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ABSTRACT 

Offering a Ray of Hope for the Mentally-ill and Differently-abled Individuals 

Mentally-ill/challenged and differently-abled persons constitute a significant proportion of global population   

the health care and social welfare needs of which can neither be ignored nor be neglected. In the global effort 

to ensure accessibility, availability and affordability of the primary health care services to all segments of 

people including the mentally-ill and disabled individuals, Shri Sathya Sai Medical College & Research Institute 

(SSSMC & RI), Kancheepuram district, Tamil Nadu has extended the wide scope of preventive, curative and 

psychologically rehabilitative services to the inmates of a Special school and home for the mentally ill / 

challenged and multiple-disabled individuals named Anbagam. To conclude, in rural areas and in low-resource 

settings which usually lack the geographical accessibility and availability of medical personnel and paramedics, 

the extension of health care services by SSSMC & RI for the welfare of mentally ill, disabled and community in 

general is definitely a stepping stone towards improving the quality of life of the community and health 

indicators of the region in general.  
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World Health Organization (WHO) has defined 

health as a state of complete physical, mental and 

social well-being and not merely the absence of 

disease or infirmity.
1
 Mental health is the 

foundation for individual well-being and for the 

effective functioning of a community. According to 

the recent statistics released by World Health 

Organization it has been revealed that more than 

450 million people suffer from mental disorders 

worldwide.
1
 Similarly, more than a billion people 

(15% of world’s population) live with some form of 

disability which tends to cast  a significant impact 

on the individual development and a constant 

struggle for the family members.
2,3

 Mentally-

ill/challenged and differently-abled persons 

constitute a significant proportion of global 

population   the health care and social welfare 

needs of which can neither be ignored nor be 

neglected.
4,5

   

 

 

 

 

In the global effort to ensure accessibility, 

availability and affordability of the primary health 

care services to all segments of people including 

the mentally-ill and disabled individuals in low-

resource settings, Shri Sathya Sai Medical College 

& Research Institute (SSSMC & RI), Kancheepuram 

district, Tamil Nadu has extended the wide scope 

of preventive, curative and psychologically 

rehabilitative services to the inmates of a special 

school and home for the mentally ill / challenged 

and multiple-disabled individuals named Anbagam. 

The best part of this initiative is that SSSMC & RI 

has not restricted its services to the 45 inmates of 

the special home but has also extended the health 

care services to the residents from neighboring 

areas of Panangathupakkam, Kayar, Kolathur, 

Pungeri, Echankadu, and Mambakkam. 

The aim is to explore the morbidity pattern of the 

inmates and of the community members in the 

nearby areas and thus offer them need-based care 

with the help of specialist doctors. In this mission 

to improve the health status and quality of life in 

low-resource settings, Department of Community 

Medicine has been identified as the lead 

department in planning and conducting the 

outreach activity, well-supported with the 
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clinicians from different clinical departments in 

rotation. The medical camp is being conducted 

every week and apart from offering medical 

treatment by the specialist doctors, basic 

laboratory investigations and free medicines have 

also been made available to the beneficiaries with 

the assistance of trained and qualified team of 

nurses, laboratory technicians and pharmacists. 

Furthermore, the Institute is also committed to 

arranging free transport and inpatient treatment 

for patients who are in need of admission for 

diagnostic / therapeutic management of their 

illnesses. 

To conclude, in rural areas and in low-resource 

settings which usually lack the geographical 

accessibility and availability of medical personnel 

and paramedics, the extension of health care 

services by Shri Sathya Sai Medical College & 

Research Institute for the welfare of mentally ill, 

disabled and community in general is definitely a 

stepping stone towards improving the quality of 

life of the community and health indicators of the 

region in general.  

Source of support: Nil. 
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ÖZET 
Birinci Basamakta Tüberküloz Kontrolü: Mevcut Durum ve Öneriler 
Tüberküloz halen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Türkiye'de tüberküloza özel önem atfedilmiş, bu nedenle 

temel sağlık kanunlarında özel maddelerle düzenlemelere gidilmiştir. Birinci basamak sağlık hizmetleri (BBSH) 

2005 yılından sonra aile hekimlerince verilmeye başlanmıştır. Toplum temelli izlem ve hizmetler için ise Toplum 

Sağlığı Merkezleri (TSM) kurulmuştur. Bu yazının temel amacı, birinci basamakta tüberküloz kontrolü ile ilgili 

uygulamaları özetlemektir. Bunun yanında yazıda hukuki düzenlemeler altında, aile hekimleri ve TSM’lerin 

rolleri ve uygulamada yaşanan sıkıntıların vurgulanması amaçlanmıştır. TSM’lerin personel ve lojistik alt 

yapılarının düzeltilmesi, aile hekimliğinde performans sistemine doğrudan gözetimli tedavinin eklenmesinin 

birinci basamakta tüberküloz kontrolünü kolaylaştıracağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Birinci Basamak, Kontrol, Tuberküloz 

ABSTRACT 
Tuberculosis Control In Primary Care: Status Quo And Suggestion 
Tuberculosis is still a major public health problem.  Due to the importance attributed to tuberculosis in Turkey,  

some basic health system regulations were made including specific provisions of law. After the year 2005, the 

primary health services have been given by family doctors. Public Health Centers (PHC) were set up for the 

population based follow-up and services. The aim of this review was to summarize the management of 

tuberculosis in primary care. Besides that, it is also intended to emphasize the role of family doctors and PHC in 

terms of law and frequent application problems. Also, it is suggested that improvement of logistic and 

personnel structure of PHC and inclusion of directly observed therapy to the performance system of family 

physician could make tuberculosis management easier. 

Key Words: Primary Care, Management, Tuberculosis 
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Giriş 
Bilinen en eski hastalıklardan biri olan tüberküloz, 

Mycobacterium tuberculosis complex’in (M. 

tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti) 

yol açtığı, enfekte dokularda granülomların varlığı 

ile karakterize, solunum yolunu veya diğer 

organları da tutabilen bir enfeksiyon hastalığıdır.
1
 

Binlerce yıllık insanlık tarihi içinde insidansında 

dalgalanmalar olsa da halk sağlığı bakımından kalıcı 

bir tehdit olmayı sürdürmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa ve Kuzey Amerika’da 18. ve 19. yüzyıllarda 

epidemiler şeklinde kendini göstermiştir. Jean 

Antonie Villemin tarafından 1865’te bulaşıcılığı ve 

Robert Koch tarafından ise 1882’de etiyolojisi 

tanımlanmıştır. Hastalıkla ilgili tedavi sürecini yeni 

bir alana taşıyacak olan kemoterapötiklerin 

bulunuşu ise 1940–1950 yılları arasında 

gerçekleşmiştir (1944-streptomisin, 1952-

izoniazid).
2
 

Kemoterapinin gelişmediği 1900’lü yıllarda bile, 

hastaların sadece sanatoryumlarda izolasyonu ve 

buralarda daha iyi yaşam koşullarının sağlanması, 

tüberkülozdan ölümleri yılda %5-6 azaltmıştır. Bu 

oranlar kemoterapilerle beraber %10-15’lere 

ulaşmıştır.
1
 Tüm dünyada -özellikle gelişmiş 

ülkelerde- 1960-1970 dönemi mücadelenin 

yürütüldüğü bir dönemdir. Bu dönem sonucunda 

tüberküloz hastalığının çok yakında eradike 

edileceği bile düşünülmeye başlanmış iken; hastalık 

gerekli özenin gösterilmemesi nedeniyle 1985’ten 

itibaren tekrar ortaya çıkmış, gelişmekte olan 
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ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada hastalığın 

sıklığı çığ gibi büyümüştür. Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) Nisan 1993’te yaptığı açıklamada; insanlık 

tarihinin hiçbir döneminde tüberküloz olgu 

sıklığının bu kadar artmış olmadığını ve dünyanın 

birçok bölgesinde tüberkülozun artık kontrol 

edilemez hale geldiğini duyurmuştur.
3
 

Dünya nüfusunun %32’sinin (yaklaşık 1,8 milyar 

kişi) tüberküloz basili ile enfekte olduğu tahmin 

edilmektedir. Dünya genelinde, çok büyük bir kısmı 

gelişmekte olan ülkelerde olan (%95), 16 milyon 

tüberküloz hastası bulunmaktadır.
4
 2012 yılı 

verilerine göre dünya genelinde 8,6 milyon yeni 

tüberküloz olgusu ve 1,3 milyon tüberküloz nedenli 

ölüm gerçekleşmiştir. Bu yeni olguların 530 bini ve 

ölümlerin 74 binini çocuk yaş grubu içindeki vakalar 

oluşturmaktadır.
5
 2012 verileri dikkate alındığında 

Türkiye’de 14.691 kayıtlı tüberküloz vakası 

bulunmaktadır. Türkiye’de tüberküloz insidansının 

içinde bulunduğu Avrupa bölgesine göre (100 

binde 40) çok daha düşük olduğu (100 binde 22) 

görülmektedir.
6
 

 

Türkiye’de Tüberkülozla Mücadele 
Türkiye’de tüberküloz Cumhuriyet’in ilk yıllarından 

beri önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul 

edilmiştir. 1920’li yıllarda ülkenin sağlık durumunu 

saptamak için yapılan çalışmalarda “en çok öldüren 

hastalıklar” arasında birinci sırada sıtma, üçüncü 

sırada ise verem yer almaktadır. 1920’li yıllar 

boyunca tüberküloz önemini korumuş, 1926 yılında 

en çok öldüren hastalıklar listesinde ikinci sıraya 

1928 ve 1929 yılında birinci sıraya yükselmiştir.
7 

 

Bunların bir sonucu olarak halen temel sağlık 

kanunu olarak kabul edilen 1930 yılında çıkarılan 

“Umumi Hıfzısıhha Kanunu”nda 113. maddeden 

123. maddeye kadar olan bölüm tüberküloza 

ayrılmıştır.
8 

 Bu yasayla beraber Sağlık Bakanlığı 

sürveyans çalışmalarını yürütmekle 

görevlendirilmiştir. 1930’lu yıllar boyunca 

tüberkülozla mücadele dernekler ve bakanlığın 

kurduğu dispanserler eliyle yürütülmüştür.
 

Verem savaşının kanuni temelleri ise 1949 yılında 

çıkarılan “Veremle Mücadele Hakkında Kanun”la 

düzenlenmiştir. Bu kanun sonrasında 1950–1960 

dönemi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

hastaların izolasyonu, vaka bulma ve tedavi 

çalışmaları ve kitlesel BCG aşılamaları ile 

geçirilmiştir. Verem kontrolünün başladığı 1950’li 

yıllarda ülkede 300 bin veremli hastanın olduğu ve 

her yıl 40 bin kişinin veremden öldüğü tahmin 

ediliyordu. Yine aynı dönemde 34 dispanser ve 

3456 tüberküloz hasta yatağı bulunmakta idi.
7
 Bu 

dönemde yapılan çalışmaların neticesinde 

hastalıktan ölümler 114 kat, prevalansı ise yarı 

yarıya azalmıştır. 1970’li yıllarda dünyadakine 

benzer bir biçimde tüberkülozun artık kontrol 

altına alınmış olduğu yönündeki resmi ifadeler 

sonucunda, tüberkülozla mücadele hız kesmiştir. 

Bunun etkisi olarak bakanlık teşkilatı yeniden 

yapılandırılmış; Verem Savaşı Genel Müdürlüğü 

1982 yılında daire başkanlığı haline getirilmiştir.
2
 

Zaman içerisinde dispanserlerin verimliliği 

azalmıştır. 1994 yılında yapılan bir çalışmada 

dispanserlerin %36’sında mikroskopik bir inceleme 

yapılmadığı, dispanserlerde tedaviye alınanların 

%45’inin tedavilerini 12 ay içinde 

tamamlayabildikleri, primer ve sekonder direnç 

olgularının oldukça yüksek düzeylerde bulunduğu 

bildirilmektedir.
9
 2006 yılında yurt genelinde, 

tedavi direkt gözetimli olarak uygulanmaya 

başlanmış, 2009 yılında da şüpheli olgulardan 

birinci basamakta balgam örneklerinin toplanarak 

incelenmesi uygulamasına başlanılmıştır.
10,11

 

2011 yılında Sağlık Bakanlığı’nın yapısı 663 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmiştir. Bu 

değişim içinde “Verem Savaş Daire Başkanlığı” yeni 

oluşturulan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı 

Hastalıklarla Mücadele Başkan Yardımcılığı 

bünyesinde “Tüberküloz Daire Başkanlığı” olarak 

tanımlanmıştır.
12,13

 Yine aynı dönüşüm sırasında, 

kurumun taşra teşkilatlanmasında, il halk sağlığı 

müdürlükleri bünyesinde tüberküloz birimleri 

kurulmuştur.
14

 Bakanlığa bağlı Verem Savaş 

Dispanserleri (VSD) ve benzeri yardımcı kuruluşlar 

TSM’lerin bünyesine dahil edilmiş, ayrıca kadro 

tahsisi yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.
14

  

 

Tüberküloz Kontrol Programları 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1993 yılında 

tüberküloz kontrolü için Doğrudan Gözetimli 

Tedavi Stratejisi (Directly Observed Therapy Short 

Curse) yaklaşımını ortaya koymuş ve bu yaklaşımın 

bütün ülkelerce temel alınarak ulusal tüberküloz 

kontrol programlarının oluşturulmasını istemiştir. 

Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi (DGTS) şu 

unsurlardan oluşmaktadır; 

1. Tüberküloz kontrol aktivitelerinin 

sürekliliğini ve bütünlüğünü sağlamak için 

hükümetin kararlılık içinde olması, 

2. Sağlık kurumlarına kendileri başvuran 

semptomlu hastalarda balgam yayma mikroskopisi 

yaparak pasif olgu bulma, 

3. En azından bütün yayma pozitif olgular 

için, altı-sekiz aylık rejimler kullanarak standart kısa 

süreli ilaç tedavisi uygulamak,  

4. Gerekli bütün anti-tüberküloz ilaçların 

düzenli, kesintisiz sağlanması,  

5. Her hasta için, olgu özelliklerini, tedavi 

sonuçlarını ve tüberküloz kontrol programının 

bütününün performansını değerlendirmeye olanak 

sağlayan standart bir kayıt ve raporlama sistemi
15
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Tüberkülozla mücadelede tatmin edici sonuçlar 

almış tüm ülkelerin ortak yanları bu mücadeleyi 

BBSH ile entegre etmiş olmalarıdır. Sağlık hizmet 

sunucuları ile ilk karşılaşma noktası olan BBSH 

sunucuları, tüberküloz şüpheli hastayı tespit etme, 

ilgili kliniklere sevk etme, tedavisini izleme ve bu 

yolla hastalığın yayılımını engellemede önemli bir 

yer tutmaktadır.
16

 

Etkin bir tüberküloz kontrolü için DSÖ üç basamaklı 

bir örgütlenme önermektedir. Bu örgütlenmede 

her bir yapının görevi, sorumlulukları ve rolleri 

ülkeden ülkeye değişse de belli başlı yapılar; ulusal, 

bölgesel ve birinci basamak yapılarıdır. Ülkemizde 

de tüberküloz kontrol faaliyetleri üç basamaklı 

olarak teşkilatlanmış bulunmaktadır. Tüberküloz 

kontrol faaliyetleri ülke genelinde Türkiye Halk 

Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı, 

bölgesel olarak il halk sağlığı müdürlükleri ve birinci 

basamak yapı olarak TSM ve Aile Hekimliği 

Birimlerince (AHB) yürütülmektedir. 

 

Tüberküloz Kontrolünde Birinci Basamağın Rolü 
 

Toplum Sağlığı Merkezlerinin Rolü 
Aile hekimliği uygulaması ile birlikte ilçelerde 

TSM’ler kurulmuştur. TSM’lerin kurulması ve 

çalıştırılmasına dair yönergenin 15. maddesinde bu 

merkezlerinin tüberküloz kontrolü ile ilgili yapması 

gereken iş ve işlemler belirtilmiştir. Bu yönerge 

uyarınca TSM’ler bölgelerinde aşağıdaki işlemleri 

yaparlar; 

(1) Aile hekimleri tarafından bildirilen şüpheli 

kişilerin kaydını tutmak ve takip etmek, 

(2) Hastaneler tarafından kesin tanısı konmuş yeni 

hastaların kaydını yapmak, tedavisi ve izlemlerini 

planlamak, aile hekimine ve halk sağlığı 

müdürlüğüne bildirmek, 

(3) Hastaların ilaçlarını aylık olarak aile hekimlerine 

ulaştırmak, 

(4) Hastanın aile hekimince izlenmesini, ilaçlarının 

doğrudan gözetim ile verilmesini sağlamak, 

(5) Belirli aralıklarla halk eğitimi düzenlemek, 

(6) Yeni tedaviye alınan, tedavide olan, tedaviden 

çıkan, ilaçsız kontrole ayrılan, korumaya alınan, 

korumadan çıkan ve veremli hastaların 

temaslılarından kontrolü gerekenleri, kişinin bağlı 

olduğu aile hekimine bildirmek.
17

 Tüberkülozla 

mücadele kapsamında birinci basamak yapılardan 

biri olan TSM bu iş ve işlemleri bünyesinde 

bulundurduğu VSD ile yürütebileceği gibi direkt 

olarak kendisi de yürütebilmektedir. 

Toplum Sağlığı Merkezlerinin önemli görevlerinden 

biri, tüberküloz servisleri ile hastanın tanısı ve 

tedavisi ile ilgili iletişime geçmektir. İster birinci 

basamaktan şüphe üzerine sevk edilmiş olsun, 

isterse ikinci ve üçüncü basamakta yeni tanı 

konmuş olsun; tüm tüberküloz hastaları ilgili 

TSM’ye tüberküloz servislerince bildirilmektedir. Bu 

bildirimler TSM’lerce kişilerin aile hekimlerine 

iletilmektedir. Sağlık Bakanlığı tüberküloz hasta 

kayıtlarının daha hızlı, doğru ve güvenilir bir 

biçimde yapılması için tüm Türkiye çapında 

internet tabanlı “Elektronik Tüberküloz Yönetim 

Sistemi”ne geçmiştir.  

TSM’nin diğer bir görevi, bölgesinde bildirimi 

yapılmış tüberküloz hastalarının sürveyans 

çalışmalarını yapmaktır. Bu kapsamda hasta ile 

yakın temasta bulunan hane halkı ile diğer kişiler 

taranmaktadır. Temaslı, temel olarak iki farklı 

grupta ele alınmaktadır. Birinci grup tüberkülozlu 

hastanın yakınıdır. İkinci grup ise PPD pozitif 

kişilerdir. İkinci grup genellikle ihmal edilmekte, 

toplum taramaları sırasında tespit edilmektedir.
18

 

Hastane tarafından kesin tanının TSM’ye 

bildirilmesi sonrasında TSM tarafından yerinde 

filyasyon çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmada 

temaslılar belirlenmekte ve varsa VSD yoksa ikinci 

ve üçüncü basamak tedavi kuruluşlarına 

yönlendirilmektedirler. Yönlendirilen kişilerin 

hepsine buralarda PPD yapılmakta ve akciğer filmi 

çekilmektedir.
18

 

Tüberküloz ilaçları ülkemizde ücretsiz olarak 

karşılanmaktadır.
19

 Bu ilaçların lojistiği TSM’lerince 

sağlanmaktadır. Diğer önemli görevlerden biri de 

halk eğitiminin yapılmasıdır. 

 

Aile Hekiminin rolü 
Aile hekimleri kişiye yönelik koruyucu sağlık 

hizmetleri ile birinci basamakta teşhis, tedavi ve 

rehabilite edici sağlık hizmetlerini belirli bir 

mekânda veya gezici olarak verebilen hekimlerdir. 

Aile hekiminin tüberküloz kontrolündeki rolleri 

tanı, tedavi, izlem, kayıt, bildirim ve bağışıklama 

olarak değerlendirilebilir.  

Tanı için aile hekiminin en önemli görevi şüphe 

etmektir. İki-üç haftadan fazla süren öksürük, 

göğüs ağrısı, nefes darlığı, kanlı balgam öyküsü, kilo 

kaybı, halsizlik, ateş, gece terlemeleri ve iştahsızlık 

gibi şikâyetleri olan hastalarda tüberküloz 

düşünülmelidir. Şüphelenilen olgularda yüksek 

kalitede balgam örneği alınarak laboratuvara 

gönderilebilir. Yine mümkün olan durumlarda 

akciğer filmi istenilmelidir. Aile hekimlerinin 

şüphelendiği olguda şu an için akciğer 

görüntülemesi istemesi mümkün değildir. Alacağı 

balgam örneğinin ise laboratuvara nasıl 

ulaştırılacağı sorusu mevcut sistem içinde 

cevapsızdır. Çoğu TSM’de VSD bulunmamakta, 

bulunanların çoğu laboratuvar hizmeti 

verememekte, kadro ile ilgili sıkıntılar 

yaşanmaktadır. Aile hekimi tanısını laboratuvarla 
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desteklensin veya desteklenmesin tüm şüpheli 

olguları bir tüberküloz servisine yönlendirmelidir.  

Aile hekimi tüberküloz servislerince tanı konmuş ve 

tedavisi başlanılan hastaları bilgilendirmeli ve 

doğrudan gözetimli tedavi uygulamalıdır. Bu tedavi 

için gerekli tüm ilaç desteği TSM’ce sağlanmaktadır. 

Bu tedavinin herhangi bir aşamasında görülen 

komplikasyon tüberküloz servisine aile hekimince 

bildirilmelidir. Yine hastanın izlemi ile ilgili kayıtlar 

aile hekimince tutulmalıdır. Hastanede tedavinin 

sonlandırılmasını takip etmek de aile hekiminin 

diğer bir görevidir. Aile hekimi başına düşen hasta 

sayısının fazlalığı tüberkülozla mücadeleyi 

zorlaştırmaktadır. 

Aile hekiminin diğer bir görevi riskli grupların 

tüberküloz açısından değerlendirilmesidir. Aile 

hekimliği içinde, yerinde sağlık hizmeti verilen yaşlı 

bakım evleri, ıslahevleri ve cezaevleri riskli 

grupların olduğu yerlerdir. Buralarda ulusal 

mevzuat çerçevesinde riskli gruplar 

değerlendirilmeli ve şüphe olan olgular yukarıda 

anlatıldığı gibi yönetilmelidir. Özellikle cezaevleri 

hem tüberküloz basiliyle enfekte olma, hem de 

aktif hastalık gelişimi açısından yüksek riskli 

yerlerdir. Yapılan bir çalışmada 2006 yılında toplam 

55000 tutuklu ve hükümlünün 120’sinde 

tüberküloz tespit edilmiş, prevelans yüz binde 218 

olarak aynı dönem normal popülasyonun 5 katı 

oranında tespit edilmiştir.
20

 Cezaevleri başta olmak 

üzere toplu yaşam yerlerinde hastaların erken 

tanınması aile hekiminin şüpheciliğine, hastaların 

erken taranması ise bu merkezlerin idareleri ve 

TSM’nin isteğine ve hızına bağlı görünmektedir. 

Yine bu merkezlerde hastaların izolasyonunun 

sağlanması, etkin ve yeterli ilaç desteğinin 

verilmesi, doğrudan gözetimli tedavinin tam olarak 

yürütülmesi, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının 

yeterli olarak yapılması normal popülasyona göre 

çok daha sorunlu görünmektedir. Cezaevleri ile 

ilgili olarak kurumlar arası koordinasyonun 

sağlanması gereklidir. Aile hekimlerinin hizmet 

vereceği toplu yaşam yerleri Halk Sağlığı 

Müdürlükleri’nce belirlenmektedir. Bu yerlerin 

doğru belirlenmesi ve hızlı bir şekilde aile hekimliği 

hizmeti alması sağlanmalıdır.  

Tüberküloz kontrolünün diğer bir ayağı olan 

aşılama, aile hekiminin önemli bir görevidir. 

Ülkemizde 1953 yılından beri kitlesel BCG aşılama 

çalışmaları yapılmaktadır. BCG aşılama oranı, 2011 

verilerine göre %95’tir.
21

 Gelişmiş ülkelerde yapılan 

çalışmalarda hemen doğumdan sonra yapılan 

aşının koruyucu etkisinin 15 yıl kadar sürdüğü 

bildirilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde aşının 

etkinliği konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır.
2 

 

Sonuç: 

Sonuç olarak birinci basamakta tüberküloz kontrolü 

ülkenin tüberküloz mücadelesinde önemli bir yer 

tutmaktadır. Sağlıkta dönüşüm sonrasında BBSH 

AHB ve TSM çatısı altında örgütlenmiştir. Ancak 

dönüşüm sırasında Toplum Sağlığı Merkezleri ve 

bünyesindeki VSD’lerin birçoğunda yetişmiş 

personelin yer değiştirmesi nedeniyle “hafıza 

kayıpları” gerçekleşmiş, bu da birçok merkezde 

tüberkülozla mücadelede aksaklıkların ortaya 

çıkmasına yol açmıştır.  

Öte yandan performansa dayalı aile hekimliği 

ödemelerinde tüberküloz mücadelesinin yer 

bulamamış olması aile hekimlerinin tüberküloz tanı 

ve izleminde isteksiz davranmasına yol açmıştır. 

Yine TSM’nin lojistik alt yapılarının yetersizliği bu 

merkezlerin ilaç desteği, filyasyon çalışmaları ve 

temaslı muayenelerini yapmasını neredeyse 

imkânsız hale getirmiştir. Bu nedenle TSM 

bünyesinde tüberkülozla mücadele için eğitim 

almış personel sayısının hızla arttırılması, lojistik alt 

yapıların hızla iyileştirilmesi gereklidir.  

Aile hekimlerine pozitif performans uygulamaları 

ile tüberküloz tanısı ve takibi özendirilebilir. Ülke 

genelinde uygulanan kontrol programlarının 

etkinliğini değerlendirmede karşılaşılan en önemli 

engel, yeterli ve güvenilir verilerin bulunmayışı, 

olan verilerin ise kurumlar arasında hızlı ve etkin 

bir biçimde paylaşılamamasıdır. Bu nedenle birinci 

basamağın temel sağlık programları içine entegre 

edilmiş tüberküloz takip yazılımlarının, bir an önce 

kullanıma geçmesi gereklidir. 

 

Kaynaklar 
1. Tuberkulosis alert. WHO. Accessed January 12, 

2013, at: 

http://www.tbalert.org/worldwide/worldwide.php  

2. Daniel MT. History of tuberculosis. Respir Med 

2006;100 (11): 1862-1870. 

3.Tuberculosis.WHO.Accessed November 13,2013, 

at: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/who

104/en/print.html 

4.Topçu A, Söyletir G, Doğanay M. İnfeksiyon 

Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 1. 1st ed. İstanbul: 

Nobel Tıp Kitapevleri, 2002:538:588. 

5.Global tuberculosis report. WHO. Accessed 

November 13,2013, at: 

http://www.who.int/tb/publications/global_report

/en/ 

6.Türkiye Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012.Sağlık 

Bakanlığı. Accessed December 12,2013 at: 

http://www.sagem.gov.tr/dosyalar/saglik_istatistik

leri_2012.pdf.  

7.Hisar F, Hisar MK. Türkiye’deki sağlık politikaları 

ve tüberküloz kontrolü üzerine etkisi. STED 2011; 

20(4):169–174. 



Derleme                                                                                                                                                              Öner ve Çatak 

7 
TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE (TJFMPC)  ▪  www.tjfmpc.com  ▪  VOL.8, NO.1  ▪  MARCH 2014 

 

8.Umumi Hıfsısıhha Kanunu. Accessed December 1, 

2013, at: 

http://www.thsk.saglik.gov.tr/document/mevzuat/

1593-Sayili-Umumi-Hifzissihha-Kanunu-

13769070640.pdf.  

9.Kocabaş A, Burgut R, Kibaroğlu E, Bozdemir N, 

Seydaoğlu G. Verem Savaşı Dispanserlerinde 

sürdürülen tüberküloz tanı ve tedavi çalışmalarının 

etkinliği. Tüberküloz ve Toraks 1994;42: 99–107. 

10.Doğrudan Gözetimli Tedavi Hakkında Genelge. 

Sağlık Bakanlığı. Accessed December,1, 2013, at: 

http://www.saglik.gov.tr/DAGM/dosya/1-

52164/h/dogrudan-gozetimli-tedavi-hakkinda-

genelgesi.pdf. 

11.Doğrudan Gözetimli tedavi Hakkında genelge. 

Sağlık Bakanlığı. Accessed December 1, 2013, at: 

http://www.saglik.gov.tr/DAGM/dosya/1-

52164/h/dogrudan-gozetimli-tedavi-hakkinda-

genelgesi.pdf.   

12.663 sayılı KHK. Accessed December 1, 2013, at: 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/2

0111102M1-3.htm.  

13.Türkiye Halk Sağlığı Kurumu.Daire başkanlıkları 

yönergesi. Accessed December 1,2013, at: 

http://www.thsk.gov.tr/tr/index.php/yonergeler/4

9-daire-baskanlari-yonergesi.  

14.Taşra teşkilatları hizmet birimleri yönergesi. 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu.Accessed December 1, 

2013, at: 

http://www.thsk.gov.tr/tr/index.php/yonergeler/5

8-yonerge_10042012.  

15.Özkara Ş, Arpaz S, Özkan S, Aktaş Z, Örsel O, 

Ecevit H. Tüberküloz Tedavisinde Doğrudan 

Gözetimli Tedavi (DGT). Solunum Hastalıkları 

2003;14: 150–157. 

16.Yurasova Y, Zalekis R,Grzemska M, Reichman 

LB, Mangura BT. Brief guide on tuberculosis control 

for primary health care providers for countries in 

the WHO European regıon with a high and 

intermediate burden of tuberculosis.1 st ed. 

Copenhagen: WHO,2004:1-75. 

17.Toplum Sağlığı Merkezlerinin kurulması ve 

çalıştırılmasına dair yönerge.Sağlık 

Bakanlığı.Accessed January 12,2013 at:  

http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-

72984/h/tsmyonerge.pdf.  

18.Temaslı Muayenesi. Kızkın Ö. Accessed January 

12,2013 at: 

http://www.verem.org.tr/pdf/t_muayene.pdf. 

Erişim tarihi:12.01.2013. 

19.Bakanlar Kurulu Kararı. Accessed December 

21,2013, at: http:// 

www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_c

ontent&view=article&id=218:kamu-hmetlerden-

rets-veya-dlyararlanma-e-gbazi-

kararlar&Itemid=32  

20.Bilgiç H,Karadağ M.Tüberküloz.1st ed. İstanbul: 

Aves Yayıncılık, 2010:696–705. 

21.Sağlık Bakanlığı. Türkiye Sağlık İstatistikleri Yıllığı 

2011.1st ed. Ankara: Semih Ofset Baskı,2012,49–50 



Mini Derleme                                                                                                                                                         Asma ve ark. 

8 
TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE (TJFMPC)  ▪  www.tjfmpc.com  ▪  VOL.8, NO.1  ▪  MARCH 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ÖZET 
Multimorbiditesi Olan Yaşlı Hastalarda Çoklu İlaç Kullanımı: Aile Hekimliğinde Önemli Bir Problem  

Ülkemizde ve dünyada yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Yaşlı nüfusun hastalık yükünün kronik hastalıklara bağlı 

olduğu görülmektedir. Yaşlı nüfusta artan multimorbidite ve komorbiditeleri nedeni ile kullanılan günlük ilaç 

sayısı da artış göstermektedir. Çoklu ilaç kullanımı (polifarmasi) dünyada giderek artan bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Uygunsuz çoklu ilaç reçetelenmesi ve kullanım alışkanlıkları, ilaçlara bağlı morbidite ve 

mortalite riskini artırmaktadır. Ayrıca olumsuz ilaç etkileşimleri ve ilaç yan etkileri sosyal güvelik kuruluşları ve 

sigorta şirketlerine ciddi maliyet oluşturmaktadır. Mesleki anlamda branşlaşma çoklu ilaç yönetimini giderek 

zorlaştırmaktadır. Ülkemizde Aile Hekimliği Uygulamasına geçilmesi ile kronik hastalıkların yönetimi ve ilaçların 

düzenlenmesinde aile hekimlerine bu nedenle büyük görevler düşmektedir. Aile Hekimlerinin önemli bir görevi 

toplumun yaşam süresi ile birlikte yaşam kalitesini de arttıracak tedbirlerin alınmasıdır. Bu yazıda çoklu ilaç 

kullanımının yaşlılık döneminde arttığının ve yaşlılar üzerinde olumsuz etkileri olduğunun vurgulanması, hastayı 

takip ve tedavi eden aile hekimlerinin bu konuda daha duyarlı hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çoklu ilaç kullanımı, Multimorbidite, Yaşlılık, Aile Hekimliği 

ABSTRACT 
Multidrug use in the Elderly Patients with Multimorbidity: A Great Problem in Family Medicine 
The elderly population is gradually increasing in our country and worldwide. Disease burden of the elderly 

population seems to arise from chronic diseases. Number of medications used daily also increases due to 

increasing multimorbidity and comorbidities. Multidrug use (polypharmacy) is a gradually increasing problem 

worldwide. Improper multidrug prescription and the habit of drug use increase drug-related morbidity and 

mortality risk. In addition, negative drug interactions and adverse effects of drugs lead to severe costs for social 

security agencies and insurance companies. Specialization makes polypharmacy management difficult. In our 

country, family physicians have had a great role in management of chronic diseases and arrangement of 

medications particularly after introduction of family medicine practice in primary care. One of the important 

role of family physicians is taking measures not only to prolong the life span but also quality of life of the 

patients. In this paper, it was aimed to emphasize that polypharmacy and its negative effects increase in the 

elderly and family physicians should be aware of this issue. 

Key Words: Multidrug use, Multimorbidity, Aging, Family Medicine 
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GİRİŞ 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı 

nüfusu artış göstermektedir. Ülkemizde 2012 

yılındaki verilere göre 65 yaş üstü nüfus, genel 

nüfusun %6.8’ini oluşturmaktadır. 2010 yılında 

74.6 olan beklenen yaşam süresinin 2050 yılında 

78.5’e ulaşacağı tahmin edilmektedir.
1
  

 

 

Yaşlılarda kronik hastalık prevalansı fazladır. 

Multimorbidite ile birlikte çoklu ilaç kullanımına 

bağlı olarak olumsuz ilaç etkileşimleri ve yan 

etkileri nedeni ile hastane yatışları artmaktadır.
2,3

 

Çoklu ilaç kullanımı deyimi günlük düzenli beş ve 

daha fazla ilaç kullanımı anlamına gelmektedir. 

Tüm yaş gruplarında görülmekle beraber, yaşlılarda 

daha sıktır.
4
 Yaşlılarda geçerliliği sınanmış yeterli 

ilaç tedavi önerileri bulunmamaktadır. Ayrıca 

yaşlılarda ilaç yan etkilerini ve etkinliğini araştıran 

yayınların sayısı kısıtlıdır. Altmış beş yaş ve üstü 

kişilerde ilaç yan etkileri ve etkinliği araştıran 

randomize kontrollü  ve meta analizlerin sayısının 

yetersiz (sırasıyla sadece %3.5  ve %1.2) olduğu 
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görülmüştür.
3,5

  Çoklu ilaç kullanımına yönelik 2007 

yılında yapılmış olan bir çalışmada 65 yaş ve üstü 

erkelerde ortalama günlük ilaç alımı erkeklerde 5.6, 

kadın hastalarda ise günlük 6.2 ilaç alımı olduğu 

bildirilmiştir.
6
  Yaşları 58-87 arasında ve 

kardiyovasküler hastalığı olan 100 hastada yapılmış 

bir araştırmada ise, hastaların %78’inin düzenli 

olarak günlük 4’ün üzerinde ilaç kullandığı, yaşları 

70-80 arasındaki hastaların günlük ortalama 8.6 

tablet, 80 yaş üzeri hastaların ise ortalama 9.3 

tablet kullandığı bildirilmiştir.
7
  Dişcigil ve 

arkadaşlarının toplum içinde ve bakımevinde kalan 

yaşlılarda çoklu ilaç kullanımını araştırdığı bir 

çalışmada ise; 58'i toplum içinde yaşayan ve 69'u 

huzurevinde kalan 127 yaşlı ile görüşmeler 

yapılmış, günlük ortalama ilaç kullanımı 4.5 olarak 

bulunmuştur. Kullanılan ilaç sayısının artması ile 

günlük yaşam aktiviteleri puanının daha da düştüğü 

saptanmıştır.
8
 Walker ve arkadaşlarının yapmış 

olduğu kesitsel bir çalışmada Almanya’da birinci 

basamakta polifarmasi prevalansının 70 yaş ve 

üzeri hastalarda %26.7 olduğu rapor edilmiştir.
9
 

Çoklu ilaç kullanımı, olumsuz ilaç etkileşimlerine, 

dolayısı ile hastane yatışlarına ve yatış sürelerinin 

uzamasına neden olabilmektedir.  İngiltere’de bir  

üniversite hastanesinde cerrahi ve dahiliye 

servislerinde yatan 3695 hastada yapılmış olan bir 

araştırmada, hastane yatışlarının %14.7’sinden ilaç 

yan etkilerine bağlı olduğu tespit edilmiş ve bu 

grup hastaların yatış sürelerinin  belirgin şekilde 

uzadığı bildirilmiştir.
10

 Amerika Birleşik 

Devletleri'nde huzurevinde kalan, reçeteli olarak 

dokuz veya daha fazla ilaç alan 65 yaş ve üzerindeki 

335 yaşlıda ilaç yan etkilerinin araştırıldığı 12 ay 

süren bir çalışmada; toplam 207 ilaç yan etkisi 

saptanmıştır. Dokuz ve üzeri ilaç kullanan 

hastalardaki ilaç yan etkileri, dokuzun altında ilaç 

alanlardakine göre 2.33 kat daha fazla 

görülmüştür.
11

  Yapılmış olan retrospektif bir 

çalışmada 65 yaş üstü 2375 hastanın taburcu 

olduktan sonraki ilk 30 gün içinde plansız olarak 

yeniden hastane yatışlarında, 7 ve üzeri ilaç 

alanların oranının daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Aynı çalışmada bu hasta grubunun 

13 gün ve üzeri hastane yatış süreleri, 7’den daha 

az ilaç alanlar ile karşılaştırılmış ve iki kat daha 

yüksek olduğu görülmüştür.
12

  

Lopez ve arkadaşlarının İspanya’da yapmış olduğu 

geniş bir çalışmada rastgele seçilmiş bir günde 

toplumun %29.4’ünün günlük ilaç aldığı, bunların 

%73.9’unda ilaç etkileşimine neden olabilecek 

ilaçlar bulunduğu tespit edilmiştir. Etkileşime yol 

açabilecek ilaçları daha çok kronik hastalığı olan 

yaşlılar ve kadınların kullandığı bildirilmiştir.
13

 Diğer 

bir çalışmada ise Danimarka’da birinci basamakta 

iki veya daha fazla ilaç kullanım prevalansının 

nüfusun üçte birini kapsadığı ve bunlardan %6’sının 

bir yıl içinde ilaç etkileşimlerine maruz kaldığı 

bildirilmiştir.
14

 Hastalarda kullanılan ilaç sayısının, 

uygunsuz ilaç yazma ve uygunsuz ilaç kullanımı ile 

ilişkisinin araştırıldığı bir araştırmada 65 yaş ve 

üzerindeki beş veya daha fazla ilaç kullanan 196 kişi 

ile çalışılmış, ortalama yaşın 74.6 olduğu bu 

çalışmada, 82 (%42) yaşlının ilaçlarını uygun 

olmayan şekilde aldıkları, 112 (%57) yaşlının ise 

etkinliği ve endikasyonu olmayan ilaçları 

kullandıkları saptanmıştır.
15 

 

Çoklu ilaç kullanımına neden olan birçok etmen 

bildirilmiştir. Hastalardaki mevcut multimorbidite 

dışında aile hekiminin diğer dal hekimleri ve 

hastalar ile arasındaki iletişimi önemli bir rol 

almaktadır. İlaç reçelenmesini hekimler arasındaki 

iletişim, çoklu hekim ziyareti, tıbbi kılavuzların 

kullanımı, hasta beklentileri, ilaç reklamları ve ilaç 

maliyetlerinin etkilediği bildirilmiştir.
16

 Yaşla 

beraber artan ilaç sayısı ile hastaların hastanelere 

acil sevk ve yatışlarında artış olmaktadır. Beş ilaç ve 

daha fazlasında risk daha belirgin hale gelmektedir. 

İlaç yan etkileri ve etkileşimleri özellikle bazı 

ilaçların kullanımı ile artış göstermektedir. Bunlar 

arasında digoksin, beta blokerler, diüretikler, 

antidiyabetikler, antikoagülanlar, steroid 

içermeyen analjezikler ve psikiyatrik ilaçlar 

bulunmaktadır.
3
 Acil hastane yatışlarına neden olan 

ilaçları inceleyen bir çalışmada ise varfarin, 

digoksin, insülinin ilk üç sırayı aldığı görülmüştür. 

Dördüncü sırada ise steroid olmayan 

antienflamatuar ilaçlar olduğu bildirilmiştir.
2
  

Reçete düzenlenmesi ve uygulanmasında özellikle 

yaşlılarda bazı sorunlar yaşanmaktadır.  Yaşlılarda 

bilişsel ve  motor  işlevsellikte azalma sonucu 

oluşabilecek iletişim sorunları tedavi ilişkili 

istenmeyen yan etkilerin oluşmasına neden olabilir.  

Çoklu ilaç kullanımı ve multimorbidite dışında 

yaşlılıktaki farmakokinetik ve farmakodinamik 

değişiklikler de bu duruma neden olmaktadır.
3
  

Barker ve arkadaşlarının rastgele seçilmiş 36 

serviste, yatan hastalarda yaptıkları  bir 

araştırmada; tedavi uygulamalarında %19 hata 

yapıldığı tespit edilmiş. Bu hataların sıklığına göre; 

tedavinin zamanında verilmemesi, bir doz ilacın 

unutulması, yanlış dozda verilmesi şeklinde 

sıralandığını bildirilmiştir.
17

Ayrıca bir kısım 

hastanın, akut sorunları nedeni ile hastanede 

kullanılan ilaçları taburcu olduktan sonra da 

kullanmaya devam ettikleri görülmüştür. Bu 

nedenle taburculuk esnasında kullanılan ilaçların 

gözden geçirilmesi, tedavi planlamalarında %90, 
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ilaç hatalarında da %40 azalma sağlayabileceği 

bildirilmiştir.
18,19

  

İlaç etkileşimleri ve yan etkiler nedeni ile yapılan 

sağlık harcamaları, sağlık sistemlerine ek ekonomik 

yük getirmektedir. Almanya’da 1997 ve 2000 yılları 

arasında  ilaç ilişkili hastane yatışlarını inceleyen bir 

araştırmada; bu nedenle yapılan sağlık 

harcamalarının yıllık 400 milyon Avro dolayında 

olduğu rapor edilmiştir.
20

 Yine ilaç yan etkileri 

nedeni ile hastane yatış sıklığını ve maliyetini 

değerlendiren başka bir çalışmada, dahiliye 

servisinde tüm hastane yatışlarının %26.1’inin ilaç 

ilişkili gelişen komplikasyonlara bağlı olduğu, bu 

yatışlarında yılda hastanedeki yatak başına 11.357 

Avro maliyet oluşturduğu bildirilmiştir. Aynı 

çalışmada bu olumsuz ilaç etkileşimlerinin %80’inin 

önlenebilir olduğu, bunun önlenmesinde birinci 

basamak sağlık çalışanlarının stratejik bir öneme 

sahip olduğu vurgulanmıştır.
21

 

Çoklu ilaç kullanımında, olası istenmeyen etkilerin, 

mortalite ve morbiditelerin azaltılması, gereksiz 

sağlık harcamaların önüne geçilmesi için yoğun 

çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bu nedenle klinik 

kararlarda ilaç seçimlerinde tıbbi kılavuzların ve 

yaşa özel, farmakolojik bilgilerin kullanılması 

önerilmektedir.
22,23

 Günümüzdeki tedavi rehberleri 

hastalık odaklıdır. Birinci basamakta özellikle 

multimorbiditeli hastalarda bu tip kılavuzlarda yer 

alan bilgilerin uygulanmasında zorluklar 

yaşanmaktadır. Bu durumun aşılması, hasta bakım 

rehberleri ve sağlık programlarının 

multimorbiditeye odaklanmasıyla aşılabilir.
24,25

 

Yaşlılarda ilaç seçiminde geçerliliği ve güvenirliliği 

sınanmış olan Stop-Start yöntemi kullanabilir. Bu 

yöntemde yaşlı hastalarda potansiyel uygun 

olmayan ilaçların tespiti, ayrıca sık görülen 

hastalıklarda ilaçların seçiminde kanıta dayalı çeşitli 

öneriler bulunmaktadır.
26

 Bu sorunun çözümü 

sadece hekimleri değil, hemşire ve diğer sağlık 

personelini de ilgilendirmektedir. Özellikle 

yaşlılarda yeni ilaç başlanması durumunda; 

mümkünse en düşük dozda başlanması, yan etkisi 

olabilecek ilaçların olabildiğince kısa süreli 

kullanılması, doz ayarlamasının doğru yapılması ve 

mümkün olduğunca tedavinin basitleştirilmesi 

önerilmektedir. 
27

 

Bu bilgiler ışığında yaşlı hastalarda ilaç 

kullanımında alınacak önlemler şöyle sıralanabilir. 

� Tedavi seçimlerinde uygun tıbbi 

kılavuzlardan yararlanılmalıdır.
23,27

 

� Yaşlılıktaki farmakokinetik ve 

farmakodinamik değişiklikler nedeni ile 

ilaç kullanımında doz ve ilaç etkileşimleri 

yönünden dikkatli olunmalı.
2
  

� Sedasyon yapan, sakinleştirici özelliği olan 

ilaçlar kişinin günlük yaşamındaki 

faaliyetlerini etkileyebileceği için dikkatle 

önerilmeli ve kullanılmalı. 
29

 

� Multidisipliner yaklaşım sağlanması, 

disiplinler arası koordinasyon ve işbirliği 

arttırılmalı.
7
 

� Bilgisayarlı tedavi giriş sistemleri yapılarak 

ilaç dökümleri alınmalı ve diğer 

doktorların bu bilgiye kolay ulaşması 

sağlanmalı. 
28

 

� Özellikle hastaların hastane yatışları ve 

taburculukları esnasında kullanılan 

ilaçların gözden geçirilmesi için bu 

durumun fırsat olarak görülmeli. 
19 

 

� Özellikle yaşlı hastalarda ilaç etkinlikleri ve 

yan etkilerini inceleyecek olan randomize 

kontrollü ve meta analizlerin yapılmasına 

gereksinim vardır.
3,5

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Yaşam süresinin uzamasıyla multiborbidite ve 

bunlara bağlı gelişen komorbiditeler nedeni ile ilaç 

kullanım sayısı artış göstermektedir. Çoklu ilaç 

kullanımı, yan etki riskiyle beraber hastaneye 

yatışlarının sayısını da arttırmakta ve sonuç olarak 

sağlık maliyetlerine de ek yük getirmektedir. Bunun 

önlenmesinde birinci basamak sağlık çalışanlarının 

stratejik bir önemi vardır. Birincil bakımdan 

sorumlu aile hekimlerinin hastalarını 

değerlendirirken çoklu ilaç kullanımı ve özellikle 

etkileşimine girebilecek ilaçlar konusunda dikkatli 

olması gerekmektedir. Aile hekimliğinde hedefimiz 

hastaların yaşam süresi ile birlikte yaşam kalitesini 

de yükseltecek tedavileri seçmek olmalıdır. 
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ABSTRACT 
Iron Use in Pregnant Women and Prevalence of Prenatal Anemia 
Iron deficiency anemia is the most common medical disorder of pregnant women. Especially severe anemia is 

an important factor increasing mortality. Therefore, promoting use of appropriate doses and duration of iron 

has great importance  in preventing iron deficiency in terms of health of the mother and baby.This cross-

sectional study was designed to determine the number of women who consumed iron and the duration of 

intake during pregnancy;  to examine the effect of age and the number of births on prenatal iron intake, and to 

determine prenatal anemia prevalence in a tertiary hospital which provides service for an area of medium and 

low-income families in Istanbul. 4,041 pregnant women who got admitted to Dr. Lutfi Kırdar Kartal Training and 

Research Hospital for labor were enrolled in the study during the period between 2001-2004. Age, number of 

pregnancies and duration of iron intake were recorded. Pregnant women with a less than 11 g /dl hemoglobin 

concentration were considered anemic. Iron intake rate in pregnant women was 56% and the prevalence of 

anemia was 46%. Mean hemoglobin concentration was 11.1±1.5 g/dl, mean age was 26.5±5.4 years, and mean 

duration of iron intake was 3.0±2.2 months. Anemia was found in 36.4% of the iron supplemented group, and 

58.1% of the unsupplemented group. Hemoglobin (Hb), Hematocrit (Hct), Mean Corpuscular Volume (MCV) 

values were statistically different between two groups. It was determined that maternal age does not influence 

the use of iron; but an increase in parity caused a decrease in iron use and an increase in anemia prevalence. It 

was observed that there was an increase in the use of iron from 2001 to 2004. In conclusion, it was determined 

that approximately half the pregnant women  admitted to the hospital for delivery received iron during their 

pregnancy; anemia is less common among iron receivers; iron intake is mainly affected by parity not by 

maternal age and the effect of iron on blood parameters is positive. 

Key Words: Anemia, Pregnancy, Iron Use, Parity, Age  

ÖZET 
Gebelerde Demir Kullanımı ve Doğum Öncesi Anemi Prevalansı 
Demir eksikliği anemisi gebe kadınlarda en sık rastlanan medikal problemdir. Şiddetli anemi, özellikle 

mortaliteyi artıran önemli bir faktördür. Sonuç olarak demirin uygun doz ve sürede kullanımı anne ve bebekte 

demir eksikliğini önlemek açısından büyük önem taşır. Bu kesitsel araştırma İstanbul’da orta ve düşük gelirli 

ailelerin yararlandığı bir 3. basamak hastanede demir kullanan kadınların sayısını, alım süresini, yaş ve paritenin 

demir kullanımına etkisini ve prenatal anemi prevalansını tespit etmek amacıyla planlandı. Çalışma 2001-2004 

yılları arasında dört yıllık dönemde doğum için hastaneye kabul edilen 4041 gebe kadınla yapıldı. Yaş, gebelik 

sayısı ve demir kullanma süresi kaydedildi. Hemoglobin konsantrasyonu < 11 g/dl olan gebe kadınlar anemik 

kabul edildi. Gebe kadınlarda demir alımı sıklığı %56, anemi sıklığı %46 bulundu. Ortalama Hb konsantrasyonu 

11,1±1,5 g/dl, ortalama yaş 26,5±5,4 yaş ve ortalama demir kullanımı 3,0±2,2 ay aydı. Anemi sıklığı demir alan 

grupta %36,4, almayan grupta %58,1 bulundu. Hemoglobin (Hb), Hematokrit (Hct), MCV (Ortalama Eritrosit 

Hacmi) değerleri iki grup arasında istatistiksel olarak farklıydı. Anne yaşının demir kullanımı üzerine etkisi 

olmadığı ama kullanımın parite ile azaldığı ve aneminin arttığı tespit edildi. 2001 yılından 2004 yılına gidildikçe 

yıllar içinde demir kullanımında artma olduğu görüldü. Sonuç olarak doğum için hastaneye kabul edilen gebe 

kadınların gebelikleri sırasında yaklaşık yarısının demir kullandığı, demir takviyesi alanlarda aneminin daha az 

olduğu; demir alımının yaş yerine pariteden etkilendiği ve kan parametreleri üzerine pozitif etki yaptığı tespit 

edildi. 

Anahtar Kelimeler: Anemi, Gebelik, Demir kullanımı, Yaş 
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INTRODUCTION 
Anemia is the most common medical problem in 

pregnancy.  While its etiology, severity and degree 

shows variability among different populations, this 

problem mainly affects people in developing 

countries. It was reported that, anemia prevalence 

among pregnant women varies between 35% to 

75% in developing countries, and approximately 

18% in developed countries.
1
 

 İron is necessary for normal fetal development. 

During pregnancy, the most important cause of 

anemia is iron deficiency, and minor causes of 

anemia are folate and vitamin B12 deficiencies, 

hemoglobinopathy, and hemolytic anemia.
2
 

Anemia is obviously a serious public health 

problem due to its known adverse effects on 

mother and baby.  115 000 maternal deaths are 

caused by iron deficiency anemia per year. Anemia 

is the second most common cause of maternal 

mortality in Asia. Not only severe anemia also mild 

to moderate anemia may increase the risk of 

death. A large-scale iron support programs have 

been implemented in some countries like Thailand 

and Nicaragua.
3 

In developed countries, routine 

use of iron is recommended as a pregnancy-

support approach.
4
 

During pregnancy, iron use leads to some changes 

in early, mid and long term maternal hematological 

parameters. Hemoglobin concentration of <11 g/dl 

in pregnant women is considered as anemia 

according to World Health Organization criteria.
5 

According to CDC reports, pregnant women that 

have hemoglobin values of <11 g/dl in the first and 

third trimester, and <10.5 g / dL in the second 

trimester are considered anemic.
6 

 

MATERIAL AND METHOD 
Term pregnant women, who gave birth at the 

Departments of Obstetrics and Gynecology of Dr. 

Lutfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital 

between 2001 and 2004, were included in the 

study. Approximately 5% of births in Istanbul took 

place in Kartal and 50% births in this county took 

place in the hospital. Also, this Training and 

Research Hospital serves to the individuals who 

have low socioeconomic level. Complete blood 

count was established before delivery for all cases. 

Pregnant women who had a hemoglobin 

concentration of <11 g /dl were included in anemic 

group, and ≥11 g/dl were included in the non-

anemic group. The questionnaires were used 

before birth delivering in order to determine socio-

demographic characteristics of pregnant women. 

Demographic data were acquired through 

information on the pregnant women's age, number 

of pregnancies and parity, and the information 

related to iron use via questions asked orally by 

the same physician. Iron intakers for less than one 

month were included in the non-receiving group. 

Total iron receiving time was recorded regardless 

of which pregnancy period iron was received. 

Pregnant women with no previous deliveries were 

included in nullipara group, one previous delivery 

were included in primipara group, 2-4 deliveries 

were included in multipara group,  5 and over 

deliveries were included in grand multipara group. 

Statistical analysis was performed by using SPSS-11 

program. Independent Sample T test was used for 

continuous variables, and chi-square test was used 

for categorical variables. The independent 

variables that gave significant results in the double 

analyses were then included in the logistic 

regression analysis. Probability level of p <0.05 was 

considered statistically significant.  

 

RESULTS 
The total of 4041 term pregnant women with age 

ranging from 15 to 48 were included in the study. It 

was found that duration of iron use was longer 

than one month in 2271 of 4041 pregnant women, 

and 56% of all pregnant women received iron. The 

prevalence of anemia in all women was found to 

be 46% (n: 1858). Mean hemoglobin concentration 

was 11.1±1.5 g/dl and average duration of iron use 

was 3.0±2.2 months. All pregnant women were 

divided into two separate groups as; iron 

supplemented group (n=2271) and 

unsupplemented group (n=1770). Mean 

hemoglobin level of iron supplemented group was 

11.4±1.4 g/dl and of unsupplemented group was 

10.7±1.6 g/dl (Table I). Anemia ratio was found to 

be 36.4% (828/2271) in iron supplemented group, 

and 58.1% (1030/1770) in unsupplemented group 

(p=0.000). The risk of being anemic was found to 

be 2.4 times greater in unsupplemented group 

compared to iron supplemented group at 95% 

confidence interval (OR= 2.4, 95% confidence 

interval 2.13 to 2.76;  p <0.001). 
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As shown in Table 1, iron supplemented and 

unsupplemented groups were compared with each 

other for hematological parameters, in terms of 

age. The difference in hemoglobin, hematocrit, 

mean corpuscular volume was statistically 

significant (p<0.001). Significant relationship was 

not determined in terms of age between iron 

supplemented and unsupplemented groups (p= 

0.115

Table 1. Comparison of pregnant women that received and did not received iron  

 

Variables 

Iron supplemented 

group 

(N=2271) 

Iron unsupplemented 

group 

(N=1770) 

 
 

p 

Age 26.6 ± 5.3 26.4 ± 5.5 0.115 

Hb (g/dl) 11.4 ± 1.4 10.7± 1.6 < 0.001 

Hct (%) 34.6 ± 3.8 32.8± 4.4 <0.001 

MCV (fL) 85.9 ± 7.5 83.4 ± 8.6 <0.001 

* Results of Independent t test 

 

 Table 2. Comparison of iron intake status according to the parity  

The number of parity The number of iron 

supplemented women 

n (%) 

The number of iron 

unsupplemented women 

n (%) 

Total P 

Nullipara 892 (63.2) 520 (36.8) 1412 

Primipara 745 (57.9) 541 (42.1) 1286 

Multipara 587 (48.9) 614 (51.1) 1201 

Grand multipara 48 (33.8) 94 (66.2) 142 

 
 
 

<0.001 

*Chi square test 

Table 3. Comparison of the anemic status according to parity 

Number of parity Anemic pregnant 

women 

n (%) 

Non-anemic pregnant 

women 

n (%)  

Total P  

Nullipara 566 (40.1) 846 (59.9) 1412 

Primipara 591 (46) 695 (54) 1286 

Multipara 617 (51.4) 584 (48.6) 1201 

Grand multipara 81 (57) 61 (43) 142 

 
 
 

<0.001 

*Chi squre test 
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There was statistically significant relationship 

between parity and iron use (p <0.001). It was 

determined that iron use decreased as the number 

of parity increased (Table 2). The statistical analysis 

between parity and anemia showed a significantly 

increased anemia rate as the parity increased (p< 

0.001) (Table 3). It was found that nulliparous 

group had used much more iron than the other 

three groups and being much less anemic. 

Primiparous group had used much more iron than 

multiparous and grand multiparous groups. 

Anemia rate among Primiparous group is lower 

than those of multiparous and grand multiparous 

groups. It was detected that there was no 

difference between multiparous and grand 

multiparous groups in terms of iron intake and 

anemia prevalence. 

Logistic regression analysis (Enter Method) was 

applied for anemia status which has been an 

outcome variable and iron intake and delivery 

number as predictive values. We found that 

anemia rates increased 2.36 (95%CI: 2.08-2.69) 

times more in iron unsupplemented group. 

Moreover, compared to the nullipars, the risk of 

anemia was 1.23 (95%CI: 1.05-1.44) times higher in 

primiparous, 1.37 (95%CI: 1.17-1.61) times more 

likely in the multiparous and 1.59 (95%CI: 1.11-

2.27) times more likely in the grand multiparous.  

The percentage of iron intake was found to be 

increased in pregnant women who applied to the 

hospital for birth delivering from 2001 to 2004. It 

was found that 845 (51.6%) pregnant women of 

1637 in 2001, 686 (56.7%) pregnant women of 

1210 in 2002, 548 (61.3%) pregnant women of 894 

in 2003, 134 (64.5%) pregnant women of 209 in 

2004 had used iron for one month and over. It was 

observed that iron intake among pregnant women 

had increased in years (Figure 1).  
 
DISCUSSION 
Anemia in pregnancy poses a significant problem in 

developing countries.
7
 Multipara, vegetarians, 

blood donors, those with low socioeconomic level 

and those who migrated especially from Asia may 

have the risk of anemia, even in developed 

countries.  In Peru, 35% of women at childbearing 

age and 50% of pregnant women are anemic.
8 

It's 

assumed that, 42% of women in Africa, 30% of 

women in Latin America, 80% of women in 

Southeast Asia and 65% of women in the Eastern 

Mediterranean are anemic and it has been 

demonstrated that changes in hemoglobin and 

serum ferritin concentration during pregnancy is 

related to hemoglobin concentration at the 

beginning of pregnancy.
9
 

 

Figure 1. Iron receiving status by years  
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The prevalence of anemia was found to be 38.6% 

in a study, which considered anemia for less than 

11 g/dl level, with 1304 third-trimester pregnant 

women in Thailand; and with using the same 

criteria it was found that the prevalence of anemia 

was 57% in 6413 Chinese women in another 

study.
10

 Marti-Carvajal et al.  found that mean 

hemoglobin level was 11.4 ± 1.5 g/dl and the 

anemia prevalence was 34.4% at birth in 630 

Venezuelan pregnant women and  iron deficiency 

anemia is related to use of iron (p= 0.02) and parity 

(p= 0.002).
11 

In another hospital-based study, 

Göker et al., have found that anemia prevalence of 

pregnant women in third-trimester was 39.6%. 

They observed that hemoglobin level was under 11 

g/dl in 23.1% of pregnant women. 
12

 Karaoglu et 

al., reported that anemia prevalence was 37.5% in 

pregnant women with third-trimester.
13 

In our 

study, we found that the mean hemoglobin level 

was 11.1±1.5 g/dl, anemia prevalence was 46%. 

Anemia prevalence was also found to be 57% in 

grand multipar. 

 While prenatal anemia prevalence is 14-52% in 

third-trimester pregnants who received placebo, it 

is 0-25% in third-trimester pregnants who received 

iron supplementation.
6
 The anemia ratio of 46%, 

found in this study, fell to 36.4% with iron 

supplement and rose to 58.1% with no iron 

supplement. It is found that, anemia ratio was 22% 

in 107 third trimester pregnant women who 

received placebo after 14th gestational week and 

2% in 100 third trimester pregnant women who 

received 66 mg of iron after 14th gestational week, 

in Denmark. 
14 

The positive effect of iron on 

anemia with pregnancy is shown in many other 

studies. 
15

 

This study showed that iron supplementation has 

extremely positive effects on parameters (Hb, Hct, 

MCV) that we have evaluated. Iron 

supplementation in pregnancy reduces anemia 

prevalence and increases the hemoglobin and 

ferritin values. 
16 

Although serum ferritin level was 

accepted as a single indicator of iron stores and 

iron deficiency anemia, hemoglobin and 

hematocrit parameters are used to define 

maternal anemia in public health programs.
 17

 

Different results were obtained from studies 

investigating the relationship between parity and 

anemia.  Although there is prevalence of anemia as 

high as 73% in women with grand multigravida, 

Adam et al. determined, no statistical significant 

relationship between anemia and parity in 744 

Sudanese pregnant women in their study.
18 

It has 

been reported that the highest prevalence of 

anemia was found in the women who were in 3th 

trimester and also had high parity in a chineese 

study performed on 465 057 female.
19

 In our study, 

the highest rate of anemia was determined in 

grandmultipara; and it was also found that there 

was statistically significant difference between 

parity and anemia. 

In another study conducted in 1999 in our hospital, 

including 1300 pregnant women and their 

newborns, prevalence of anemia was found to be 

43.5% and mean hemoglobin value was 11.1±1.4 

g/dl. Rate of Iron use was calculated as 35.7%.
20 

It 

is important to note that, in spite of increasing iron 

use there is no change in hemoglobin values in this 

study; and this condition may be due to 

inadequate iron use in terms of time and amount. 

Another interesting issue in our study is the 36.4% 

of anemia rate in iron receiving group. This 

situation may be explained by pregnant women’s 

extremely poor iron pool at the beginning of 

pregnancy and inadequate iron use during 

pregnancy.  

At their meta-analysis, Sloan et al. 
16

 reviewed 

about 70 articles, most of them being studies from 

developing countries, and concluded that iron 

supplementation results in  an increase in 

hemoglobin levels, but they also found that this 

effect is related to the dose of iron and initial 

hematological status. In developing countries, the 

effect of the use of iron on hematological 

parameters was higher in pregnant women with 

hemoglobin level <11 g/dl compared to those of 

hemoglobin level 11-12 g/dl. 

In the present study, if we knew blood levels in the 

baseline of pregnancy, we could explain why some 

pregnant women, who had used iron, found to 

were anemic and some pregnant women, who had 

not used iron, found to were not anemic. The aim 

of this study was to determine the percentage of 

pregnant women receiving iron and the prevalence 

of anemia of patients admitted to our hospital for 

labor. In our country, 40-60 mg daily iron 

supplementation is administered in a total of 9 

months starting from fourth month of pregnancy 

to third month of post-natal period according to 

"Iron Support Program for Pregnant” conducted by 

Ministry of Health in 2005.   

This study shows that, iron use significantly 

increased over the years. It is important to 

determine whether there is any change in the iron 

use and frequency of anemia after Iron Support 

Program. There is need for larger-scale, more 

detailed clinical studies on iron intake, the dosage 

to use and starting criteria of this treatment during 

pregnancy in our country.  

In some countries, despite the percentage of 

admission to antenatal clinics and the 

implementation of routine iron use is high in 
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pregnant women despite of their national policies, 

there is still an extremely high prevalence of 

anemia present in these countries. Adequate dose 

may have a lower effect when registration to the 

system is late, even in countries where active 

antenatal programs are implemented and where 

prevalence of anemia is very high.
21

 

Mothers and babies are at serious risk in terms of 

anemia due to of inadequate care before 

pregnancy, inadequate iron intake and poor diet 

due to socio-economic factors. 

Because of the negative effects of anemia during 

pregnancy on maternal and infant health, iron 

intake and provision of a well-conducted anemia 

follow-up with hemoglobin screening and if 

possible with ferritin screening is extremely 

important especially in women with high risk of 

anemia (low socioeconomic status, especially 

multipara) in the period before pregnancy. The 

actual prevalence of anemia and iron intake in our 

country will be documented more accurately with 

new studies. 
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ÖZET 
Helicobacter Pylori Enfeksiyonu ile Düşük Dansiteli Lipoprotein Kolesterol Arasındaki İlişki  
Amaç: Aile hekimliğine başvuran hastalarda Helicobacter pylori enfeksiyonu ile artmış düşük dansiteli 

lipoprotein kolesterol arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Metod: Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada, üst 

gastrointestinal endoskopi yapılan 463 hastanın medikal kayıtları incelenmiştir. Her bir hastadan alınan mide 

biyopsisinde, Helicobacter pylori’yi saptamaya yönelik yapılan hızlı üreaz testi (CLO) veya histopatolojik 

inceleme sonuçları kaydedildi. Lipid profili ile Helicobacter pylori arasındaki ilişki araştırıldı. Bulgular: Hastaların 

yaş ortalaması 51.2 ± 15.9 yıl (16-89) idi. Çalışmaya alınanların %69.3'ü (321) kadındı. Helicobacter pylori 

pozitifliği %73(338) idi. Helicobacter pylori pozitif hastalarda negatif hastalara göre düşük dansiteli lipoprotein 

kolesterol ortalaması anlamlı derece yüksekti (125.4 ± 31.9 mg/dl, 115.1 ± 32.2 mg/dl, p=0.044). 

Güncelleştirilmiş Sidney Sistem Skoru’na göre değerlendirilen 84 hastada, Helicobacter pylori dansitesi ile total 

kolesterol (r=0.288, p=0.028) ve düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (r=0.382 p=0.008) seviyesi arasında 

anlamlı bir korelasyon vardı. Trigliserid ve yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol seviyesi ile Helicobacter pylori 

dansitesi arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Sonuç: Helicobacter pylori enfeksiyonu lipid metabolizmasını 

değiştirmektedir. Ancak bunun kardiyovasküler hastalık riskini arttırdığı tartışmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Helicobacter Pylori, Düşük Dansiteli Lipoprotein Kolesterol, Sidney Sistem Skoru 

ABSTRACT 
Association Between Helicobacter Pylori Infection and Low Density Lipoprotein Cholesterol  
Objective: The aim of this study is to put forward the association between helicobacter pylori infection and 

elevated low density lipoprotein cholesterol among patients who were admitted to family medicine outpatient 

clinic. Methods: Medical records of 463 patients who were referred to esophagogastroduodenoscopy were 

analysed in this retrospective study. Results of the rapid urease test (CLO) or histopathologic examination of 

gastric biopsy were recorded. The association between lipid profile and helicobacter pylori was investigated. 

Results: Mean age of the patients was 51.2 ± 15.9 years (range 16-89). Of the participants, 69.3 %(321) were 

women. Helicobacter pylori positivity was found as 73% (338). Mean value of low density lipoprotein 

cholesterol was significantly high among the Helicobacter pylori positive patients compared to Helicobacter 

pylori negative ones (125.4 ± 31.9 mg/dl vs. 115.1 ± 32.2 mg/dl, p=0.044). There was a significant correlation 

between Helicobacter pylori severity and total cholesterol (r=0.288, p=0.028) and low density lipoprotein 

cholesterol levels (r=0.382 p=0.008) in 84 patients evaluated according to Updated Sydney System. The 

correlation between Helicobacter pylori severity and triglyceride and high density lipoprotein levels was not 

significant. Conclusions: Helicobacter pylori infection changes lipid metabolism. However it is controversial 

whether this condition increases the risk for cardiovascular diseases. 

Key Words: Helicobacter Pylori, LDL Cholesterol, Updated System Sydney Score 
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INTRODUCTION 

Helicobacter pylori (H.pylori) infection is 

recognized as an important factor involved in non-

ulcer dyspepsia, peptic ulcer diseases, gastric 

adenocarcinoma, and gastric mucosa-associated 

lym¬phoid tissue lymphoma.
1,2

 A number of 

previous studies have demonstrated a significant 

relation between H.pylori and metabolic risk 

factors, atherosclerosis, and cardiovascular 
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diseases.
3
 However, other studies could not 

confirm this association.
4,5,6

 The possible role of 

H.pylori infection in atherosclerotic processes is 

controversial.
7,8

 Modified lipid profiles, such as 

elavated low density lipoprotein cholesterol (LDL-

C)  and decreased high density lipoprotein (HDL-C)  

are major risk factors for cardiovascular disease 

and metabolic syndrome.
9
 Several studies have 

indicated that chronic infection was closely 

associated with alterations of lipid metabolism.
3 

 

A significant correlation was shown between H. 

pylori positivity and some lipid parameters in 

studies conducted in our country
10

 and other 

countries.
3,11

 However the association between H. 

pylori positivity and lipid parameters is not clear in 

some others.
12,13

 H. pylori incidence is high in our 

country.
14

 Therefore indication of the association 

between H. pylori positivity and lipid parameters is 

of importance. Although there are studies 

indicating this association in our country, no 

studies conducted in family medicine clinics are 

available. 

H.pylori density may be evaluated according to 

Updated Sydney System in biopsies obtained from 

gastric mucosa during 

esophagogastroduodenoscopy (EGD). Updated 

Sydney System was defined for classification of 

gastrits in 1996.
15

  

The aim of this study is to investigate the 

association between H. pylori infection and lipid 

metabolism among patients who were referred to 

EGD from family medicine clinic. 

 

MATERIALS and METHODS 
Study subject 
Medical records of the patients who were referred 

to EGD from three family medicine clinics of 

between 01.02.2008 and 01.11.2011 were 

analysed in this retrospective study. This study is a 

descriptive research. Data were obtained from 

medical records. Clinical and demographic data, 

history of diabetes and hypertension, EGD and 

pathology results, drug use, total cholesterol (total-

C), triglyceride (TG), fasting plasma glucose (FPG), 

high density lipoprotein cholesterol (HDL-C), low 

density lipoprotein cholesterol (LDL-C), total 

leucocyte count, hemoglobin, platelet values were 

recorded. 

Exclusion criteria included the history of previous 

gastric surgery, namely being on treatment with 

antihyperlipidemic drugs, acute exacerbations of 

chronic inflammatory conditions, severe renal or 

hepatic failure, malignities and history of 

eradication treatment for H. pylori. Total number 

of the patients who were performed EGD and 

whose specimens were studied for H. pylori were 

515. A total of 52 patients were excluded from the 

study (20 due to acute or chronic inflammatory 

conditions or malignity, 6 due to newly diagnosed 

gastric cancer, 23 due to being on anti-lipid 

therapy, 3 due to previous gastric operations). 

Results of 463 patients who met the inclusion 

criteria were evaluated. Study design is shown in 

Figure 1. 

Diagnosis of H.pylori infection 
Antral biopsy material was obtained for rapid 

urease test (CLO) or histopathologic examination in 

the course of EGD. H. pylori was accepted to be 

present if CLO test or histopathologic examination 

was positive. Biopsy material was stained with 

Hematoxylin-Eosin for pathologic examination. H. 

pylori density was evaluated according to the 

Updated Sydney System. H. Pylori density was 

graded as 0 (none), 1 (mild), 2 (moderate), or 3 

(severe). H.pylori was evaluated with CLO test in 

379 patients and with histopathologic examination 

in 84 patients. 

Statistical analysis 
Continuous variables were compared using 

Student’s t-test. Catagorical variables were 

compared with Pearson’s chi-square test. The 

association between H.pylori severity according to 

Updated Sydney System Score and lipid profile was 

detected with Pearson’s correlation. A p level of 

<0.05 was accepted as statistically significant. All 

statistical analyses were performed using the 

Statistical Package for Social Sciences (version 

17.0).  

   

RESULTS  
Number of the patients who met the inclusion 

criteria was 463. Of the patients included in the 

study, 69.3% (321) were female. Mean age of the 

participants was 51.2 ±15.9 years (range 16-89). 

H.pylori was evaluated with CLO test in 81.2% of 

the patients (379), histopathologic tests in a total 

of 84(18.1%) patients (According to Updated 

Sydney System Score). H.pylori positivity was found 

as 73% (338/463). Lipid profile was evaluated in 

%47 (218) of the patients. Comparison of 

demographic and clinical features of H. pylori 

positive and negative groups are shown in Table 1.  

LDL-C level was significantly higher in H.pylori 

positive group (p=0.044).  A statistically significant 

difference was not found in other parameters. 

Correlation between H. pylori severity and total-C 

value (r=0.288, p=0.028) and LDL-C value (r=0.382 

p=0.008) of 84 patients evaluated according to 

Updated Sydney System Score was found to be 

significant (Figure2). There was not a significant  
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Table 1. Comparison of demographic and clinical features according to H.pylori infection 

 H.pylori (+) 

(n:338) 

H.pylori (-) 

(n:125) 

Total 

(n:463) 

P 

Age(years) 50.5 ± 15.8 53.3 ± 16.0 51.2 ± 15.9 0.086 

Gender, women (%) 66.9 70.0 69.3 0.058 

History of hypertension (%) 16.3 20.0 17.3 0.346 

History of diabetes (%) 5.3 6.4 5.6 0.656 

Systolic BP (mmHg)  134.2 ± 19.9 136.5 ±25.9 134.8 ± 21.6 0.532 

Diastolic BP (mmHg) 85.2 ±11.6 86.1 ± 13.5 85.4 ± 12.0 0.655 

FPG (mg/dl) 101.3 ± 35.4 96.1 ± 11.2 100.1 ± 31.5 0.389 

Total cholesterol (mg/dl) 197.0 ± 40.7 190.0 ± 41.8 195.3 ± 41.0 0.238 

HDL cholesterol (mg/dl) 45.7 ± 11.0 45.4 ± 12.3 45.6 ± 11.3 0.889 

LDL  cholesterol (mg/dl) 125.4 ± 31.9 115.1 ± 32.2 123.0 ±32.2 0.044 

Triglyceride (mg/dl)  151.5 ± 79.1 141.7 ± 69.5 149.1 ±76.9 0.420 

WBC (K/mm
3
)  7.2 ± 1.9 7.1 ± 2.0 7.2 ± 2.0 0.563 

Systolic BP: systolic blood pressure, Diastolic BP: diastolic blood pressure, FPS: fasting plasma glucose, WBC: 

white  blood cell 

correlation between HDL-C and TG levels and 

H.pylori severity (p>0.05). 

 

DISCUSSION 
Our study is the first in our country indicating the 

association between H. pylori positivity and lipid 

parameters in family medicine setting. A significant 

relationship was shown between H. pylori 

positivity and mean LDL-C level. Total-C and TG 

values were higher in H.pylori positive group, 

however it was not significant. Correlation 

between H.pylori severity according to Updated 

Sydney System Score and total-C and LDL-C was 

significant. However a significant correlation was 

not detected between elevated HDL-C and TG and 

H.pylori severity.   

LDL-C was significantly high and HDL-C was 

significantly low, TG elevation was not significant in 

H. pylori positive patients in a study conducted 

with measurement of antibodies against H. pylori 

using enzyme immunoassay in Japanese men.
3
 In 

the study of Kanbay et al. investigating the 

influence of H. pylori eradication on lipid 

parameters, while the influence of H. pylori 

eradication on LDL-C and TG was not significant, its 

influence on HDL-C was significant.
12

 In the study 

of Kucukazman et al. in which H. pylori positivity 

was detected histopathologically, the association 

between H. pylori positivity and elevated LDL-C, 

total-C was significant. However the association 

between H.pylori positivity and elevated HDL-C, TG 

was not significant.
10

 In the study of Kim et al. 

investigating H. pylori positivity histopathologically 
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in 462 elderly Koreans, the association between H. 

pylori positivity and elevated LDL-C and total-C was 

significant, however the association between HDL-

C, TG elevation was not significant.
11

 In our study, 

LDL-C was significantly elevated in H.pylori positive 

group however the association between H.pylori 

positivity and total-C, HDL-C and TG elevation was 

not significant, consistently with the literature. 

In our study, Updated Sydney System Score was 

evaluated with pathologic examination in 84 

patients. Histopathologic evidence has stayed the 

gold standard for diagnosis of H.pylori infection.
16

 

Our results are similar to those of the studies 

indicating the association between H.pylori 

severity according to Updated System Score. In the 

study of Kucukazman et al., mean total-C and LDL-C 

values were significantly higher in H.pylori positive 

group and the correlation between H.pylori 

severity and LDL-C and total-C was significant.
10

 In 

the study of Kim et al., there was a positive 

correlation between H. pylori density according to 

Updated System Score and elevated LDL-C.
11

 

Results of our study are consistent with those of 

the mentioned studies. Our results suggest a 

positive correlation between H. pylori density 

according to Updated System Score and elevated 

LDL-C, consistently with literature.  

Neutrophils, macrophages and T and B 

lymphocytes infiltrate in gastric mucosa after 

H.pylori is colonized in gastric epithelium. This 

immune and inflammatory response against 

infection is not clear. It is well known that H.pylori 

infection is associated with increased tissue and 

systemic oxidative stress
17,18 

and 

hypercholesterolemia is associated with oxidative 

stress.
19

 We consider that elevated LDL-C  levels in 

H.pylori positive patients is resulted from immune 

response against H.pylori. In our study, changes in 

lipid profile detected in H.pylori positive patients 

are similar to those in lipid metabolism seen in 

atherosclerosis (elevated total-C and LDL-C and 

total-C/HDL-C). However the association between 

the influence of H.pylori on lipid metabolism and 

cardiovascular disease risk is still controversial.
20

 

 

CONCLUSION 
We consider that chronic inflammation developing 

against H.pylori is responsible for the changes in 

lipid metabolism however whether this condition 

increases cardiovascular disease risk is 

controversial. 
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ÖZET 
Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları Değerlendirme Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 
Türkiye, nüfus yapısı bakımından görece genç bir nüfusa sahip olmasına rağmen, yaşlı nüfusun oranı giderek 

artmaktadır. Yaşlı nüfusun artışına bağlı olarak ölümlerin de artacağı kaçınılmaz bir gerçektir. 1992 yılında 

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Tabip Birlikleri, tedavisi mümkün olmayan hastaların onurlu ölüm hakkına sahip 

olduklarını kabul etmiştir. “Debate of the Age Health and Care Study Group” tarafından 1999 yılında, “The 

Future of Health and Care of Older People”’da saygın ölüm ilkeleri tanımlanmıştır. Saygın ölüm ile ilgili, 12 

ilkenin tıbbi bakım hizmetleri ile bakım kurum ve kuruluşları tarafından kabul edilmesi önerilmiştir  Bununla 

birlikte, insanların saygın ölüm konusuna ilişkin tutumlarını geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı ile değerlendirme 

gereksinimi hissedilir olmuştur. Bu gereksinimi karşılamak üzere, 114’ü kadın, 80’i erkek, yaşları 18-25 arasında 

değişen ve sosyal hizmet bölümünde okuyan, 194 öğrenci üzerinde çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma, Saygın 

Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları Değerlendirme Ölçeği’nin geçerliğini ve güvenirliğini belirlemeyi 

amaçlamaktadır. Yapılan bu çalışmanın sonucunda, Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları Değerlendirme 

Ölçeği’nin tek boyuttan oluştuğu ve saygın ölüm ilkelerine ilişkin tutumları değerlendirmek için geçerli ve 

güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Saygın Ölüm, Ölçek, Geçerlik ve güvenirlik 

ABSTRACT 
Reliability and Validity Study on the Assessment Scale of Attitudes towards Principles about Die with Dignity 
Even though Turkey has relatively young population, elderly population is increasing. It’s a fact that inevitably 

death rate also will increase. In 1992, it was accepted that patients who have incurable diseases have right to 

die with dignity by World Health Organization and European Medical Associations. In 1999, principles about die 

with dignity were identified by Debate of the Age Health and Care Study Group in The Future of Health and 

Care of Older People. It was suggested that 12 principles about die with dignity should have accepted by 

medical care services and social care agencies and organizations. In this manner, there is a need to assess 

people’s attitudes toward die with dignity with a valid and reliable assessment instrument. In order to meet 

this need, this study conducted with 114 female and 80 male, totally 194 social work students aged 18-25 aims 

to identify the validity and reliability of Assessment Scale of Attitudes towards Principles about Die With 

Dignity. As a result of this study, it’s identified that the scale is unidimensional and it is valid and reliable 

instrument. 

Key Words: Die with Dignity, Scale, Reliability and Validity 
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GİRİŞ 
Türkiye, nüfus yapısı bakımından görece genç bir 

nüfusa sahip olmasına rağmen, yaşlı nüfusun sayısı 

giderek artmaktadır. Şöyle ki, 65 ve üzeri yaşta 

olanların sayısı 2010 yılında 4.348.000 iken, bu 

sayının 2020 yılında 6.498.000, 2050 yılında 

17.969.000 ve 2100 yılında ise 22.494.000 olacağı 

tahmin edilmektedir.
1
 Yaşlı nüfusun artışına bağlı 

olarak, ölümlerin de artacağı kaçınılmaz bir 

gerçektir.  Yaşamın ayrılmaz bir parçası olan ölüm, 

insanoğlunun çağlar boyunca ilgi duyduğu ve 

tanımlamaya çalıştığı bir konu olmuştur. Ölümle 

her an iç içe olan insan, ölüm kavramını düşünerek, 

ölüme ilişkin tutumlar geliştirmiştir. İnsanların 

zihninde gelişen ölüm kavramı, dinsel, felsefi, 

ahlaksal ve hukuksal birçok alanda onların 
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davranışlarını ve yaşam tarzlarını belirlemiştir.
2 

Ancak son yıllarda yaşamın sonlanmasını önleyici 

tıbbi ve teknolojik gelişmeler, ölümü kişisel ve 

manevi bir olay olmaktan çıkarıp mücadele 

edilmesi gereken tıbbi bir olay haline getirmiştir.
3
 

Ölüm, yaşayan tüm organizmaların paylaştığı 

evrensel bir gerçektir. Korkutucu ama kaçınılmaz 

bir olaydır. Kişi ölümün kaçınılmaz olduğunun 

bilincindedir. Bilemediği şey ise, ölümün nasıl ve ne 

zaman olacağıdır. Bu nedenledir ki ölüm, korkulan 

ve hakkında konuşulmasından kaçınılan bir 

kavramdır. Ölümün anlamı, yaşamın farklı 

dönemlerine ve kişisel deneyimlere göre değişik 

biçimde algılanır.
4
 Örneğin hekimlerin ölüm ve 

ölümcül hastaya ilişkin tutumları, hekimlerin sosyo-

demografik özelliklerinin ölüm ve ölümcül hastaya 

yaklaşımları üzerine etkisi, ölümcül hastalık tanısını 

söylemekten kaçınma davranışının, hekimin kendi 

ölüm kaygısı ile ilişkisi ve hekimlerin bu konuyla 

ilgili eğitimin gerekliliği hakkındaki görüşleri 

farklılaşmaktadır.
5
 İnsanların durumla ilgili 

tutumları ölüm sürecinin temelidir. Ölüm hakkında 

kavramlar, felsefeler ve tutumlar, yüzyıllardır karşıt 

düşünce ve öğretilerden kaynaklanmıştır. Ölüme 

karşı bir toplumun tutumu, geleneksel olarak, onun 

dinsel inançlarının bir işlevidir. Din ölümün bir son 

olduğunu inkâr eder ve insan kişiliğinin, psiko-

fiziksel bütünlüğünde veya bir ruh biçiminde sürekli 

olduğunu iddia eder. Tıbbi ve sosyal bilimler, bu 

geleneksel inançlarla mücadele etmek suretiyle, 

dolaylı olarak yabancılaşmaya ve bir akıl sağlığı 

problemine neden olmaktadır.
6
 Ayrıca, terminal 

dönem kanser hastalarının, ölüme huzur ve 

saygınlık içinde ulaşması sürecinde, hasta ve hasta 

yakınlarının yapacağı ölüm yeri tercihi, ölüm 

zamanındaki yaşam kalitesini, hatta ölümün 

kalitesini geliştirmesi açısından önemlidir.
7
 1992 

yılında, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Tabip 

Birlikleri tedavisi mümkün olmayan hastaların, 

onurlu ölüm hakkına sahip olduklarını kabul 

etmiştir.
8
 Debate of the Age Health and Care Study 

Group
9
 tarafından, 1999 yılında The Future of 

Health and Care of Older People’da “saygın ölüm 

ilkeleri” tanımlanmıştır. Saygın ölüm ile ilgili, 12 ilke 

tıbbi bakım hizmetleri ile bakım, kurum ve 

kuruluşları tarafından kabul edilmesi önerilmiştir.
10

 

Bununla birlikte Türkiye’de saygın ölüm konusu 

hakkında oldukça az şey bilindiği için, saygın ölüm 

olgusu başlı başına bir araştırma gerektirmektedir..  

Ölüm evrensel bir olgu olmakla birlikte, terminal 

hastalıklar, afetler, yaşlılık gibi durumlar söz 

konusu olduğunda ölüm daha merkezi bir konumda 

yer almaktadır. Dolayısıyla terminal dönem hasta 

ve yakınları ile temasta olan tüm profesyoneller, 

afet çalışanları ile yaşlılara hizmet verenler 

hastane, huzurevi, evde bakım gibi kurum, kuruluş 

ve hizmet ortamlarında ölüm olgusuyla daha sık 

karşılaşmaktadır. Ancak ölüm olgusuyla karşılaşan 

meslek elemanlarının, saygın ölüm konusuna ilişkin 

tutumlarının değerlendirilmesine yönelik geçerlik 

ve güvenirlik özelliği taşıyan ölçme araçlarına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Saygın Ölüm İlkeleri,
9
 ölüm 

olgusuna yaklaşımı değerlendirmeye olanak 

sağlamaktadır. Ölüm konusuna tutumları güvenilir 

ve geçerli bir biçimde ortaya koyacak bir ölçme 

aracına gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle, 

Saygın Ölüm İlkeleri temel alınarak, araştırmacı 

tarafından hazırlanan Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin 

Tutumları Değerlendirme Ölçeği’nin, bu 

gereksinimi büyük ölçüde karşılayacağı 

düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Debate of the Age Health and 

Care Study Group
9
 tarafından 1999 yılında The 

Future of Health and Care of Older People’da 

tanımlanan saygın ölüm ilkeleri temel alınarak, 

araştırmacı tarafından hazırlanan Saygın Ölüm 

İlkelerine İlişkin Tutumları Değerlendirme 

Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik düzeyini 

belirlemektir.  

 

YÖNTEM 
 

Bu bölümde, Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin 

Tutumları Değerlendirme Ölçeği’nin geçerlik ve 

güvenirlik çalışmasının yapıldığı çalışma grubu, 

ölçek tanıtımı ve puanlamasına ilişkin bilgilere yer 

verilmektedir.  

Tablo 1. Çalışma Grubunun Sosyo-Demografik 
Özellikleri 

Sosyo-Demografik 

Özellikler 

S % 

Cinsiyet   

Kadın 114 58,8 

Erkek 80 41,2 

Yaş*    

18 7 3,6 

19 26 13,4 

20 38 19,6 

21 58 29,9 

22 46 23,7 

23 ve üzeri 19 9,7 

Sınıf   

1 30 15,5 

2 68 35,1 

3 54 27,8 

4 42 21,6 

En uzun süreyle 

yaşadığı yer 

  

Kırsal 80 41,2 

Kentsel 114 58,8 

* Ort=20,90; SS=1,39; En alt-En üst=18-25  
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Çalışma Grubu 
Tablo 1’de, Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları 

Değerlendirme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik 

çalışmasına katılan öğrencilerin, sosyo-demografik 

özelliklerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Çalışma 

114’ü (%58,8) kadın ve 80’i (41,3) erkek olmak 

üzere toplam 194 öğrenci üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Bu öğrencilerin 7’si (%3,6) 18, 

26’si (% 13,4) 19, 38’i (%19,6) 20, 58’i (%29,9) 21, 

46’sı (%23,7) 22 ve 19’u (%9,7) 23 ve üzeri yaşta 

olup, yaş ortalaması 20,9’dur. Öğrencilerin yaklaşık 

yedide biri (%15,5) birinci, üçte biri (%35,1) ikinci, 

dörtte biri (%27,78) üçüncü ve beşte biri de (% 

21,6) dördüncü sınıf öğrencisidir. Son olarak 

öğrencilerin beşte ikisi (%41,2) yaşamlarının en 

uzun bölümünü kırsalda, %58,8’i de kentsel 

bölgelerde geçirmiştir.   

 

Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları 
Değerlendirme Ölçeği 
 
Tanıtım 
Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları 

Değerlendirme Ölçeği, The Future of Health and 

Care of Older People’da yer alan ve the Debate of 

the Age Health and Care Study Group
9
 tarafından 

belirlenen, 12 ilke temel alınarak hazırlanmıştır.  

   

Puanlama 
Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları 

Değerlendirme Ölçeği’nde, toplam 12 madde 

bulunmaktadır. Katılımcılardan, maddelerde 

belirtilen her bir ifadeye, “Tamamen Katılmıyorum 

= 1”, “Katılmıyorum = 2”, “Ne Katılıyorum, Ne 

Katılmıyorum = 3”, “Katılıyorum = 4” ve “Tamamen 

Katılıyorum = 5”  seçeneklerinden birini seçmesi 

istenmektedir. Ölçekte yer alan maddelerin 

tamamı olumlu ifadelerden oluşmaktadır. Ölçekten 

alınabilecek toplam puan 12 ile 60 arasında 

değişmektedir. Ölçekten alınan yüksek puanlar, 

saygın ölüm ilkelerini benimseme düzeyinin 

yüksek, düşük puanların ise saygın ölüm ilkelerini 

benimseme düzeyinin, düşük olduğu anlamına 

gelmektedir.  

Ölçekle ilgili olarak bir norm çalışması 

yapılmamıştır. Bu nedenle ölçek farklı gruptan 

gelen katılımcıların, saygın ölüm ilkelerini 

benimseme düzeyi arasında bir karşılaştırma 

yapmaya olanak sağlamaktadır. 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 
 

Bu bölümde, Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin 

Tutumları Değerlendirme Ölçeği’nin geçerlik ve 

güvenirliğine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

  

Güvenirlik ve Geçerlik  
Bu bölümde, ölçeğin güvenirlik ve geçerlik 

çalışmasına ilişkin bilgiler verilmiştir. Ölçeğin 

Türkçe formu, araştırmacı tarafından sınıf 

ortamında gerçekleştirilen uygulama yoluyla 

toplanmıştır. Öncelikle araştırmanın amacı 

konusunda, öğrencilere bilgi verilmiş ve çalışmaya 

katılımın isteğe bağlı olduğu belirtilmiştir. Ardından 

öğrencilere ölçeğin Türkçe formu dağıtılmıştır. Veri 

toplama süreci 5-10 dakika sürmüştür. Sonuçta, 

ölçeğin güvenirlik ve geçerlik çalışmasının tamamı, 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal 

Hizmet Bölümünde okuyan 194 öğrenciden elde 

edilen veriler temel alınarak gerçekleştirilmiştir. 
 

Güvenirlik 
Ölçeğin uygulama sonuçları, madde analizine 

alınmıştır. Madde analizi ile maddelerin ayırt 

edicilik indeksleri, {r(jx)} madde puanları ile test 

puanı arasındaki korelasyon katsayıları ile 

hesaplanmıştır. Madde-toplam puan 

korelasyonlarının 0,480 ile 0.743 arasında değiştiği 

görülmüştür. Madde-toplam puan 

korelasyonlarının istendik düzeyde olması, bu 

maddelerle oluşan ölçeğin güvenilir olduğu 

konusunda da önemli ipuçları vermektedir. 

Homojen maddelerden oluşan test de homojen, 

dolayısıyla güvenilir bir ölçektir denilebilir. 

Maddelerin ayırt edicilik özelliği olarak bilinen 

madde-toplam korelasyonları, Tablo 2’de 

verilmiştir.  

Tablo 2.  Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları 
Değerlendirme Ölçeği’ndeki Maddelerin Madde-
test Korelasyonları 

Ölçek Maddeleri Madde-test 

Korelasyonu 

İlke 1: Ne zaman geleceğini bilmek  ,480 

İlke 2: Kontrolü sürdürebilmek ,608 

İlke 3: Mahremiyeti koruyabilmek ,672 

İlke 4: Ağrıyı kontrol edebilmek ,679 

İlke 5: Nerede gerçekleşeceğini 

seçebilmek 

,630 

İlke 6: Uzmanlığı elde edebilmek ,663 

İlke 7: Desteğe sahip olabilmek ,726 

İlke 8: Bakım hizmetine 

erişebilmek 

,706 

İlke9:Paylaşacak kişileri 

belirleyebilmek 

,743 

İlke 10: İsteklerini önceden 

bildirebilmek 

,727 

İlke 11: Veda için zamana sahip ,688 



Original Research                                                                                                                                                Duyan  

28 
TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE (TJFMPC)  ▪  www.tjfmpc.com  ▪  VOL.8, NO.1  ▪  MARCH 2014 

 

olmak 

İlke 12: Devam ettirmemek ,598 

 

Güvenirliği için, ölçekten alınan puanların tutarlılık 

derecesi ve ölçeğin homojenliğini belirlemek 

amacıyla, iki yönteme başvurulmuştur. Bunlardan 

birincisi; test-tekrar test yöntemidir. Ankara 

Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü birinci sınıfında 

okuyan, geçerlik çalışmasına katılan 30 öğrenciden 

farklı olarak, 40 öğrenciye Saygın Ölüm İlkelerine 

İlişkin Tutumları Değerlendirme Ölçeği, iki hafta 

arayla iki kez uygulandığında, bu öğrencilerin 

ölçekten aldıkları puanlar arasındaki korelasyon 

0.912 (p=000) olarak bulunmuştur. Bu sonuç, 

ölçeğin farklı zamanlarda uygulanmasıyla elde 

edilen puanları arasında tutarlılık olduğunu 

göstermektedir. Bu nedenle ölçek güvenilir olarak 

kabul edilmiştir. Ayrıca ikinci yöntem olarak, ölçeği 

oluşturan maddelerin iç tutarlılığını veren 

Cronbach Alpha Katsayısı hesaplanmıştır. SPSS 17.0 

ile maddelerin iç tutarlılık katsayısı 0.892 olarak 

belirlenmiştir. Test-tekrar test yöntemi ve iç 

tutarlılık katsayısının her ikisi de yüksek bulunmuş 

ve bu nedenle Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin 

Tutumları Değerlendirme Aracı’nın güvenilir olduğu 

kabul edilmiştir.  

 

Geçerlik 
Dil Geçerliği: Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin 

Tutumları Değerlendirme Ölçeği’nde yer alan 

maddelerle ilgili olarak aşağıda belirtilen işlemler 

yapılmıştır. Orijinali İngilizce olan Saygın Ölüm 

İlkeleri, Ankara ve Hacettepe üniversitelerinde 

akademisyen olan dört kişinin yanı sıra, ÜDS puanı 

90 üzeri olan bir yüksek lisans öğrencisine Türkçe 

çevirisi yaptırılmıştır. Daha sonra bu çeviriler bir 

araya getirilerek hepsinin ortak yönleri aranmış ve 

farklılık gösteren ifadeler, çeviri yapan kişiler ile 

görüşülerek ortak bir cümle haline getirilmiştir. 

Uzman görüşüne dayanarak oluşturulan Türkçe 

formu, öncekinden farklı iki kişi tarafından tekrar 

İngilizce’ye çevrilmiştir. Ölçeğin orijinal hali ile 

tekrar İngilizceye çevrilmiş hali Ankara ve 

Hacettepe üniversitelerinden birer akademisyene 

incelettirilerek, ikisi arasında farklılığın olmadığı 

yönünde ortak görüşe varılmıştır. Uzman görüşü 

referans alınarak elde edilen ölçeğin Türkçe formu 

ile, İngilizce formunun aynı anlamı ifade edip 

etmediğini uygulamada görebilmek açısından, iyi 

derecede İngilizce bilgisine sahip 12 öğrenciye 

uygulanmış ve her iki ölçekten alınan puanlar 

arasında Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon 

Katsayısı 0.862 (p=0.000) olarak bulunmuştur. Elde 

edilen korelasyon katsayısına ve uzman görüşlerine 

bakılarak, ölçeğin çeviri açısından paralelliğin 

sağlandığı kabul edilmiştir. 

Yapı Geçerliği: Faktör analizi yapılmadan önce, 

verilere Bartlett testi uygulanmıştır. Bartlett testine 

göre, k-kare değerinin manidar (k-kare=1380,967; 

p=0.001) olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda, KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin) değerinin yüksek olduğu 

(0.910) görülmüştür. KMO değerinin yüksek 

çıkması ve Bartlett testinin manidar olması, 

örneklem büyüklüğünün faktör analizi yapmak için 

uygun olduğu söylenebilir. Bu verilere dayalı 

olarak, yapı geçerliğini belirlemek amacıyla, 

açımlayıcı faktör analizi (döndürülmüş) yapılmıştır. 

Faktör analizi ile ölçeğin, ölçmek istediği yapıyı 

ölçüp ölçmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Faktör 

analizine alınan değişkenlerin (maddelerin), kaç 

faktörde toplandığını belirlemek amacıyla öncelikle 

öz değerlere (Eigenvalue) ve açıklanan yüzdelere 

bakılmıştır. 

Tablo 3 incelendiğinde, öz değerleri 1.00’ın 

üzerinde iki bileşenin olduğu ve bunun da ölçeğin 

iki faktörlü bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablodan da anlaşılacağı üzere birinci bileşene ait 

öz değerin, ikinci bileşene ait öz değerden en az 

beş kat fazla olması, ölçeğin tek boyutlu olduğunu 

göstermektedir. Tablodan da anlaşılacağı üzere, 

birinci bileşene ait öz değer 6,364 iken, ikinci 

bileşene ait öz değer 1,277 olarak hesaplanmıştır. 

Elde edilen bu sonuçlar, Saygın Ölüm İlkelerine 

İlişkin Tutumları Değerlendirme Ölçeği’nin tek 

boyutlu olduğuna işaret etmektedir. Ölçeğin 

toplam varyansın açıklanma yüzdesinin yüksekliği, 

Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları 

Değerlendirme Ölçeği’nin ölçmek istediği yapıyı 

ölçebildiğini gösterdiğinden dolayı, geçerli olduğu 

kabul edilmiştir. 

Ölçeğin yapı geçerliliğini incelemek için 

gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizine ek 

olarak, gözlenen verinin tek boyutlu modele ne 

oranda uyum sağladığını belirlemek amacıyla 

doğrulayıcı (confirmatory) faktör analizi (DFA) 

yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi, gözlenebilir 

faktörlerden oluşan (gizil değişkenler), faktöriyel 

bir modelin gerçek verilerle ne derece uyum 

gösterdiğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
11

  

Yapısal Eşitlik Modelleri  (YEM) alanında kullanılan 

çok sayıda uyum indeksi bulunmaktadır. Bunlardan 

en yaygın olarak kullanılanı Ki Kare (X2) testidir. 

Modelin veriye uyumunu tanımlamada kullanılan 

diğer bir yol da, Ki Kare’nin serbestlik derecesine 

oranının hesaplanmasıdır. Bu oranın 5 ve altında 

olması kabul edilebilir bir değer olarak 

belirtilmektedir.
12,13 

En çok kullanılan uyum 

indeksleri, İyilik Uyum İndeksi (Goodness of Fit 

Index, GFI), Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi 

(Adjusted Goodness of Fit Index, AGFI), Ortalama 

Hataların Karekökü (Root Mean Square Residual, 

RMR), Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (Root 
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Mean Square Error of Approximation (RMSEA) ve 

Karşılaştırmalı Uyum İndeksi’dir (Comparative Fit 

Index, CFI). Bu çalışmada da kriter olarak sayılan  

Tablo 3. Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları Değerlendirme Ölçeği Maddelerinin Özdeğerleri ve Açıklanan 
Yüzdeleri 

Bileşenler Özdeğer 
Açıklanan Var. % 

Toplam % 

1 6,364 53,032 53,032 

2 1,277 10,640 63,672 

 

 
 

Tablo 4. Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları Değerlendirme Ölçeği’nin Faktör Yapısı İçin İyilik Uyum  
İndeksleri 

İyilik Uyum İndeksi   Değer 

X
2
/sd (219,53/54)             4,06 

GFI .90 

AGFI .90 

CFI .91 

NFI .90 

NNFI .91 

 RMR   .06 

 RMSEA .054 

 

 
 

 



Original Research                                                                                                                                                Duyan  

30 
TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE (TJFMPC)  ▪  www.tjfmpc.com  ▪  VOL.8, NO.1  ▪  MARCH 2014 

 

Şekil 1. Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları Değerlendirme Ölçeği’nin Faktör Madde İlişkisi 

 

  
uyum indeksleri kullanılmıştır. GFI, AGFI, NFI, NNFI 

ve CFI’nın değerinin .90 ve üzerinde olması iyi 

uyum olarak; RMR ya da RMSEA değerinin ise .05 

ve altında olması mükemmel uyumu, .08 ve altında 

olması ise kabul edilebilir uyum olarak kabul 

edilmektedir.
11,14-18

  

Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları 

Değerlendirme Ölçeği’nin, açımlayıcı faktör analizi 

ile ortaya konan tek faktörlü yapısını sınamak için, 

doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA 

uygulamasında 12 maddeden elde edilen 

korelasyon matrisi veri olarak kullanılmıştır. Tablo 

4’de sunulan uyum indeksleri, gözlenen verinin tek 

boyutlu önerilen modele iyi uyum gösterdiğini 

ortaya koymaktadır.  

Doğrulayıcı faktör analizi ile hesaplanan (X2/sd) 

oranı 4,06’dır ve bu değer, önerilen faktör 

modelinin verilerle uyumlu olduğunu 

göstermektedir. 11,18 GFI değerinin .90,  AGFI 

değerinin .90 ve CFI değerinin .91, NFI değerinin 

.90, NNFI değerinin .91; RMR değerinin .06 ve 

RMSEA değerinin de .05 olarak bulunmuş olması, 

doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin tek 

faktörlü yapısının kabul edilebilir ve geçerli 

sonuçlar verdiğini göstermektedir. Bu bulgulara ek 

olarak, doğrulayıcı faktör analizi ile hesaplanan 

madde-faktör ilişkilerine ait katsayılar Şekil 1’de 

gösterilmiştir. Şekilde de de görüldüğü gibi, 

gözlenen veri tek boyutlu modele iyi uyum 

göstermektedir. Path katsayıları ise .40 ile .85 

arasında değişmektedir. Bu değerlerin tamamı 

.30’un üstündedir ve Kline13’ye göre, .30 ve üstü 

değerler geçerli değerlerdir. Bu bulgular 

bağlamında, ölçeğin tek faktörlü yapısının 

doğrulandığı ifade edilebilir. 

 

SONUÇ 
 

Bu çalışma Debate of the Age Health and Care 

Study Group tarafından 1999 yılında The Future of 

Health and Care of Older People’da tanımlanan 

“saygın ölüm ilkeleri” temel alınarak hazırlanan,  

Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları 

Değerlendirme Ölçeği’nin geçerliğini ve 

güvenirliğini belirlemek amacıyla, 114’ü kadın ve 

80’i erkek olan ve yaşları 18-25 arasında değişen ve 

sosyal hizmet bölümünde okuyan 194 öğrenci 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Güvenirlik çalışması 

için, test-tekrar test yöntemine dâhil edilen 

öğrencilerin sadece birinci sınıftan alınmasına 

karşın, diğer sınıflardan alınmamış olması 

çalışmanın bir sınırlılığı olarak değerlendirilebilir. 

Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları 

Değerlendirme Ölçeği’ni oluşturan maddelerin, 

istendik özelliklerde olması, ölçeğin güvenirliğinin 

ve geçerliğinin yüksek bulunması, bu ölçeğin 

hastane, huzurevi, evde bakım gibi kurum, kuruluş 

ve hizmet ortamlarında ölüm olgusuyla daha sık 

karşılaşan doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, 

psikolog gibi profesyonellerin yanı sıra afet 

çalışanları ile yaşlılara hizmet veren bireylerin 

saygın ölüm ilkelerine katılma düzeyini belirlemede 

kullanılabileceğini göstermektedir.  
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