 2013;7(4):94-118. DOI: 10.5455/tjfmpc.45745 



DD  

TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE (TJFMPC) ▪ www.tjfmpc.com ▪ VOL. 7, NO.4 ▪ DECEMBER 2013  

 
95 

 

Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu- 2013 Bildiri Özetleri 

 
 
 

Boy Kısalığı Olan Çocuk ve Ergenlerde 
Davranım Bozukluklarının Değerlendirilmesi 
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Amaç: Boy kısalığı tüm yaş grubunda biyolojik ve 
psikolojik sorunlar oluşturmaktadır. Özellikle 
çocuk ve ergen yaş grubunda psikolojik etkileri 
daha ön plana çıkmaktadır. Çocuk ve ergen yaş 
grubunda boy kısalığı, dürtü kontrol bozukluğu, 
karşıt gelme- karşıt olma bozukluğu, dikkat 
eksikliği ve davranış bozukluğuna neden 
olmaktadır.  Bu çalışmada çocuk endokrinoloji 
polikliniğinde boy kısalığı tanısı konulan 
hastalarda davranım bozukluklarını incelemeyi 
amaçladık. 
 
Yöntem: Çalışmamız 1.12.2012-1.04.2012 
tarihleri arasında çocuk endokrinoloji 
polikliniğine başvuran hastalarda yapıldı. 
Çalışmaya boy kısalığı tanısı konulan 100 hasta 
ile kontrol grubu olarak boy kısalığı tanısı 
olmayan 100 hasta dahil edildi. Hastaların 
bilgilendirilmiş olurları alındı. Kronik hastalıkları 

olanlar ile psikiyatrik hastalığı olan olgular 
çalışmaya dahil edilmedi. Olguların 
sosyodemografik verileri standart anket 
formuyla sorgulandı. Tüm katılımcıların 
ebeveynlerine ‘Çocuk ve ergenlerde davranım 
bozuklukları için DSM IV’e dayalı tarama ve 
değerlendirme ölçeği’ uygulandı. Veriler SPSS 
15.0 programı kullanılarak istatiksel analiz 
yapıldı. İstatistiksel anlamlılık p <0.05 olarak 
belirlendi. 
 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen olguların yaş 
ortalaması 11.7 ±2.3 SD (min.=7, max.=16)  idi. 
Çalışmamızda yaş ortalamaları kontrol grubunda 
11.6±2.0, boy kısalığı tanısı olan grupta 11.8±2.6 
olarak belirlendi. Boy kısalığı tanısı konan hasta 
grubun 53’ü kadın (%53), 47’si erkeklerden 
(%47) oluşmaktaydı. Kontrol grubumuzun ise 
46’sını kadın (%46), 54’ünü erkek (%54) hastalar 
oluşturdu. Boy kısalığı tanısı konulan olguların 
8’inde dikkat eksikliği, 8’inde dürtü kontrol 
bozukluğu, 15’ inde karşıt olma-karşıt gelme 
bozukluğu ve 2’sin de ise davranış bozukluğu 
tespit edildi. Kontrol grubu olguların 8’inde 
dikkat eksikliği, 4’ünde dürtü kontrol bozukluğu, 
7’sinde karşıt olma-karşıt gelme bozukluğu ve 
6’sında ise davranış bozukluğu saptandı. Boy 
kısalığı tanısı konulan grup ile kontrol grubu 
arasında dikkat eksikliği (p=1.000),  dürtü 
kontrol bozukluğu (p=0.235),  karşıt olma-karşıt 
gelme bozukluğu (p=0.071) , davranış bozukluğu 
(p=0.150) arasında anlamlı bir fark tespit 
edilmedi. 
 
Sonuç: Çalışmamızda boy kısalığı tanısı konulan 
olguların davranım bozukluklarının boy kısalığı 
olmayan grupla benzer olduğunu ortaya koyduk. 
Çocuk ve ergenlerde boy kısalığı nedeniyle 
görülen davranım bozukluğunda aile desteği ve 
sosyal çevrenin olumlu yaklaşımları önem 
taşımaktadır. Boy kısalığı tedavisinde hekimin 

P – 001 
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hastayı psikolojik açıdan travmadan koruması 
kadar öğretmen, aile ve sosyal çevresinin 
davranışlarının kontrollü olması gereklidir. 
Böylece boy kısalığının olumsuz davranım 
özelliği göstermenin engellenmesi sağlanacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Boy kısalığı, davranım 
bozukluğu, aile ve sosyal destek 
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Hamit Sırrı KETEN, Hüseyin ÜÇER, Mustafa Haki 
SUCAKLI, Mustafa ÇELİK 
 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Aile Hekimliği Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ 

 
Amaç: Obezite tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de giderek artan oranda görülen 
önemli bir halk sağlığı sorunudur. Obezitenin 
mortalite ve morbiditeyi artırıcı risk faktörü 
olduğu ortaya konmuştur. Obezitenin vücut 
sistemleri üzerine olan etkilerini inceleyen çok 
sayıda çalışma yapılmıştır.  Metobolik sistem 
üzerine olumsuz etkiler yapan hipotroidi, 
Cushing sendromu gibi endokrin sistem 
bozuklukları ile obezite birlikte 
seyredebilmektedir. Bu çalışmada obezite ile 
tiroid fonksiyonları arasında ilişki olup 
olmadığını incelemeyi amaçladık.  
 
Yöntem: Çalışmaya Üniversite Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Aile hekimliği polikliniğine 
01.02.2010-01.02.2013 tarihleri arasında 
başvuran olgular dahil edildi. Hastaların boy ve 
ağırlıkları ölçüldü. Ağırlık/ boyun karesi (kg/m2) 
formülü ile vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplandı. 
VKİ >30 olan olguların TSH ve Free T4 (fT4) 

parametrelerine bakıldı. Çalışmaya bilinen tiroid 
hastalığı olan ve tiroid fonksiyonlarını etkileyen 
ilaçlarla tedavi gören hastalar dahil edilmedi. 
Veri analizi SPSS 20.0 istatistik paket programı 
kullanılarak yapıldı. Verilerin analizinde 
ortalama, frekans ve standart sapma değeri 
belirlendi. İstatistiksel olarak p<0.05 anlamlı 
kabul edildi. 
 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 132 olgunun 
yaş ortalaması 37.1+11.3 (kadın=39.3+11.2, 
erkek=41.1+10.9) idi. Olguların 20’si (%16.2) 
erkek, 112’si (%84.8) kadındı. TSH: 1.6±0.9 
mU/L, fT4:1.1±0.2 ng/dL olarak bulundu. Bir 
hastada hipertiroidi (TSH <0.2 mU/L; T4 >1.7 
ng/dL), 3 hastada hipotiroidi (TSH >4 mU/L; fT4 
<0.8 ng/dL) tanısı konuldu. TSH >4 mU/L, fT4 
normal sınırlarda olan 2 hasta tespit edildi ve bu 
kişiler subklinik hipotirodi açısından takibe 
alındı.  
 
Sonuç: Çalışmamız sonucunda önceki 
çalışmalarda da olduğu gibi obezite ile tiroid 
fonksiyonları arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmadı. Ancak tiroid fonksiyonları ile 
obezite arasında neden sonuç bağlantılarının 
araştırıldığı farklı yaş gruplarında ve cinsiyetler 
arasında ilişkilerin incelendiği geniş örneklemli 
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: obezite, tiroid 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

P – 002 



DD  

TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE (TJFMPC) ▪ www.tjfmpc.com ▪ VOL. 7, NO.4 ▪ DECEMBER 2013  

 
97 

 

Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu- 2013 Bildiri Özetleri 

 
 

Üniversite Öğrencilerinin Bitkisel Ürünleri 
Kullanım Özelliklerinin Değerlendirilmesi 

 
Mustafa Haki SUCAKLI1, Cem YENİCESU2, Hamit 
Sırrı KETEN1, Nagihan SARI1, Mustafa ÇELİK1 

 

1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ 
2
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim 

Dalı, KAHRAMANMARAŞ 

 
Amaç: Günümüzde bitkisel ürünlere ilgi giderek 
artmaktadır. Bitkisel ürünlerin kontrolsüz 
kullanımının sağlık açısından risk oluşturduğunu 
vurgulayan çalışmalar olduğu gibi, bu konuda 
uzman kişilerin önerisi kontrolünde kullanımının 
medikal tedavinin destekleyicisi olduğuna ilişkin 
çalışmalar bulunmaktadır. Çalışmamızda 
üniversite öğrencilerinin bitkisel ürün kullanım 
özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
 
Yöntem: Çalışmada Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi’nin farklı fakültelerinden 543 
öğrenciye ulaşıldı. Aydınlatılmış onamları 
alınarak anket uygulandı. Katılımcıların 
sosyodemografik özellikleri, bitkisel ürün 
kullanımı hakkında bilgi, tutum ve davranışlarını 
sorgulayan soruların yer aldığı standart bir anket 
uygulandı. Veriler SPSS 20.0 programı 
kullanılarak analiz edildi. 
 
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin 278’i 
(%51.2) kadın, 265’i (%48.8) erkek, yaş 
ortalaması ise 22.7±3.4 SD (min=18, max=37) idi. 
Katılımcıların 218’i (%40.1) hastalandıklarında ilk 
olarak doktora başvurduğunu, 209’u (%38.5) ise 
öncelikle bitkisel ilaçlar ve geleneksel yöntemleri 
uyguladığını belirtti. Öğrencilerin 149’u (%27.4) 
daha önce aktarlardan bitkisel ilaç aldığını ifade 
etti. Katılımcıların 283’ünün (%52.1) aktarların 

sattıkları ilaçlara güvendikleri belirlendi. 
Öğrencilerin 87’si (%16.0) aktarlardan temin 
ettikleri ürünlerle tıbbi reçete edilmiş ilaçların 
aynı zamanda kullanılabileceğini belirtti. 
Katılımcıların 300’ü (%55.2) kullandıkları bitkisel 
ilaçları doktoruna söylediklerini ifade etti. 
Öğrencilerin 115’i (%21.2) TV programlarında 
gördüğü, 93’ü (%17.1) ise internette okuduğu 
bitkisel ilaç ve kür tariflerini uyguladığını belirtti. 
Katılımcıların 20’si (%3.7) internet ve TV 
reklamlarında gördüğü bitkisel ilaçları satın 
aldığını ifade etti. Öğrencilerin 317’sinin (%58.4) 
soğuk algınlığı, 253’ünün (%46.6) hastalıklara 
karşı korunma, 159’unun (%29.3) ise cilt 
sorunları sebebiyle bitkisel ilaç kullandığı 
belirlendi. Kullandığınız bitkisel ilaçlardan nasıl 
bir sonuç elde ettiniz sorusuna yanıt veren 
katılımcıların 321’i (%67.6) faydasını gördüğünü, 
146’sı (%30.7) ise fayda veya zarar görmediğini 
ifade etti.  
 
Sonuç: Çalışmamızda üniversite öğrencilerinde 
bitkisel ilaç kullanımının yaygın olduğu 
belirlendi. Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de 
giderek kullanımı artan bitkisel ilaçların kontrol 
altında tutulması önem taşımaktadır. Bitkisel 
ürünlerin kullanım şekli ve sağlığa olan 
etkilerinin bilimsel çalışmalarla ortaya konması 
gerekmektedir.  
 
Anahtar kelimeler: bitkisel ürünler, sağlık, 
üniversite öğrencileri  
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Sigara ve Zararlarına Yönelik Konferansların 
Faydası Var mı? 

 
Mustafa Haki SUCAKLI, Hamit Sırrı KETEN, 
Hüseyin ÜÇER, Nagihan SARI, Mustafa ÇELİK 
 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Aile Hekimliği Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ 

 
Amaç: Sigara ve tütün kullanım yaygınlığının 
giderek artmasıyla tıbbi, sosyal ve ekonomik 
açıdan önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya 
devam etmektedir. Gelişmiş ülkelerde halkın 
sigara konusunda bilinçlendirilmesi ve sigara 
kullanımını kısıtlayıcı sosyal politikalar 
geliştirmesi neticesinde sigara kullanım oranları 
düşmüştür. Buna karşın gelişmekte olan 
ülkelerde sigara kullanım oranları artma 
eğilimindedir. Sağlık hizmetindeki rolleri 
nedeniyle ebe ve hemşirelerin, toplumsal rolleri 
nedeniyle din görevlilerinin sigara kullanım 
davranışı üzerindeki etkileri önemlidir. Bu 
çalışmada; memurlar, din ve sağlık görevlilerinin 
sigara konusunda bilgi, tutum ve davranış 
özelliklerinin ortaya konulması ve sigara 
konusunda verilen eğitimin katılımcıların bilgi, 
tutum ve davranış özellikleri üzerine etkisinin 
ortaya koyulması amaçlanmıştır.  
 
Yöntem: Bu çalışma Kahramanmaraş’ta 
sigaranın zararları konusunda verilen bir dizi 
konferansın öncesinde ve sonrasında, 
konferanslara katılan; din görevlileri, sağlık 
çalışanları ve memurlar üzerinde yapıldı. 
Katılımcılar çalışma konusunda bilgilendirilerek 
onamları alındı. Katılımcılara uygulanan ankette 
sosyodemografik verileri,  tütün ürünleri 
konusunda bilgi, tutum ve davranış özellikleri 
sorgulandı. Sigaranın zararlarına yönelik bilgi 

düzeyini ölçmek için 20 soru soruldu ve her bir 
soru bir puan olarak değerlendirildi. Veri analizi 
SPSS 20.0 istatistik paket programı kullanılarak 
yapıldı. 
 
Bulgular: Katılımcılar 18-58 yaşları arasında 
olup, yaş ortalaması 40.0±8.6 idi. Çalışmaya 
katılan 90 olgunun 67’si (%74.4) erkek, 23’ü 
(%25.6) kadındı. Çalışmaya katılan olgulardan 
40'ı (%44.4) sigara, 5’i (%5.6) maraş otu ve 2’si 
(%2.2) ise hem sigara hem de maraş otu 
kullandığını ifade etti. Hemşirelerin 7’si (%53.8), 
ebelerin 6’sı (%54.5), memurların 25’i (%73.5) ve 
imam hatiplerin 2’si (%6.2)  sigara 
kullanmaktaydı. Konferansa katılan kadınlarda 
sigara kullanma oranı %52.2, erkelerde %41.8 
olarak tespit edildi. Sigara kullanımında 
cinsiyetin risk faktörü olmadığı tespit edildi 
(p=0.267). Fagerström nikotin bağımlılık testine 
cevap veren 25 olgunun 19’unun (%76.0) düşük 
düzeyde bağımlı oldukları tespit edildi. “Sigarayı 
bırakmayı denediniz mi?” sorusuna cevap veren 
42 kişinin 19'unun (%45.2) daha önce sigara 
bırakmayı denedikleri saptanmıştır. “Sigarayı 
bırakmak istiyor musunuz?” sorusuna cevap 
veren 39 katılımcının 21'i (%53.8) gelecekte 
sigarayı bırakmak istediğini ifade etmiştir. 
“Sigara bırakma konusunda kendinize güveninizi 
nasıl buluyorsunuz?” sorusuna eğitim öncesinde 
yanıt veren 26 katılımcının 8’i (%30.8), eğitim 
sonrasında ise cevap veren 35 katılımcının 20’si 
(%57.1) “kendine güvenlerinin iyi seviyede” 
olduğunu belirtti. Katılımcıların sigaranın 
zararlarına yönelik bilgi skorlaması eğitim 
öncesinde 15.8±2.8, eğitim sonrasında ise 
17.0±2.4 olarak bulundu. Eğitim sonrası bilgi 
düzeyi anlamlı olarak artmıştı (p=0.001).  
 
Sonuç: Sigaranın zararları konusunda 
katılımcıların bilgilerinin yetersiz olduğu 
bulundu. Eğitimler sonrası yapılan 
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değerlendirilmelerde bilgi tutumunun yükseldiği 
görüldü. Sigara ile etkin mücadelede önemli 
rolleri olan bu gruplarda periyodik eğitimlerin 
düzenlenmesi, eğitimlerin içeriğinin gözden 
geçirilerek etkin ve etkili mücadele yöntemleri 
geliştirilmelidir.  
Anahtar kelimeler: sigara, eğitim, bilgi, tutum, 
davranış 
 
 
 
 

Adana İl Merkezindeki Lise Öğrencilerinde 
Madde Kullanım Sıklığı 

 
Uzm. Dr. Dilek Antepüzümü Altıok, Doç. Dr. Esra 
Saatçı, Prof. Dr. Nafiz Bozdemir, Doç. Dr. Ersin 
Akpınar, Doç. Dr. Sevgi Özcan, Doç. Dr. Hatice 
Kurdak   
 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı, Adana  

 
Giriş: Sağlık açısından riskli davranışlar genellikle 
ergenlikte edinilir. Madde kullanma davranışı, 
ergenler için giderek artan önlenebilir riskli 
davranışlardan biridir ve temel risk faktörü, 
ergenin heyecan arayışı, merak ve risk alma 
eğilimidir.   
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Adana il 
merkezinde yer alan toplam 166 lisede öğrenim 
gören 89849 öğrenciden, rastgele örnekleme 
çıkan 20 lisede öğrenim gören toplam 3120 
öğrenci dahil edildi. Veriler Mart 2010 ayında 
toplandı. Çalışmada, sosyodemografik veri 
toplama anketi ve modifiye YRBS (Youth Risk 
Behaviour Surveillance) anketi kullanıldı. 
Anketler, okulda, tek oturumda, öğretmenler 
olmadan öğrenciler tarafından dolduruldu. 
Anketlere isim yazılmadı. Veriler istatistik analiz 
programı kullanılarak analiz edildi.  

Bulgular: Ankete katılanların %46,4’ü (n=1399) 
erkek, %53,6’sı (n=1616) kız öğrenciydi. Erkek 
öğrencilerin yaş ortalaması 16,7±1,2 yıl, kız 
öğrencilerin yaş ortalaması 16,4±2 yıl olarak 
bulundu. Öğrencilerin anne ve babaları 
çoğunlukla ilkokul mezunuydu (sırasıyla; %41,5’i 
(n=1277) ve %36,1’ü (n=1102)). Ebeveyn eğitim 
düzeyi ile öğrencinin madde kullanımı arasında 
anlamlı ilişki bulunamadı.     Öğrencilerin %3,5’i 
(n=109) hayat boyu en az bir kez madde 
kullanmayı denediğini ifade etti.  Bunların 
%6,4’ü erkek (n=88) iken %1,2’si (n=19) kızdı ve 
cinsiyet ve madde kullanımı arasında anlamlı 
ilişki vardı.  En fazla denenen madde %2,6 
(n=82) ile esrardı.  İkinci sırada, boya-tiner ve 
yapıştırıcı gelmekteydi  (%1,4). Madde 
kullanmaya başlatan etkenlerde ilk üç sırada;  
“arkadaş çevresi” (%42,2), “sorunlardan 
uzaklaşma isteği” (%35,8) ve “en yakın üç 
arkadaşından birisinin madde kullanıyor olması” 
(%22,9) vardı.  
 
Sonuç: Çalışmamızda belirlenen madde kullanım 
oranı, aile hekimlerinin bu sorun ile 
karşılaşabileceklerini düşündürmektedir. Ergen 
sağlığında önemli role sahip olan aile hekimleri 
ergenlerde mutlaka madde kullanımını 
sorgulamalı ve madde kullanımının riskleri ve 
zararları konusunda ergenlere danışmanlık 
hizmeti vermelidir. 
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Diyabetes Mellituslu Vakalarda A1C(HbA1c) 

Düzeyleri ve Obezite Parametrelerinin 
İncelenmesi 

 
Dr. Eda KÖROĞLU1, Dr. Evrim DURMAZ1, Dr. 
Yücel UYSAL1, Dr. Ertan MERT1 
 

1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 

Dalı 

 
Amaç:  
Çalışmamızda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Aile Hekimliği Polikliniğine kilo verme isteği ile 
başvuran veya bu amaçla konsülte edilen 
diyabetes mellituslu vakalarda A1C düzeyleri ve 
obezite parametreleri arasındaki ilişki 
incelenmiş ve diyabetli vakalarda kan şekeri 
düzeylerinin kontrol altında olup olmadığı 
araştırılmıştır. 
 
Gereç ve Yöntemler:  
01.09.2012-28.02.2013 tarihleri arasında Aile 
Hekimliği Polikliniğine kilo verme isteği ile 
başvuran veya bu amaçla konsülte edilen ve en 
az altı aydır diyabetes mellitus tanısı ile takip 
edilen 49 vakada yaş, cinsiyet, vücut kitle 
indeksi, bel çevresi, kullandığı antidiyabetik 
ilaçlar, son vizitte bakılan açlık plazma glukozu 
ve A1C(HbA1c) düzeyi verileri kaydedildi. Veriler 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
programı kullanılarak analiz edildi. 
 
Bulgular:  
Çalışmaya dahil edilen vakaların yaş ortalaması 
53,5±7,5(28-67 yaş) bulundu. Vakaların 37'si 
kadın(%75,5) ve 12'si erkek(%24,5) idi. Vücut 
kitle indeksine göre normal kilolu, fazla kilolu, 
klas 1 obez, klas 2 obez ve klas 3 obez grupta yer 
alan vaka sayıları sırasıyla 2(%4,1), 13(%26,5), 

17(%34,7), 5(%10,2) ve 12(%24,5) olarak 
bulundu. 
Bel çevresi ölçümlerine göre 37 kadın vakanın 
tamamında(bel çevresi  > 88 cm) ve 12 erkek 
vakanın 5'inde (%10,2)(bel çevresi > 102 cm) 
santral obezite tespit edildi. 
Vakaların 7'si(%14,3) herhangi bir ilaç 
kullanmazken 42'si(%85,7) en az bir 
antidiyabetik ilaç kullanıyordu. En sık kullanılan 
ilaç metformin 32(%65,3) idi. 16 Vaka (%32,6) 
insülin kullanıyordu. Kullanılan diğer oral 
antidiyabetikler; 8 vaka (%16,3) sülfonilüre 
grubu, 3 vaka (%6,1) DPP-4 inhibitörü(dipeptidil 
peptidaz-4), 2 vaka(%4,0) tiazolidinedion grubu 
ve 1 vaka(%2,0) GLP-1 analoğu(glucagon-like 
peptide-1) kullanıyordu. 
APG(açlık plazma glukozu) değerlerine 
baktığımızda vakaların 12'sinde(%24,5) APG'nin 
120 mg/dl'nin altında olduğu ve 37'sinde(%75,5) 
120 mg/dl'nin üzerinde olduğu bulundu. 
A1C düzeylerini incelediğimizde vakaların 
33'ünde(%67,3) A1C'nin %6,5'un üzerinde 
olduğu ve 28 vakada(%57,1) A1C'nin %7'nin 
üzerinde olduğu tespit edildi. Vakaların A1C 
düzeyleri ile vücut kitle indeksi veya bel çevresi 
değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki bulunmadı. 
 
Tartışma ve Sonuçlar:  
Çalışmamızda diyabetik vakaların A1C değerleri 
ile obezite parametreleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı. İncelediğimiz 
vakaların A1C değerlerine göre %67,3'ünde kan 
şekerinin kontrol altında olmadığı ve vakaların 
%75,5'inde APG'nun hedef aralığın üzerinde 
olduğu görüldü. Ayrıca vakaların %57,1'inde 
A1C'nin tedavi değişikliği gerektiren %7 sınırının 
üzerinde olduğu bulundu. Vakaların tamamının 
sosyal güvencesi olduğu ve yeni nesil ilaçlar 
dahil her türlü ilaca erişim imkanlarının olduğu  
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göz önüne alındığında, glisemik hedeflere 
ulaşmada sadece ilaç tedavisinin yeterli olmadığı 
açıktır. Diyabet tedavisinde bilimsel temellere 
dayanan ve kabul görmüş bir gerçek olarak her 
zaman vurgulanan 'her hastayı ayrı olarak ele 
alma ve her hasta için hastaya özel tedavi planı 
hazırlama' yaklaşımını klinik pratiğimize 
yansıtmada pek çok engel vardır. Bu engellerden 
en önemlisi olan 'hastaya yeterli zamanın 
ayrılamaması' sorununa yönelik yapılacak her 
türlü iyileştirme çalışması tedavi başarısında 
öngörülenin üzerinde bir geri dönüş 
sağlayacaktır. Özellikle ülkemiz gibi gelişmekte 
olan ülkelerde sağlık sistemi işleyişinin, 
'bilgilendirme ve eğitime zaman ayrılması' 
yerine 'kısa sürede çok sayıda vaka görülmesi' 
üzerine kurulu olması tüm kronik hastalıklarda 
olduğu gibi diyabet tedavisinde de en büyük 
zorluklardan birini oluşturmaktadır. Ülkemizde 
diyabet üzerine son on yılda Satman ve TURDEP 
çalışma grubu tarafından yapılmış iki büyük 
epidemiyolojik çalışmanın verileri 
göstermektedir ki; ülkemizde olgu sayısındaki 
artış öngörülenin çok üstündedir ve diyabete 
ayırdığımız kaynakların hastalığın kontrol altına 
alınması bağlamında geri dönüşü beklenenin çok 
altındadır. Diyabetin mortalite, morbidite, 
hastalık yükü ve ülkemizin sağlığa ayırdığı 
kaynakların sınırlı olması göz önüne alındığında, 
tedaviye ayrılan maliyet, zaman ve işgücünün 
dağılımında "olgulara ilaç yazma ve sürekli yeni 
ilaçlar deneme" payının azaltılması ve 
"hastaların bireysel farklılıklarının belirlenmesi 
ve buna yönelik eğitim ve tedavi planlarının 
düzenlenmesi" payının artırılması 
gerekmektedir. 
 
 
 

 
 
 
 
Obezite ve Sigaranın Tirotropin Üzerine Etkileri 
 
Dr. Evrim DURMAZ1, Dr. Yücel UYSAL1, Dr. Ertan 
MERT1 
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 
Anabilim Dalı 
 
Amaç:  
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 
Polikliniğine kilo verme, sağlıklı diyet ve egzersiz 
planlaması isteği ile başvuran vakalarda sigara, 
vücut kitle indeksi ve vücut yağ yüzdesinin 
tirotropin(TSH=thyroid-stimulating hormone) 
üzerine etkileri araştırıldı. 
 
Gereç ve Yöntemler:  
Temmuz 2012 ve Ocak 2013 tarihleri arasında 
Aile Hekimliği Polikliniğine başvuranlar 
arasından hipertiroidi veya hipotiroidi tanısı 
konmamış vakalardan randomize olarak seçilen 
176 vakada yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, vücut 
kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi ve TSH düzeyi 
verileri toplandı. Toplanan veriler istatistiksel 
paket program kullanılarak analiz edildi. 
 
Bulgular: 
Çalışmaya alınan vakaların yaş ortalaması 
40,6±12,1(18-72 yaş) bulundu. Vakaların 150'si 
kadın(%85,2) ve 26'sı erkek(%14,8) idi. Vakaların 
vücut kitle indeksine göre dağılımında normal 
kilolu, fazla kilolu, klas 1 obez, klas 2 obez, klas 3 
obez grupta yer alan vaka sayıları sırayla 
8(%4.5), 54(%30.7), 66(%37.5), 31(%17.6) ve 
17(%9.7) olarak bulundu. Bu gruplardaki 
vakaların TSH ortalamaları 1.56, 1.71, 1.93, 2.09 
ve 2.35 mIU/ml bulundu. Vücut kitle 
indeksindeki artışla TSH ortalamalarının artışı 
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arasındaki bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı 
bulundu. Benzer şekilde vakalar vücut yağ 
yüzdesine göre minimum değer olan %20.1 ve 
maksimum değer olan %58.8 arasında altı gruba 
ayrıldı ve grupların TSH ortalamaları hesaplandı. 
Vakaların vücut yağ yüzdesi arttıkça TSH 
düzeylerinin arttığı ve bu artışın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu bulundu. Vakaların 
36'sının(%20.5) sigara kullandığı ve 
140'ının(%79.5) sigara kullanmadığı belirlendi. 
Vakaların sigara kullanma miktarları 2-60 
adet/gün aralığında değişmektedir. Sigara 
kullanma durumuna ve kullanılan sigara 
miktarına göre vakalar incelendiğinde sigara 
kullananlarda TSH ortalamasının daha düşük 
düzeyde olduğu ve kullanılan sigara miktarı ile 
TSH düzeylerindeki düşüşün korele olduğu 
belirlendi. 
 
Tartışma ve Sonuçlar:  
Çalışmamızda vücut kitle indeksi ve vücut yağ 
yüzdesindeki artışla TSH düzeylerindeki artışın 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu. 
Ayrıca sigara kullananlarda TSH düzeylerindeki 

azalmanın, sigara miktarı ile korele olarak, 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi. 
Yaptığımız literatür araştırmalarında, sigaranın 
tiroid fonksiyonlarına olan etkilerinin araştırıldığı 
çalışmalarda farklı sonuçlar bulunduğunu 
belirledik. Bazı çalışmalarda sigara içenlerde 
sadece triiyodotironin ve tiroglobulin 
düzeylerinde küçük miktarlarda artışlar 
gözlenirken, bazı çalışmalarda ise sadece 
tirotropin düzeylerinde azalma gözlenmiştir. 
Obezite ve vücut kitle indeksi ile tiroid 
fonksiyonlarının araştırıldığı çalışmaları 
incelediğimizde; pekçok çalışmada vücut kitle 
indeksi artışı ile TSH düzeylerinde anlamlı artış 
bulunurken, diğer bazı çalışmalarda obezite ve 
tiroid fonksiyonları arasındaki ilişkinin tek yönlü 
olmadığı sonucuna varılmıştır. 
Pekçok kesitsel popülasyon çalışmalarında TSH 
düzeyleri ile (TSH'nın normal sınırlar içinde 
değiştiği) vücut kitle indeksi arasında pozitif 
korelasyon bulunması, TSH düzeylerindeki küçük 
artışların aşırı kilo alımı ve obezite 
patogenezinde yer aldığı veya belirleyicisi 
olduğu şeklinde bir hipotez ortaya koyabilir. 
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Tiroid hormonlarının termogenez ve enerji 
tüketimi bağlamında gıda alımı, glukoz ve lipid 
metabolizmalarında rol oynamaları nedeniyle 
tiroid fonksiyonları ve obezite arasındaki ilişkinin 
açıklığa kavuşturulması, gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde en önemli sağlık problemlerinden 
biri olan obeziteye karşı mücadelede yeni 
yaklaşımların belirlenmesinde anahtar nokta 
olabilir. 
 
 
 
 
 

 
 

Hipertansif Obez Vakalarda Hedeflere 
Ulaşmanın Zorlukları: 139 Vakanın Kısa Analizi 

 
Dr. Nusret KARA1, Dr. Yücel UYSAL1, Dr. Ertan 
MERT1 
 

1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 

Dalı 

 
Amaç:  
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 
polikliniğinde obezite ve hipertansiyon 
nedeniyle takip edilen 139 vakanın kan basıncı 
düzeylerinin ve ilişkili parametrelerin 
araştırılması. 
 
Gereç ve Yöntemler:  
 
Aile Hekimliği Polikliniğinde Ekim 2012 ve Ocak 
2013 tarihleri arasında obezite nedeniyle takip 
edilen ve en az altı aydır hipertansiyon tedavisi 
almakta olan 139 vakada yaş, cinsiyet, vücut 
kitle indeksi, bel çevresi, komorbid durumlar ve 
kullanılan ilaç verileri toplandı. Elde edilen 
veriler SPSS(Statistical Package for the Social 
Sciences) paket program yardımıyla analiz edildi. 

 
Bulgular:  
Çalışmaya dahil edilen 139 vakanın yaş 
ortalaması 54,5±8,7(29-74 yaş), cinsiyet dağılımı 
116 kadın(%83,5) ve 23 erkek(%16,5) olarak 
tespit edildi. Vücut kitle indeksine göre vakaların 
dağılımı fazla kilolu, klas 1 obez, klas 2 obez ve 
klas 3 obez gruplarında sırayla 17(%12.2), 
58(%41.7), 38(%27.3) ve 26(%18.7) şeklinde 
bulundu. Bel çevresi ölçümlerine göre bir vaka 
hariç vakaların tamamında bel çevresi JNC6 (The 
Sixth Report of the Joint National Committee on 
Prevention, Detection, Evaluation and 
Treatment of High Blood Pressure) kriterlerine 
göre hipertansiyon açısından risk faktörü 
oluşturacak düzeyde bulundu(kadınlarda ≥85 cm 
ve erkeklerde ≥98 cm). Vakaların kan basıncı 
değerleri incelendiğinde JNC6 kriterlerine göre 
optimal, normal, yüksek-normal, evre 1 
hipertansiyon ve evre 2 hipertansiyon gruplarına 
giren vaka sayıları sırayla 26(%18.7), 24(%17.3), 
28(%20.1), 48(%34.5) ve 13(%9.4) olarak 
bulundu. Bu verilere göre 139 vakadan 
89'unda(%64) kan basıncının kontrol altında 
olmadığı tespit edildi. İlaç kullanımı açısından 
bakıldığında antihipertansif kullanan vaka sayısı 
85(%61.1) olarak bulundu. Antihipertansif 
kullanan 85 vakadan 57'sinin(%67) kan 
basıncının kontrol altında olmadığı (yüksek 
normal, evre 1 hipertansiyon veya evre 2 
hipertansiyon) gözlendi. En sık kullanılan iki 
antihipertansif ajanın anjiyotensin reseptör 
blokörü ve diüretik olduğu tespit edildi. 
Antihipertansif kullanmayan 54 vakadan 
32'sinin(%59.2) kan basıncının kontrol altında 
olmadığı bulundu. Verilerin istatistiksel 
analizinde yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, bel 
çevresi ve kullanılan antihipertansif ajan ile kan 
basıncı düzeyleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulunmadı. 
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Tartışma ve Sonuçlar:  
Çalışmamızda her ne kadar nedensel 
parametreler çok ayrıntılı araştırılmamışsa da 
takip edilen vakaların kan basıncı kontrol 
durumu dikkat çekicidir. Elde ettiğimiz veriler 
antihipertansif tedavi aldıkları halde obez 
vakalarda hedef kan basıncı değerlerine 
ulaşmanın zorluğunu göstermesi açısından 
önemlidir. Son üç dekad boyunca yapılan 
çalışmalarla yüksek kan basıncına ilişkin 
farkındalık ve tedavi eğilimlerinde belirgin bir 
artış sağlanmıştır, fakat aynı başarı hastalığın 
kontrol altına alınma oranlarında elde 
edilememiştir. Son yapılan 'National Health and 
Nutrition Examination Survey'(NHANES) III Faz 2 
(1994) verilerine göre farkındalık %68.4 ve 
tedavi %53.6 oranlarında iken kontrol altına 
alınma oranı %27.4 olarak bulunmuştur. Tanısı 
ve takibi diğer pekçok kronik hastalığa kıyasla 
düşük maliyetli olmasına ve tedavide 
kullanabileceğimiz ilaçların oldukça etkili ve 
maliyet-etkin olmasına rağmen sadece 
ülkemizde değil tüm dünyada hastalığın kontrol 
altına alınma oranlarındaki çarpıcı düşüklük 
düşündürücüdür. Yüksek kan basıncına ilişkin 
morbidite ve mortaliteye bağlı hastalık yükü göz 
önüne alındığında kısıtlı kaynaklarımızı, sürekli 
yeni orijinal(!) ilaçlar bulmak ve jenerik ilaç 
sayısını artırmak yerine neden bu kadar fazla 
sayıda çeşitli, etkili ve maliyet-etkin ilacın 
hastalığı kontrol altına almada başarılı 
olamadığına ilişkin çalışmalara yönlendirmemiz 
gerekmektedir. JNC kılavuzundaki yaşam tarzı 
değişiklikleri tam anlamıyla uygulandığında (kilo 
verme, DASH diyet, diyette sodyumun 
azaltılması, fizik aktivite, alkol tüketimini 
azaltma, sigarayı bırakma) kan basıncında 
minimum 20 mmHg düşüş sağlanacağını her 
zaman hatırlamalıyız. 
 
 

 
 
 

Metabolik Sendrom Bilmecesi: Dislipidemi 
Penceresinden Bakış 

 
Dr. Yusuf ÇEKMECE1, Dr. Yücel UYSAL1, Dr. Ertan 
MERT1 
 

1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 

Dalı 

 
Amaç:  
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 
Polikliniğine kilo verme isteği ile başvuran 
vakaların lipid profilleri ve ilişkili faktörlerin 
metabolik sendrom ekseninde incelenmesi. 
 
Gereç ve Yöntemler:  
Eylül 2013 ve Aralık 2013 tarihleri arasında 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 
Polikliniğine kilo verme isteği ile başvuran 161 
vakanın yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, bel 
çevresi, yağ yüzdesi ve lipid düzeyleri verileri 
toplandı. Elde edilen veriler istatistiksel paket 
program kullanılarak analiz edildi. 
 
Bulgular:  
Vakaların yaş ortalaması 49,7±10,9(17-74 yaş) 
olarak bulundu. 161 vakanın 131'i kadın(%81,4) 
ve 30'u(%18,6) erkek idi. ATP-III (Third Report of 
the Expert Panel on Detection, Evaluation, and 
Treatment of High Blood Cholesterol in Adults 
(Adult Treatment Panel III)) kriterlerine göre 
vakaların lipid profilleri değerlendirildiğinde; 107 
vakada(%66,4) total kolesterol, 96 
vakada(%59,7) LDL(low-density lipoprotein) ve 
80 vakada(%49,7) TG(trigliserid) yüksek 
bulundu. 37 vakada(%23,0) HDL(high-density 
lipoprotein) düşük bulundu. Vakaların vücut 
kitle indeksi dağılımı incelendiğinde zayıf, 
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normal kilolu, fazla kilolu, klas 1 obez, klas 2 
obez ve klas 3 obez gruplarındaki vaka sayısı 
sırasıyla 1(%0.6), 7(%4.3), 45(%28.0), 72(%44.7), 
22(%13.7) ve 14(%8.7) bulundu. Bel çevresi 
ölçümüne göre 161 vakanın 154'ünde(%95.7) 
abdominal obezite tespit edildi. Yaptığımız 
analizlerde lipid parametreleri ile yaş, cinsiyet, 
vücut kitle indeksi, bel çevresi ve yağ yüzdesi 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
gözlenmedi. 
 
Tartışma ve Sonuçlar:  
Çalışmamız, metabolik sendrom bileşenlerinden 
olan dislipidemi, vücut kitle indeksi ve bel 
çevresi parametrelerinin birbirinden bağımsız 
risk faktörleri olduğunu göstermesi açısından 
önemlidir. Öte yandan bu risk faktörlerinin 
yüksek prevalansta birlikteliği metabolik 
sendromun heterojen mortal bir endokrinopati 
olduğu gerçeğini vurgulamaktadır. Ülkemizde 
metabolik sendrom görülme sıklığı erkeklerde 
%28, kadınlarda ise %40 gibi oldukça yüksek 
düzeylerdedir. Metabolik sendromun tüm 
bileşenlerinin etiyopatogenezini açıklayabilecek 
tek bir genetik, infeksiyöz yada çevresel faktör 
henüz tanımlanamamıştır. Hipertrigliseridemi ve 
HDL düşüklüğü kardiyovasküler hastalık riskini 
arttıran faktörlerdir. TURDEP çalışması 
sonuçlarına göre ülkemizde 20 yaş ve üzerindeki 
kişilerin %34’ünde abdominal obezite 
görülmektedir. Abdominal obezite insülin 
direncinin en önemli göstergesidir. Ancak insülin 
dirençli metabolik sendrom olgularının bir 
kısmında obezite bulunmayabilir. Adipoz doku 
leptin, rezistin, adiponektin gibi birçok hormon 
ve sitokin salgılayan (TNF-a, IL-6, IL-8) aktif bir 
endokrin organdır. Her obez hasta metabolik 
sendrom açısından taranmalı ve visseral 
adipozite göstergesi olarak vücut kitle indeksi 
yerine bel çevresi ölçümü kullanılmalıdır. 
 

 
 
 

Sağlık sistemindeki değişim aile hekimlerinin 
mezuniyet sonrası eğitimlere katılımını nasıl 

etkiliyor? 
 
Ersin Akpınar1, Fatih Mutlupoyraz1, Nafiz 
Bozdemir1, Esra Saatçı1 
 

1
 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 

Anabilim Dalı 

 
Giriş 
Yoğun mezuniyet öncesi eğitim alan hekimlerin, 
mezuniyet sonrası eğitimleri de mesleki 
gelişimleri için çok önemlidir. Ülkemizdeki sağlık 
sistemindeki değişimin aile hekimlerinin 
mezuniyet sonrası eğitimlere katılımına etkisini 
araştırdık. 
 
Yöntem  
Adana il merkezinde, sağlık sistemi 
değişiminden önce Nisan 2008’de düşük, orta ve 
yüksek sosyoekonomik bölgelerde çalışan 100 
hekime anket uygulandı. Sistem değişiminden 
bir yıl sonra Mayıs 2009’da aynı hekimlerin 
88’ine (%88) ulaşılarak anket tekrarlandı. 
 
Bulgular  
Çalışmaya katılan hekimlerin %64’ü (n=64) 
erkek, yaş ortalaması 41.95±5.07 (34-60) yıl, 
ortalama çalışma süreleri 16.4±4.61(8-27) yıl idi. 
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Tablo 1. Tıbbi yayın izleme durumları 

 
Tablo 2. Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) 
etkinliklerine katılım durumları 

 Sistem 
değişiminden 
önce 
n (%) 

Sistem 
değişiminden 
bir yıl sonra 
n (%) 

P* 

 Evet Hayır  Evet Hayır   

Kongre 41 
(41) 

59 
(59) 

40 
(45.5) 

48 
(54.5) 

0.99 

Kurs 77 
(77) 

23 
(23) 

46 
(52.3) 

42 
(47.7) 

0.02 

Seminer 55 
(55) 

45 
(45) 

57 
(64.8) 

31 
(35.2) 

1.01 

Hizmet 
içi 
eğitim 

94 
(94) 

6 (6) 78 
(88.6) 

10 
(11.4) 

0.98 

n: kişi sayısı, %:satır yüzdesi  
*Pearson's ki-kare testi 

 
 
Sonuç 
 Hekimlerin yabancı dilde tıbbi yayın takip 
etmelerindeki azalmaya ek olarak kurslara 
katılımlarının da azalmasının ve diğer bilimsel 
etkinliklerde değişimin olmamasının, kaliteli 
sağlık hizmeti sunumunu olumsuz 
etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu amaçla 
birinci basamakta çalışan hekimlerin bilimsel 
etkinliklerle desteklenmesi gerekmektedir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sistem değişiminden önce  
n (%) 

Sistem değişiminden bir yıl sonra 
n (%) 

P* 

 Hayır Bazen Evet Hayır Bazen Evet  

Türkçe tıbbi yayın izleme 28 (28) 62 (62) 10 (10) 21 (23.9) 57 (64.8) 10 (11.3) 0.001 

Yabancı dilde tıbbi yayın 
izleme 

85 (85) 15 (15) 0 (0) 75 (85.2) 11 (12.5) 2 (2.3) 0.264 

n: kişi sayısı, %:satır yüzdesi  
* Pearson's ki-kare testi 
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Kilo Problemi Nedeniyle Aile Hekimliğine 
Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi 

 
Ahmet Ferit Erdoğan*, Suheyl Asma*, Pırıl 
Sağlıker* 
 
*Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve  Araştırma 
Merkezi Yüreğir /Adana 
 

Amaç: Aile Hekimliği polikliniğine kilo problemi 

ile başvuran hastaların özelliklerinin saptanması 

 

Gereç ve Yöntem: Başkent Üniversitesi Adana 

Hastanesi Aile Hekimliği polikliniğine 0cak 2008- 

mart 2009 tarihleri arasında kilo problemi 

nedeniyle başvuran 127 hastaların dosya bilgileri 

geriye dönük olarak incelendi. Demografik ve 

klinik özellikleri kaydedildi. 

Kesitsel çalışmada veriler SPSS 11.5 istatistik 

programı ile analiz edildi. Tanımlayıcı ve sıklık 

analizleri yapıldı. Değişkenler arası ilişki  pearson 

korelasyon analizi ile saptandı. 

 

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların ortalama 

yaşı 36.1±11.2 yıl (15-75) idi. Başvuranların 

%90.6(115)’sı kadın, %9.4(12)’ü erkek idi. BMI 

değerleri; hastaların %3.2’inde 18.5-24.9 kg/m2 

aralığında, %31.7’inde 25-29.9 kg/m2 aralığında, 

%54.0’ınde 30-39.9 kg/m2 aralığında, 

%11.1’inde 40 kg/m2  ve üzeri idi. 

Ortalama ağırlık: 85.1 kg, ortalama boy: 160 cm, 

ortalama bel çevresi: 105.3 cm, total kolesterol: 

182.9 mg/dl, ortalama açlık kan şekeri: 94 

mg/dl, HDL: 47.8 mg/dl, trigliserid: 127.4 mg/dl, 

insulin: 14.3 uıu/ml idi. 3 hastada karaciğer 

fonksiyon testlerinde yüksek saptandı. 2 hastada 

TSH normalden yüksek iken 4 hastada 

normalden düşük saptandı. Kadınlarda yaş, 

sistolik ve diastolik tansiyon, bel çevresi ve 

insülin düzeyleri ile BMI arasında pozitif 

korelasyon saptanırken, erkeklerde bel çevresi 

ve insülin düzeyi ile BMI arasında pozitif 

korelasyon saptandı.   

 

Sonuç: Kilo problemi nedeniyle başvuruların 

çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Kilo 

problemi ile başvuran hastaların lipid 

parametrelerinde, açlık kan şekerinde ve tiroid 

fonksiyonlarında anormallik beklenenden az idi. 

BMI yüksekliği; sistolik, diastolik, bel çevresi ve 

insülin değerleri ile pozitif korelasyon 

göstermektedir. 

 
 
 
 

Aile hekimliği uzmanlığı neden tercih 
edilmeli? 

 
İzzettin Kurt1, İbrahim Başhan2 
 

1
 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile 

Hekimliği Bölümü 
2
 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

 
Aile Hekimliği kendi eğitim içeriği, araştırmaları, 
kanıta dayalı ve klinik uygulamaları olan 
akademik ve bilimsel bir disiplin ve birinci 
basamağa odaklı bir klinik uzmanlıktır. Birinci 
basamak sağlık hizmetlerinin başarısında en 
önemli unsurlar: ayrılan finansman miktarı, alt 
yapı, insan gücünün niteliği ve dağılımıdır.  
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin 
uygulamadaki gerekliliklerini de eksiksiz yerine 

P – 011 
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getirebilmek için;  koruyucu, tedavi ve rehabilite 
edici sağlık hizmetlerinin bir arada kapsamlı, 
sürekli, hastanın sağlık ihtiyaçlarına göre 
hizmetin şekillenmesi, sağlık hizmeti almak 
isteyen herkese açık ve sınırsız bir hizmet 
sunumunu gerektirmektedir. Birinci basamak 
sağlık hizmetlerinin temelini nitelikli insan gücü 
oluşturmaktadır.  

 
Ülkemizde, aile hekimliği uzmanlık eğitimi, aile 
hekimliği disiplinin ilkelerine göre yetişen aile 
hekimliği uzmanlığıyla, ilk temas noktasının 
uygun yönetimini ve birinci basamakta çalışan 
diğer sağlık profesyonelleri ile hizmetin 
koordinasyonunu sağlayarak, sağlık hizmeti 
kaynaklarının etkin kullanımını gerçekleştirir. 
Tıbbi bakım için başvuran kişilerin yaş, cinsiyet 
ve diğer özelliklerine bakmaksızın tüm sağlık 
sorunları ile ilgilenir, kapsamlı ve sürekli 
bakımını sağlar. Hasta bakımını sağlarken, 
bireyin kültürünü, yaşadığı toplumu ve ailesini 
göz önünde bulundurarak “bireye odaklı” bir 
yaklaşım geliştirir. Toplum sağlığı konusunda 
mesleki sorumluluğu olduğunun her zaman 
bilincindedir.  Toplumda görülen hastalıkların 
prevalans ve insidansları ile belirlenen özel bir 
karar verme sürecine sahiptir. Hastaların hem 
akut hem de kronik hastalıklarını eş zamanlı 
çözer. Acil müdahale gerektiren ve gelişim 
evresinin erken döneminde ayrımlaşmamış 
şekilde ortaya çıkan hastalıkları tedavi eder. 
Uygun ve etkin koruma sağlayarak sağlığın ve 
iyilik halinin devamına yardımcı olur. Sağlık 
sorunlarıyla fiziksel, psikolojik, sosyal, kültürel ve 
varoluşsal boyutta ilgilenir. Zaman içinde 
oluşturulan etkin iletişim ile kendine has 
danışmanlık sürecine sahip hasta- hekim ilişkisi 
kurulmasına imkân vermektedir. 

 
Sonuç olarak, birçok gelişmiş ülkede önemi 
giderek artan aile hekimliği eğitimi ülkemizde de 

önem kazanmaktadır. WONCA (World 
Organization of National Colleges, Academies 
and Academic Associations of General 
Practitioners/Family Physicians), Avrupa 2002 
toplantısında aile hekimliği/genel pratisyenlikle 
ilgili çekirdek yeterlikleri tanımlamıştır. Bu altı 
çekirdek yeterlik: 

1. Birinci basamak yönetimi  
2. Kişi merkezli bakım  
3. Özgün problem çözme becerileri  
4. Kapsamlı yaklaşım  
5. Toplum yönelimli olma  
6. Bütüncül yaklaşım-modellemedir.  

 
 
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de yayınladığı 
bildirgede 21. yüzyılın 5 yıldızlı hekimlerini; 
hastanın tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayan (care 
provider), optimal sağlık teknolojisinin 
kullanımına karar verebilen (decision maker), 
sağlıklı yaşam tarzını destekleyen 
(communicator), hasta ve toplumun ihtiyaçlarını 
dengeleyebilen (community leader) ve takım 
içinde ortak çalışan (manager) şeklinde 
tanımlamıştır. Aile hekimliği asistanlarının, 
tanımlanmış olan yeterliklerle donanmış olarak 
uzman olmaları gerekmektedir. Aile hekimliği 
uzmanlık öğrencileri için birinci basamaktaki 
görevlerini ideal şekilde yerine getirmelerini 
sağlayacak bir müfredat programının 
geliştirilmesi ve birinci basamaktaki hekimlerin 
bu eğitimleri almaları önemlidir. 
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Polifarmasi ve Yaşam Kalitesi 
 
Perihan Başhan*, İbrahim Başhan,** 
 
* Farmakolog 
** Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim 
Dalı, Mersin 

 
‘’Polifarmasi’’aynı anda genellikle birden fazla 

endikasyon için çok sayıda ilaç kullanımı 

anlamına gelmektedir.Çoklu ilaç kullanımı 

dünyada giderek artan bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Polifarmasi tüm 

gruplarda görülebilmesine rağmen özellikle 

yaşlılarda daha yaygındır. Çünkü yaşlanmayla 

birlikte bireyde görülen kronik hastalıklar 

artmakta ve bu durum yaşlılarda çoklu ilaç 

kullanımını beraberinde gerektirmektedir. 

Yapılan çalışmalara göre yaşlıların günlük ilaç 

kullanım sayıları üç ve üzerindedir. Birden fazla 

kronik hastalığın varlığı ile birlikte yine 

yaşlanmayla oluşan fizyolojik değişikliklere bağlı 

olarak ilaçların farmakodinamiği, 

farmakokinetiğinin değişmesi, ilaç yan etkilerinin 

ve ilaçlar arası etkileşim riskinin artmış olması 

yaşlı hastalarda tedavinin düzenlenmesini 

zorlaştıran noktalardandır. Uygunsuz çoklu ilaç 

reçeteleme ve kullanım alışkanlıkları, ilaçlara 

bağlı morbidite ve mortalite riskini artırmakta, 

tedaviyi karmaşık hale getirmekte, maliyeti 

artırmakta ve sağlık-sosyal güvenlik sistemleri 

açısından da sorun oluşturmaktadır.Ayrıca,  

polifarmasi ve uygunsuz ilaç kullanımı 

huzurevine yerleştirilme olasılığını, mobilizasyon 

problemlerini, hastaneye yatışları da 

artırmaktadır. Oysa, yaşlılık, yaşam sürecinin; 

doğal ve zorunlu bir çağıdır. Toplumun bir 

parçası olan yaşlı bireyin, yaşamının bu 

döneminde kaliteli ve aktif bir yaşam sürmesi 

sağlanmalıdır. Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi , 

yaşam kalitesinin sadece bir bölümü olup bireyin 

sağlığını etkileyen veya sağlığından etkilenen 

yaşam alanlarındaki doyum ve mutluluğudur.Bu 

nedenle, kişinin her alanda yaşam kalitesini 

olumsuz etkileyen çoklu ilaç kullanımı aile 

hekimliğinin öncelikli konuları arasında yer 

almalı ve hastaya yeni bir ilaç başlamadan önce 

bütünsel bir yaklaşımla kapsamlı değerlendirme 

yapılıp, sürekli kullandığı diğer ilaçlar da dikkate 

alınarak yeni bir ilaç başlanmalı ve  hastanın 

ilaca uyumu belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. 
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Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’na Aile Hekimliği Tıp 

Disiplininin Katkısı 
 
İbrahim Başhan*, Perihan Başhan** 
 
*Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 
Mersin 
**Farmakolog 

 
Tıp hızla gelişirken hekimlerden ve tıp 

eğitiminden beklentilerde değişmektedir. Sağlık 

hizmetleri de bireyselden toplumsala, tedavi 

edici hekimlikten koruyucu hekimliğe 

yönelmektedir. Birinci basamakta, toplum 

merkezlerinde eğitim güncel bir yaklaşım olduğu 

kadar birinci basamak uygulamalarının tıp 

eğitimine katkısı konusundaki kanıtlar ve 

deneyim de giderek artmaktadır. Topluma dayalı 

eğitimin amacı, kendi toplumlarının sağlık 

ihtiyaçlarına yanıt verebilen hekimler 

yetiştirebilmektir. Bu amaçla üniversiteler 

değişen hasta ve toplum ihtiyaçları 

doğrultusunda köklü bir değişime ihtiyaç 

göstermiş ve Türkiye'de tıp eğitimi anabilim 

dallarının kurulması Yüksek Öğretim Kurulu  

tarafından 1999 yılında onaylanmıştır. Tıp 

eğitiminin bilişim teknolojileriyle çok yakın 

ilişkisi ve bilişimin tıpta her geçen gün artan payı 

anabilim dallarındaki yapılanmaları da etkilemiş, 

tıp fakülteleri eğitim ve bilişimi ortaklayan yeni 

oluşumlara gitmiştir.Tıp eğitiminde amaç tüm 

insanların sağlıklı yaşamalarını sağlamak için: 

hizmet sunucu, karar verici, iletişimci, toplum 

lideri ve yönetici yetenek ve yeterliliklerine 

sahip  hekimler yetiştirmektir. Türkiye’nin sağlık 

sorunlarını bilen ve birinci basamakta bu 

sorunların üstesinden gelebilecek bilgi , beceri 

ve tutumlarla donanmış, birinci basamak sağlık 

kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik 

yapabilecek, mesleğini etik kuralları gözeterek 

uygulayan, araştırıcı ve sorgulayıcı olan, 

kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren, 

uluslararası düzeyde kabul edilen ölçütlerde 

hekimler yetiştirmektir. Tıp eğitimi sağlığın 

biyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik 

bileşenlerini birlikte içermelidir. Aile hekimliği 

çekirdek yeterliliklerinden biri olan toplum 

yönelimli olma ve yine aile hekimliği disiplinin 

özellikleri de bu değişim sürecine aile 

hekimliğinin neden uzun süreli ve başarılı bir 

katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Hastaya 

ve hastalıklara biyo-psiko-sosyal yaklaşımı amaç 

edinmiş multidisipliner olarak yetişen aile 

hekimlerinin tıp eğitimi anabilim dallarında 

aldıkları ve alacakları rolün önemi yadsınamaz. 
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Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı 

 
İbrahim Başhan*, Perihan Başhan** 
 
*Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 
Mersin 
**Farmakolog 

 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilaç 

kullanan popülasyonun büyük bir kısmını yaşlılar 

oluşturmaktadır. Ekonomik ve sosyokültürel 

koşulların gelişmesi, doğum oranının azalması, 

tıbbın imkânlarından daha fazla yararlanılması 

gibi faktörlere bağlı olarak dünya nüfusu geçen 

50 seneye göre daha hızlı yaşlanmış ve yaşlılarda 

ilaç kullanımına bağlı hastaneye yatış ve bunun 

getirdiği sosyal ve ekonomik yük ülkelerin 

öncelikli sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu 

nedenle yaşlılarda akılcı ilaç kullanımı, uygunsuz 

ilaç kullanımını önleyerek ilaca bağlı maliyeti 

azaltmanın yanı sıra bireyin yaşam kalitesini 

artırmayı hedeflemektedir. Yaşlı bireyde ilaç yan 

etkileri ve intoksikasyonları; çoklu ilaç kullanımı, 

ilaç-ilaç etkileşimleri, ilaç farmakokinetik ve 

farmakodinamiğinde değişiklikler, unutma ve 

anlama gibi kognitif sorunlar nedeniyle yaygın 

olarak görülmektedir. Genel olarak yaşlılarda 

kullanılan ilaçların yan etkilerinde artış beklenen 

bir durumdur ve tüm önlemlere rağmen bu 

artmış yan etkiler gözlenebilir. Ancak, basit 

önlemlerle mortalite ve morbiditeyi ciddi bir 

şekilde düşürmek mümkündür. Hekim, yaşlı 

hastaya ilaç önerirken tedaviyi mutlaka 

bireyselleştirmeli; o hasta için en uygun ilacı 

seçmelidir. Tedaviye başlamadan önce bir tanı 

koymuş olmalı, sadece hastalık belirtileri için ilaç 

önermemeli ve mümkün olduğunca ilaçsız 

tedavi etmeye çalışmalıdır. Başka doktorlar 

tarafından ilaç yazılıp yazılmadığını sorgulamalı, 

ilaca mümkün olan en düşük dozda başlayıp, doz 

ayarlamasını dikkatle yapmalıdır.Ayrıca, yan 

etkisi olabilecek ilaçları mümkün olduğunca kısa 

sürede kesmeli ve ilaç tedavisini 

basitleştirmelidir. Diğer açıdan, yaşlı bireyin 

tedaviye uyumu, akılcı ilaç kullanımı sürecinin 

önemli bir bileşenidir. Kullanılan ilaç sayısının 

fazla olması, unutkanlık ve ihmal gibi faktörler, 

hastanın tedaviye uyumunu olumsuz yönde 

etkilemektedir. Yaşlı bireyin ilaç tedavisine 

uyumunu sağlamak için kognitif durumun 

değerlendirilmesi, tedavinin yararına ikna 

edilmesi ve ilaçlar konusunda eğitim verilmesi 

gerekmektedir. Sonuç olarak; yaşlıların öncelikli 

bir risk grubunu oluşturdukları ve her tıbbi 

sorunun ve uygulamanın yaşlı ile ilgili önemli 

farklılıkları olduğu unutulmamalıdır. 
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Birinci Basamakta  Çalışan  Hekimler Hekimliği 
Bırakmayı Düşünüyor mu? 

 
Pelin GÜNDOĞDU, Esra SAATÇI , Ersin AKPINAR,  
Sevgi Özcan, Hatice Kurdak, Nafiz Bozdemir 
Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı / ADANA 
 
Giriş: Bu çalışma, Adana il merkezinde birinci 
basamakta çalışan hekimlerin geçmişte ve 
günümüzde hekimliği bırakma düşüncelerini 
araştırmak amacıyla yapılmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışma, 1 Haziran 2011 ile 1 
Haziran 2012 tarihleri arasında yürütülmüştür. 
Çalışmanın örneklemini, Adana il merkezinde 
birinci basamakta çalışan hekimler 
oluşturmuştur. Veriler, Sosyodemografik Veri 
Formu kullanılarak  “web tabanlı anket”aracılığı 
ile toplanmıştır. Katılımcılara gönderilen ankete 
davet ve bilgilendirme  e-postasında anketin 
internet erişim adresi ve erişim şifreleri 
bildirilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler SPSS 
for Windows 18.0 istatistik paket programı, 
Pearson ki-kare, Kolmogorov-Simirnov testleri 
kullanılarak analiz edilmiştir. 
 
Bulgular: Çalışmaya katılan hekimlerin % 76.5’i 
(n=166) erkek, % 23.5’i (n=51) kadındı. 
Çalışmaya katılma oranı % 46.8 (n=217) dir. 
Katılımcıların % 4.6’sı (n=10) aile hekimliği 
uzmanı iken % 95.4’ü (n=207) pratisyen hekimdi. 
Çalışmaya katılan hekimlerden % 35.5’i (n=77) 
geçmişte hekimliği bırakmayı düşünmüş olup % 
26.3’ü (n=57) şimdi hekimliği bırakmayı 
düşünmektedir. 

 
Tablo 1. Katılımcıların Geçmişte ve Şimdi 
Hekimliği Bırakma Düşüncesine Göre Dağılımı 
(n=217) 

 
Sonuç: Günümüzde hekimlerin üstlenmiş olduğu 
görevi yerine getirirken karşılaşılan çeşitli stres 
etkenleri (uzun çalışma saatleri, uykusuzluk, 
yetersiz destek mekanizmaları, hasta ölümü, 
yüksek sorumluluk alma gereği, olumsuz iş 
ilişkileri) ve hekimlere duyulan saygıda gözle 
görünür azalma sonucu hekimler daha riskli bir 
topluluk halini almaktadır. Buna rağmen, 
hekimliği bırakmayı düşünenlerin oranındaki 
azalma hekimlerin, mesleklerini severek 
yaptıklarının bir göstergesi olarak kabul 
edilebilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geçmişte hekimliği 
bırakmayı düşünme 

N % 

Evet 77 35.5 

Hayır 140 64.5 

Şimdi hekimliği 
bırakmayı düşünme 

  

Evet 57 26.3 

Hayır 160 73.7 

Toplam 217 100.0 
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Üretra ve Mesanede Nadir Görülen Bir Yabancı 

Cisim: Elektrik Kablosu 
 
 
Ulaş Karaaslan1, Özgür Önder Karadeniz1, Arif 
Kadri Balcı1, Seyran Bozkurt2, Ertan Mert3 

 

1
 Balıkesir Devlet Hastanesi, Acil Servis 

2 
Mersin Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 

3
 Mersin Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

 
Giriş: 
Alt genitoüriner sistemdeki yabancı cisimlerin 
çoğu egzotik impulslar, psikolojik problemler, 
seksüel merak veya seksüel pratiklerin bir 
sonucu olarak üretra yoluyla yabancı cisimlerin 
yerleştirilmesi sonucu görülür1. Olgu sunumu 
şeklinde vaka bildirimleri yapılmıştır. Daha çok 
yetişkinlerde görülürken çocukluk yaş grubunda 
da görülebilir2. Hastalar sıklıkla elektrik kablosu, 
çengelli iğne, saç tokası, tükenmez kalem, uzun 
ince boya fırçaları gibi çeşitli yabancı cisimler 
kullanarak masum üretral keşfin ya da cinsel 
deneyimlerini arttırma girişimlerinin bir kurbanı 
olabilirler3.  
 
Olgu: 
48 yaşında erkek hasta, acil servisimize üretrada 
yabancı cisim şikayeti ile geldi. Seksüel pratik 
sırasında partner tarafından keyif amaçlı 
hastanın üretrasına ince çok telli bakır elektrik 
kablosu yerleştiriliyor. Sonrasında elektrik 
kablosunu çıkarmaya çalışıyorlar ancak başarılı 
olamıyorlar. Hastanın başka bir sistemik 
yakınması yoktu. Hemodinamik bulguları 
normaldi. Pelvik direk grafi çekildi. Direk grafide 
üretra ve mesane içinde düğümlenmiş elektrik 
kablosu tespit edildi (Şekil 1). Üroloji 

konsültasyonu istendi. Üroloji tarafından 
operasyona alınan hastada dört santimlik 
suprapubik kesi ile mesane içindeki elektrik 
kablosuna ulaşıldı. Mesane içinden yaklaşık 1,5 
metre uzunluğunda elektrik kablosu çıkarıldı. 
Operasyon sonrası herhangi bir komplikasyon 
gelişmeyen hasta 2 günlük gözlem sonrası 
hastaneden taburcu edildi. 
 
Tartışma: 
Mesane içinde yabancı cisim bulunan hastalar 
genellikle sık idrar yapma hissi, suprapubik ağrı 
ve hematüri ile başvururlar3. En sık nedenler 
psikiyatrik bozukluklar bunu takiben 
intoksikasyon ve erotik stimülasyondur2. 
Herhangi bir üretral yabancı cismin 
uzaklaştırılmasında en uygun metod 
genitoüriner sistemdeki objenin büyüklüğüne 
mobilitesine bağlıdır. Enfekte kanlı idrar ve 
yavaş ağrılı idrar yapma alt üriner sistemdeki 
muhtemel yabancı cismi düşündürür. Öncelikle 
iyi bir hikaye alınmalıdır. Sonrasında olası bir 
yabancı cismin araştırılması ve saptanması için 
için X-ray veya ultrasonografi yada nadirde olsa 
BT yapılmalıdır. Bizim olgumuzda pelvik direk 
grafi ile tanı doğrulanmıştı. İntravenöz veya 
retrograd üretrografi proksimal genitoüriner 
sistemdeki yabancı cisimler hakkında ek bilgiler 
sağlayabilir4. Septik ve mekanik 
komplikasyonları da içine alan üriner sistem 
enfeksiyonları, mesane perforasyonu, gross 
hematüri, disüri, noktüri, kalsifikasyon, sepsis ve 
çıkış obstrüksiyonları gibi komplikasyonlar 
üretrovezikal yabancı cisimler nedeniyle 
oluşabilir. Litaratürde mesane içindeki yabancı 
cismin geç tanınması ve buna bağlı sepsis ve 
sonrasında ölen olgu bildirilmiştir2.   
 
Sonuç: 
Üretral yabancı cisimler ülkemiz acil 
servislerinde sık rastlanan klinik olgular değildir. 
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Çoğu erotizmin nadir bir komplikasyonu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir olguda öncelikle 
direk grafi ve gerekliyse USG ile yabancı cismin 
türü ve durumu tespit edilmelidir. Sonrasında 
ilgili uzmanlık branşı ile birlikte hasta 
değerlendirilmelidir. Ayrıca bu tür hastalarda 
altta yatan psikiyatrik hastalıkların olabileceği 
akıldan çıkarılmamalıdır. 

 
Şekil 1. AP pelvis grafisinde üretra ve mesane 
içindeki radyoopak elektrik kablosu görülmekte 

 
 
 

 
 

 
Adolesan Kız Çocuklarında Glisemik İndeksi 
Yüksek Beslenme ile Premenstruel Sendrom 

Varlığı Arasındaki İlişki 
 

Seçil Gunher Arıca1, Servet Yıldız2, Cahit Özer1, 
Yeter Ela Mansuroğlu1, Erhan Yengil 1 
 

1
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 

Anabilim Dalı
 

2
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

Diyetisyen Polikliniği 

Amaç 
Premenstrüel Sendrom (PMS); Menstrüel 
siklusun luteal fazının son haftasında başlayıp 
adetin sona ermesiyle hızla düzelen somatik 
bilişsel (kognitif), duygusal ve davranışsal 
bozuklukları tanımlamak için kullanılan bir 
terimdir.  Ülkemizde yapılan toplumsal kaynaklı 
çalışmalarda premenstruel sendromun yaygınlığı 
%5,9-76 arasında değişmektedir. PMS’ nin 
etyolojisi tam olarak bilinmemekle beraber öne 
sürülen bazı nedenler vardır: magnezyum ve 
çinko yetersizliği, progesteron yetersizliği, Ave B 
vitamini eksikliği, prostaglandin ve 
nörotransmiterlerin  uygunsuz salınımı, 
psikolojik nedenler, bastırılmış cinsel arzu. 
Premenstruel dönemde kanda östrojen 
seviyesinin hızlı bir şekilde düşmesi 
hipoglisemiye sebep olmaktadır. Glisemik 
indeksi yüksek gıdalarla beslenme kan glukoz 
seviyesinde dalgalanmalara sebep olmakta, bu 
da premenstruel semptomlara (huzursuzluk, 
gerginlik, dikkat eksikliği gibi) yol açmaktadır. 
Glisemik indeks; karbonhidratlı bir besinin 
yendikten belirli bir süre sonra kan şekerini 
yükseltebilirliğini ifade eder. Besinlerin glisemik 
indeksi kan şekerinin hızlı veya yavaş 
yükselmesini etkilemektedir. Glisemik yük ise 
belli bir miktardaki besinin oluşturduğu insülin 
ihtiyacı ve glisemik yanıt seviyesini belirler. 
Adolesan çağdaki kızların %70 ila 90’ı 
menstruasyonla ilişkili semptomlar tarif 
ederken, %5-10’ unda okul ve sosyal yaşamlarını 
olumsuz yönde etkilemektedir.  Bizim bu 
çalışmada amacımız adolesan çağda 
karbonhidrattan zengin beslenme ile 
premenstruel sendrom varlığı  arasındaki ilişkiyi 
saptamaktır. 
 
Gereç ve yöntem 
Kesitsel tipte planlanan bu çalışmaya 1-31 Mart 
2012 tarihleri arasında Antakya da bir lisede 
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okuyan 15-19 yaşları arasındaki 222 kız 
öğrenciden 198’ i katılmıştır. Aile onamı 
olmayanlar, son üç aydır düzenli adet 
görmeyenler ve endokrin bir hastalığı olanlar 
çalışma dışı bırakılmıştır. Araştırmada, Amerikan 
Psikiyatri Birliği’ nin DSM IV Mental Bozuklukları 
Tanı Kitabı’ nda yer alan  premenstruel disforik 
bozukluk tanı kriterlerinden faydalanarak bir 
anket formu oluşturulmuştur. Anketler 
katılımcılar tarafından doldurulmuştur. PMS  için 
belirtilerin son üç adet dönemi boyunca olması 
tanı koydurucu olmuştur.  Adetlerinin ilk üç 
günü boyunca öğrencilerin yedikleri besinleri 
porsiyonları ile not etmeleri istenmiştir. Tüm 
katılımcıların aldıkları besinlerin glisemik index 
ve glisemik yükleri diyetisyen tarafından 
hesaplandı. Üç günlük diyetin ortalaması alındı 
ve günlük diyette glisemik yük 120 gr’ ın 
üzerindeki değerler yüksek kabul edilmiştir 
(Tablo 1). İstatistiksel analizde SPSS 13.0 
programı kullanıldı. İstatistiksel yöntem olarak 
yüzde, kikare; student t test ve backward logistic 
regresyon analizleri kullanıldı. 
 
Bulgular 
Katılımcıların %22,7 (45/198) sinde PMS varlığı 
saptandı. PMS li kız öğrencilerin BMI 21,1+3,2 
kg/m2;  kontrol grubundakilerin ise 22,5+13,7 
kg/m2 idi (p>0,05). PMS li kızların %66,7 (46/69) 
sinde aile öyküsü vardı. Aile öyküsü var olan 
kızlarda PMS 2,9 kat daha sık görülüyordu 
(OR:2,904 p:0,002). Glisemik indexi yüksek 
gıdalarla beslenen kızlarda PMS 2,4 kat daha sık 
görülüyordu (OR: 2,461  p: 0,01). 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 1. Glisemik Yük Aralıkları 
 

 
                       Glisemik Yük 

       
Düşük 

      Orta      Yüksek  

Besin 
porsiyonu 

  0-10 11-19  >20 

1 günlük 
diyette 

  <80 100  >120 

 
Sonuç 
Premenstruel sendrom, menarş ve menapoz 
arasında hayatın herhangi bir döneminde ortaya 
çıkabilmektedir. Son yıllarda ülkemizde yapılan 
araştırmalarda  adolesanlarda PMS yaygınlığı 
%17,2-67,5 arasında değişmektedir. Sendromun 
sıklığı konusunda yapılan araştırmalarda büyük 
farklılıklar olması ırk, kültür, doğurganlık, 
sosyoekonomik durum ve yöntemsel farklılıklara 
bağlıdır. Bizim çalışmamızda bu oran %22,7 
saptanmıştır. 
PMS için yapılan çalışmalarda genetik faktörlerin 
etkili olduğu görülmüştür . Araştırmamızda  
benzer şekilde annesinde yada kız kardeşlerinde 
ağır premenstruel semptomların olması PMS 
görülme sıklığını 2,9 kat arttırıyordu. Aile öyküsü 
varlığı PMS için bir risk faktörüdür.  
PMS, psikolojik, biyolojik ve sosyal parametreleri 
olan psikonöroendokrin bir hastalıktır4. 
Premenstruel dönemde fizyolojik olarak 
progesteron seviyesinin hızlı yükselişi ve buna 
istinaden kanda östrojen seviyesinin ani düşmesi 
hipoglisemiye sebep olmaktadır. Glisemik 
indeksi yüksek gıdalarla beslenme kan glukoz 
seviyesinde dalgalanmalara sebep olmakta, 
sinirlilik ve huzursuzluk  gibi yan etkilere sebep 
olmaktadır. Bu dönemde beyaz ekmek, pirinç, 
makarna ve tatlılar gibi glisemik indeksi yüksek 
basit karbonhidratlar yerine glisemik indeksi 
düşük ve magnezyum açısından zengin tam 
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buğday ekmeği, bulgur, meyve, sebze ve 
kurubaklagiller gibi kompleks karbonhidratlar 
tüketilmelidir. Sonuç olarak bu dönemde 
glisemik indeksi düşük kompleks 
karbonhidratları tüketerek premenstruel 
semptomların hafifletilmesi sağlanabilir. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Hemoglobinopati Hastalarının Ailelerinde 

Anksiyete ve Depresyon 
 
Erhan Yengil1, Can Acipayam2, Mehmet Hanifi 
Kokaçya3, Faruk Kurhan3, Cahit Özer1 
 
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği

 

Anabilim Dalı
1
, Antakya Devlet Hastanesi Çocuk 

Hematolojisi ve Onkolojisi kliniği
2
,  Mustafa Kemal 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı

3
 Hatay, Türkiye 

 
Amaç 
Bu çalışmada Talasemi major ve Orak Hücre 
Anemili hastaların aile bireylerinde anksiyete ve 
depresyon prevalansını araştırmayı amaçladık. 
 
Gereç ve Yöntem  
Hatay İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Talasemi ve 
Orak Hücreli Anemi Tanı, Kontrol ve Eğitim 
Merkezine 2012 yılı içinde başvuran hastaların 
ebeveynlerine sosyodemografik verilerini 
sorgulayan bir anket, Beck Depresyon Ölçeği 
(BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) 2 ay süre 
zarfında uygulandı. Talasemi major hastalarının 
ebeveynleri (TMHE) ve Orak hücre anemili 
hastaların ebeveynleri (OHE) depresyon ve 

anksiyete yönünden SPSS 13 programıyla 
karşılaştırıldı.  
 
Bulgular 
Çalışmamızda 56(%62,2) TMHE, 34 (%37,8) OHE 
olmak üzere 90 kişiye ulaşıldı. TMHE’nin 
27’si(%48,2)’ anne,28’i (%50.0) baba ve biri 
(%1,8) kardeş, OHE’nin ise 32’si (%94,1) anne, 
2’si (%5,9) baba idi (p=0.0001). 
TMHE’nin BDÖ puan ortalaması 12,46±9,07 
(min:2-max:36), OHE’nin BDÖ puan ortalaması 
10,44±.5,65 (min:2-max:29) bulundu (p=0.196). 
TMHE’nin BAÖ puan ortalaması 8,66±7,11 
(min:1-max:30) iken OHE’nin BAÖ puan 
ortalaması 11,97±.5,59 (min:1-max:28) bulundu 
(p=0.016). 
BDÖ kesme puanı 17 olarak alındığında 
TMHE’nin %28,6’sınde (n=16), OHE’nin ise 
%8,8’inde (n=3) 17 ve üzerinde olduğu tespit 
edildi (p=0.027) 
TMHE’nin BDÖ puanı 17 üzerinde olan 16 
kişinin, %68.8 (n=11) kadın, %17,2 (n=5) erkek 
idi(p=0,054). OHE’nin BDÖ puanı 17 üzerinde 
olan 3 kişinin hepsi kadın olarak bulundu. 
Hastalık süresi ile TMHE’lerin BDÖ ve BAÖ 
ölçekleri puanları arasında arasında pozitif 
korelasyon tespit edildi (sırası ile p=0,0001/ 
r=0,526, p=0,001/r=0,436)  
Hastalık süresi ile OHE’lerin, BDÖ puanları 
arasında ilişki yok iken, BAÖ puanları arasında 
pozitif korelasyon tespit edildi ( sırası ile 
p=0,592/r=0,095, p=0,0001/r=0,608). 
 
Sonuç 
TMHE’lerde depresyon, OHE’lere ve topluma 
göre sıktır. OHE ve TMHE de hastalığın süresi 
artıkça her ne kadar anksiyete artmaktadır. 
OHE’lerde anksiyete düzeyi THME’ye göre daha 
fazladır. Sonuç olarak kronik hastaların 
ailelerinin ve bakıcılarının depresyon ve 

P – 019 



DD  

TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE (TJFMPC) ▪ www.tjfmpc.com ▪ VOL. 7, NO.4 ▪ DECEMBER 2013  

 
117 

 

Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu- 2013 Bildiri Özetleri 

anksiyete yönünden yakından izlenmesi 
gerekmektedir. 
 
Anahtar kelimeler 
Anksiyete, depresyon, Talasemi major, Orak 
Hücre Anemisi 
 
 
 
 
 
 

 

Klinik ve Subklinik Hipotiroidizm’de Endotel 

Disfonksiyonunun Tedavi ile Düzeltilmesi 

Ayşe Neslin Oğuzhan Akkoca 
 
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakülesi Aile Hekimliği 

Anabilim Dalı, Hatay. 
 
Amaç 
Hipotroidi; klinik ve subklinik hipotiroidi olarak 

kendi içinde sınıflandırılır. Hipotiroidinin endotel 

disfonksiyonuna neden olduğu daha önceki 

çalışmalarda da gösterilmiştir. Çalışmaların 

bazılarında subklinik hipotiroidininde 

ateroskleroz gelişimine katkıda bulunacak 

şekilde lipid metobolizması üzerine olumsuz 

etkileri ana faktör kabul edilmiştir.  

Yapılan bazı çalışmalarda hipotiroidi 

hastalarında erken ateroskleroz göstergesi 

olarak Carotis Arter İntimamedia (CCA-IMT) 

kalınlığının arttığı gözlemlenmiştir. Hipotiroidi 

hastalarında CCA-IMT ile lipid profili, insülin 

direnci (HOMA) arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

Çalışmanın amacı; erken aterosklerozun en 

önemli bulgularından biri olan CCA-IMT’nin 

aşikar hipotiroidi ve subklinik hipotiroidisi olan 

hastalarda normal nüfustakine oranla artmış 

olup olmadığını ve levotiroksin replasman 

tedavisi sonrasında CCA-IMT değerinde düzelme 

olup olmadığını araştırdık. Aynı zamanda her iki 

grupta CCA-IMT ile HOMA ve lipid profili 

arasındaki ilişkiyi araştırdık. 

Gereç ve Yöntem  
Endokrin Polikliniğinde izlenen hastalar 

oluşturdu. Çalışmada 20 aşikar hipotiroidi, 20 

subklinik hipotiroidi, 20 kontrol grubu olgu yer 

aldı. 

Tüm olguların tedavi öncesi alınan kan 

örneğinde; Serum TSH, FT4, FT3, AKŞ, lipid 

profili,CK, HbA1c, insülin değerleri ölçüldü. 

HOMA hesaplandı. Olgularda yaş, boy, kilo, 

vücut kitle indeksi, kan basıncı ölçümü yapıldı. 

Bu işlemlerden sonra çalışmaya alınan olgularda 

CCA-IMT’yi göstermek amacıyla karotis arter 

renkli doppler USG cihazı kullanıldı. 

Olguların ötiroid olmaları sağlandıktan sonra 

ikinci defa CCA-IMT kalınlığı ölçümü için en az üç 

ay bekledik. Uç ay sonundaki CCA-IMT 

kalınlığının ölçümleri kaydedildi. 

Bulgular 
Hipotiroidi gerek lipid metabolizmasında 

gerekse glukoz metobolizmasında değişikliklere 

neden olarak endotel disfonksiyonuna zemin 

hazırlar. Yapılan bazı çalışmalarda ve bizim 

çalışmada da olduğu gibi endotel disfonksiyonu 

bazen lipid ve glukoz metabolizmasından 
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bağımsız olarak da oluşabilir. Buradaki olası 

mekanizma, belki de hipotiroidinin neden 

olduğu lokal inflamatuar proseslerdeki 

değişiklikler ve otoimünite ile açıklanabilir.  

Çalışmamızda; klinik hipotiroidili hastalarda 

tedavi ile ötiroidi sağlandı ktan sonra en az 6 

aylık izlem sonrasında yapılan CCA-IMT’de ve 

lipid parametrelerinin düzeyinde azalma 

saptanmıştır. Bu veri ile hipotiroidinin endotel 

disfonksiyonuna neden olarak aterosklerotik 

hastalıklar için ciddi bir zemin hazırladığını 

kanıtlamış olduk. Daha önemlisi subklinik 

hipotiroidi düşündüğümüz hastalarda da ötiroid 

durum sağlandıktan en az 3 ay sonra yapı lan 

CCA-IMT’de tespit edilen anlamlı azalma 

subklinik hipotiroidinin de ateroskleroz 

açısından ciddi bir risk faktörü olabileceğini 

düşündürmektedir. Biz bu bulguyu 3 aylık 

ötiroidi sağlanan 20 hastada tespit ettik. Daha 

uzun süreli takiplerde olası CCA-IMT ve diğer 

parametrelerde çok daha anlamlı bir düşüş 

bekleyebiliriz.  

Sonuç 
Klinik hipotiroidi gibi subklinik hipotiroidi de 

endotel disfonksiyonuna neden olarak 

ateroskleroz için ciddi bir risk faktörüdür 

diyebiliriz ve bu tip hastalar aşikar hipotiroidi 

gelişmeden tedavi programına alınmalıdır. 

 

 
 


