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Author Guidelines 
 
Ethical  issues: In cases where approval  of the ethical board is needed, a document  showing the approval  of the board 
should also be sent by e –mail. When researching on human or animal subjects,  compliance  with  international and national 
ethical guidelines, and approval of ethical boards  are essential. That the research   complies with the above mentioned  ethical 
requirements  is under the responsibility of the author.  
 
Reseach on human subjects: The journal accepts the compatibility principle, for research articles involving  human  
components,  to the conditions articulated in “Helsinki Declaration”, “Guidelines For Good Clinical Practices”, “Guidelines For 
Good  Laboratory Practices”, and to the Regulations of the Turkish Ministry of Health. When research is conducted on human 
subjects, a letter of  permission from the  Ethical Board For  Clinical Research  must be obtained and submitted to the journal.  
The author must also mention  in  “Methods and tools” section of the article  that a letter of approval  from the  Ethical Board  
and  “informed consent” signed by  subjects participating the research have been obtained . The article shall not be published 
unless a copy of the  approval from the ethical board is submitted to the journal.  
In case reports,  " informed consent " from the  patient or in case of need, from his/her  legal representative,  must be taken  
disregarding the disclosure of patient's identity,  and this should be noted  in the  article  under the title of “case report”. The  
document  showing the informed consent  of the patient or   his/her  legal representative must be sent to the journal . 
In case of research on animals,  it is mandatory  that  the  approval  from the Ethical Board For Laboratory Animals  be obtained 
and a copy of the  document be sent to the journal. It should be mentioned in the tools and method section of the article that all 
the animals were treated in humane way in compliance with  the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, 
(www.nap.edu/catalog/5140.html) and that also  the  approval report from the Ethical Board For Laboratory Animals has been 
obtained. Precautions and measures that have been taken to avoid any kind of pain and discomfort during experiments  should  
be clearly  explained. The article shall not be published  unless  an approval report from the Ethical Board has been submitted 
to the journal. 
 
Conflict of interest: 
 If there is any conflict of interest  related to the article, it must be declared by the author(s). In case of any kind of direct or 
indirect commercial ties (employment, direct payment, having stocks,company consulting, setting patent licences, service 
payment etc.) or if there is a sponsoring institution, authors should declare that they have no relationship with the products or 
medicine that are being used; or if any relationship exists, this should be explained in the report page to the editör,  and also be 
mentioned in the article in the “Conflict of interest” section that takes place before references. 
  
Contributions of authorship 
In multi-authored articles,  contributions of co-author(s)  to the research ( idea generation, study design, experimental 
applications , statistics , writing  the article, etc. ) should be explained under signature and sent to  the editor (within the scope of 
the copyright transfer form). Contribution  information  must be declared  before the references section  of the article.  
Financial support 
If there is any financial support, grant, editorial (statistical analysis, English-Turkish evaluation) and/or technical  assistance 
received for the research they should be clearly noted before the references. 
Authors must also declare  the roles of  the sponsors (if any), in the following areas: (1) study design , (2) data collection, 
analysis and interpretation of results , (3) writing process of  the report, (4 ) decision process for submission. 
Copyright 
 Following the acceptance of the manuscript for publication by the journal,  its final version is sent to the corresponding author(s) 
for approval. If the final  version is  approved by the author(s) a signed copyright transfer form will be sent electronically . 
Manuscripts must be submitted by clicking the  "Submit your manuscript" link at www.tjfmpc.gen.tr/ 
Text Format  

1) Manuscripts should be written in Microsoft  Word  (MS Word) document format,  in Times New Roman, 10 font, single-
spaced, and each line must be assigned numbers.  

2) Prepared within the framework of the features mentioned above, (item 1), it is recommended  that  the number of 
pages do  not exceed 6  for research articles, 10 for review articles, 2 for  letters to the editor, 3 for short reports, 4  for 
case reports .  
 

3) Turkish Dictionary by Turkish Language Association (TDK) or   http://tdkterim.gov.tr/bts/ link must be used as points of 
reference for manuscripts in Turkish. 

All abbreviations/ acronyms  should be provided in brackets right after the first occurrence of the related word, and abbreviated 
forms should be used throughout the text. For internationally recognized abbreviations/acronyms the following resource may be 
used: Scientific Style and Format: The CBE Manuel for Authors, Editors, and Publishers, 6th ed. New York: Cambridge 
University Press, 1994. 
Manuscripts should include the following sections:  
1.Abstracts in Turkish and  English, not exceeding 300 words and     having Introduction,  Method, Findings  and Results  
sections in research articles. No such structuring is required  for other types. 
2.Key words  between  2-5, should be provided both in Turkish and  English. Türkçe Bilimsel Terimler (TBT)  link at  
www.bilimterimleri.com   should be addressed  for keywords in Turkish.     
For key words in English Medical Subject Headings (MeSH) link  must be referred to  at www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html.  
Sub Headings  
Research papers should be structured in the form of  Introduction, Method, Results/Findings , Discussion, Conclusions, 
Acknowledgements, References  and Figures, Pictures and Tables. 



 

Case reports should be structured in the following way: Introduction, Case , Discussion, Conclusions , References, Figures, 
Pictures and Tables.  
 
Review articles, short reports and  letters to the editor  may contain  titles  and subtitles, designated by author (s)  and  
followed by References, Figures, and Tables sections. 
It is recommended that the number of charts, pictures, tables and graphs do not exceed 5  for research and review articles, and  
2 for others. Charts, pictures, tables and graphs in the article should be numbered according to the order processing . 
Abbreviations used in figures, tables and graphs should be defined underneath  each . Written permission must be obtained  for 
previously published figures, pictures, tables and graphs, and this permission should be stated  during  the description of 
figures, pictures, tables and graphs. All charts, pictures, tables and graphs must be placed at appropriate  areas in the  
manuscript submitted. They should be also  provided  in separate pages following References section. 
Additionally, pictures / photos should be submitted to the system in  separate jpg or .gif files ( 500x400 pixel size of about 8 cm. 
width, and  scanning resolution  being 300 ) . 
 
References 
Total number of references are recommended not to exceed 25 in  research articles, 50 in review articles ,  10 in letters to the 
editor, brief reports and case reports. References should be written in the order of appearance in the text , and symbols for  
references, should be placed at the end of the sentence immediately after punctuation marks in the form of superscript.  
if the number of authors in the  article is 6 or less, they should all be listed; if 7 or more,  the first six names should be written 
and " et al ", should be added in English article  or  “vd "for Turkish. DOI is the only acceptable on-line reference  in on-line 
publications; 
 
Examples for References ( please note the punctuation marks ) : 

1.Articles: 
References must include respectively, last name of the author(s),  first letter of their first names, title of the article (only 
the first letter  of the first word is capitalized),  name of the journal, (use the shorter form if it appears in Index Medicus, 
otherwise full name), year, month (if applicable),volume, number and  pages . 

 
Gold D, Bowden R, Sixbey J, Riggs R, Katon WJ, Ashley R, et al. Chronic fatigue. A prospective clinical and virologic 
study. JAMA 1990;264:48-53. 
 
Özcan S, Bozhüyük A. Sağlığın geliştirilmesi ve aile hekimlerinin rolü. Turkish Journal of Family Medicine &Primary 
Care 2013 Sep;7(3):46-51.DOI:10.5455/tjfmpc.42859 
 
Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology 2002;58(12 Suppl 7):6-12. 

 
 2.Books: 
Last name(s) of the author(s),  first letters of their first names, title of the  section,  name(s) of the editor(s),  title of the book,  
edition number, place of publication, publisher’s name, year of publication and page numbers.   
 
Books published in  a foreign language  
Curren W. Youth and health. In: Neinstein LS, editor. Adolescent Health Care a Practical Guide. 4th ed.  
Philedelphia:Lippincoatt Williams&Wilkins; 2002. p.1417-31. 
 Books in Turkish:  
Akturan U, Esen A. Fenomenoloj�. Şah�noğlu AH, Türker B, Akturan U, editörler. Nitel Araştırma Yöntemleri. 1. Baskı. Ankara: 
Seçkin Yayıncılık; 2008. p.83-98. 
 
When author and editor are the same person: Last name of the author(s)/editor(s),  first letter of their first names, title of the  
section, title of the book,  edition number,  place of publication, publisher’s name, year of publication and the page numbers.   
 
Helmann GC. Cultural aspect of stress and suffering. In: Culture, Health and Illness. 5th ed. Florida: CRC Press Taylor 
&Francis Group; 2007. p.288-99.  
 
Translated books: 
Carr RJ. İdrar inkontinansı. Kut A, Eminsoy MG, çev.editörleri.(trans. Eds.) Current Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi. 3. baskı. 
Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri; 2014.p.461-71. 
 
3.Publications in conference proceedings 
Kurdak H. Bedenimiz, neredeyiz, neler yapabiliriz? Mungan NÖ, editör. Kadında periyodik sağlık muayeneleri. I. Kadın 
Hekimlik ve Kadın Sağlığı Sempozyumu Kitabı; 10 Mayıs 2013; Adana, Türkiye. Adana: Ergin Yayınevi; 2013. p. 52-5. 
 
4.Dissertations 
Yılmaz EE. Adana il merkezindeki lise öğrencilerinin beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Uzmanlık 
tezi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 2013. 



 

Yazarlara Bilgi 
 Yayın Politikası 
 Sağlık ve birinci basamağın gelişmesine ve anlaşılmasına katkı veren yeni bilgiler içeren yazılara dergimiz açıktır. Bu 
yazılar orijinal makale, olgu sunumu, derleme, editöre mektup, kısa rapor vb. olabilir. 

Başvuru için ilk şart yazının başka yerde değerlendirmede olmaması, başka yerde basılmamış olmasıdır. Yazının 
başka bir yerde yayınlanmadığı ya da yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı, herhangi bir çıkar çakışması içinde olunup 
olunmadığı ile ilgili bilgileri içeren başvuru mektubu değerlendirilmesi istenen yazı ile birlikte elektronik olarak gönderilmelidir.  

Etik konular:  Etik kurul onayı gereken yazılar gönderilirken ilgili onay belgesi de elektronik olarak gönderilmelidir. 
İnsanlarda veya hayvanlarda gerçekleştirilen araştırmalarda ulusal ve uluslar arası etik kılavuzlara uyum ve ilgili etik kurullardan 
izin esastır. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.  

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar: Dergi, "İnsan" öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda "Helsinki Bildirgesi", 
"İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu" ve "İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu"'nda belirtilen esaslara ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın 
ilgili yönetmeliklerine uygunluk ilkesini kabul eder. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, "Klinik Araştırmalar Etik 
Kurul"undan izin alınması ve ilgili belgenin dergiye gönderilmesi zorunludur. Yazarlar, makalenin YÖNTEM bölümünde ilgili etik 
kuruldan ve çalışmaya katılmış insanlardan imzalı "Bilgilendirilmiş gönüllü olur" (informed consent) belgesini aldıklarını belirtmek 
zorundadır. Etik Kurul onayının bir kopyasının dergiye gönderilm emesi durumunda yazı yayınlanmayacaktır.  

Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan veya gereği durumunda yasal 
temsilcisinden "Bilgilendirilmiş gönüllü olur" (informed consent) belgesi alınmalı ve makalenin olgu sunumu başlığı altında yazılı 
olarak ifade edilmelidir. Hastadan veya yasal temsilcisinden alınan "Bilgilendirilmi ş gönüllü olur " belgesi dergiye 
yollanmalıdır. 

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, "Deney Hayvanları Etik Kurul"undan izin alınması ve ilgili belgenin bir 
kopyasının dergiye gönderilmesi zorunludur. Araştırmanın YÖNTEM bölümünde, deneysel çalışmalarda tüm hayvanların 
"Laboratuar Hayvanlarının Bakım ve Kullanımı Kılavuzu"na (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, 
www.nap.edu/catalog/5140.html) uygun olarak insancıl bir muameleye tabi tutulduğu ve Deney Hayvanları Etik Kurul onay 
raporu alındığı belirtilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için neler yapıldığı 
açık bir şekilde belirtilmelidir. Etik Kurul onayının bir kopyasının dergiye gönderilm emesi durumunda yazı 
yayınlanmayacaktır.   

Çıkar çatı şmaları:  Yazarlar, makaleleriyle ilgili çıkar çatışmalarını (varsa) bildirmelidirler. Eğer makalede dolaylı veya 
dolaysız ticari bağlantı (istihdam edilme, doğrudan ödemeler, hisse senedine sahip olma, firma danışmanlığı, patent lisans 
ayarlamaları, veya hizmet bedeli gibi) veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, 
ilaç, firma v.b ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu, editöre başvuru mektubunda ve ayrıca 
makalede kaynaklar bölümünden önce "Çıkar çatışması" başlığı altında bildirmek zorundadır. 

Maddi destek:  Araştırma için alınmış finansal destek ve bağış varsa açıkça makalenin kaynaklar bölümünden önce 
bildirilmek zorundadır. Ayrıca yazarlar aşağıda belirtilen alanlarda, varsa çalışmaya sponsorluk edenlerin rollerini beyan 
etmelidirler: (1) Çalışmanın tasarımı, (2) Veri toplanması, analizi ve sonuçların yorumlanması, (3) Raporun yazılması, (4) Yayın 
için gönderilmesine karar verilmesi.  

Yayın hakkı:  Yazı yayına kabul edildikten sonra son haline onay verilmesi için iletişim yazarına gönderilir. Kabulü 
halinde yazarlarca imzalanan yayın hakkı devir formu elektronik olarak gönderilir. Çok yazarlı makalelerde yazarların 
araştırmaya katkıları (fikir oluşturma, çalışma tasarımı, deneysel uygulamalar, istatistik, makalenin yazımı, v.b) açıklanmalı ve 
imzalı olarak editöre (yayın hakkı devir formu kapsamı içinde) sunulmalıdır. Yayın hakkı devir formu tjfmpc@gmail.com e mail 
adresine gönderilmelidir. 

Yazılar, www.tjfmpc.gen.tr/ adresindeki, "Submit your manuscript" linki tıklanarak gönderilmelidir.  
Yazı hazırlama kuralları: 

1) Yazılar, Microsoft Word programı ile hazırlanmalı, metin "Times New Roman" karakteri ile 10 puntoda ve tek satır 
aralıklı olarak yazılmalıdır. Satır numarası verilmelidir. 

2) Hazırlanan yazıların bir üst paragrafta belirtilen özellikler çerçevesinde, araştırma makaleleri için 6, derleme yazıları için 
10, editöre mektup için 2, kısa raporlar için 3, olgu sunumları için 4 sayfayı geçmemesi önerilir. 

3) Türkçe yazılarda, Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğü veya http://tdkterim.gov.tr/bts/ adresi esas alınmalıdır.  
4) Metin içinde geçen kısaltmalar, kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma 

kullanılmalıdır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için "Bilimsel Yazım Kuralları" (Scientific Style and Format: The CBE 
Manuel for Authors, Editors, and Publishers, 6th ed. New York: Cambridge University Press, 1994 ) kaynağına 
başvurulabilir.  

Bir yazı şu bölümlerden olu şmalıdır :  
1) Başlık; 12 kelimeyi aşmamalıdır 
2)  Türkçe ve İngilizce özet; araştırma yazıları için giriş, yöntem, bulgular, sonuç şeklinde yapılandırılmış, diğer 

yazılar için bölümsüz olmalı, 300 kelimeyi aşmamalıdır.  
3)  Anahtar kelimeler  2-5 arası, Türkçe ve İngilizce olmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri 

(TBT)'ne (Kaynak için www.bilimterimleri.com adresine başvurulmalıdır) ve İngilizce anahtar kelimeler "Medical 
Subject Headings"e (Kaynak için www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html adresine başvurulmalıdır.) uygun olarak 
verilmelidir.  

4)  Konu ile ilgili başlıklar  
a) Araştırma yazıları: Giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç, teşekkür,  kaynaklar, şekil, resim ve tablolar 

şeklinde yapılandırılmalıdır. 
b) Olgu sunumları: Giriş, olgu, tartışma, sonuç,  kaynaklar, şekil ve tablolar şeklinde yapılandırılmalıdır.  
c) Derleme, kısa rapor, editöre mektup: Yazar(lar) tarafından belirlenen başlık ve alt başlıklar içerebilir. 

Kaynaklar, şekil ve tablolar sıralaması ile tamamlanır.  
d) Şekil, resim ve tabloların araştırma ve derleme yazıları için 5, diğerleri için 2’yi geçmemesi önerilir. Şekil, resim 

ve tablolara makalede işleniş sırasına uygun olarak numara verilmelidir. Kullanılan kısaltmalar şekil, tablo ve 



 

grafik altında açıklanmalıdır. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise, yazılı izin 
alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak, şekil, resim ve tablo açıklamasında belirtilmelidir. Tüm şekil, resim ve 
tablolar, metin içinde geçiş sırasına göre, ilgili yerlere yerleştirilmiş olarak metinle birlikte gönderilmelidir.  
Resim/fotoğraflar ayrıca, ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak (pixel boyutu yaklaşık 500x400, 8 cm. eninde 
ve 300 çözünürlükte taranarak) sisteme eklenmelidir.  

 
e) Kaynakların araştırma makaleleri için 25, derleme yazıları için 50, editöre mektup, kısa rapor, olgu sunumları 

için 10’dan fazla olmaması önerilir. Kaynaklar, makalede geliş sırasına göre yazılmalı ve metinde cümle 
sonunda noktalama işaretlerinden hemen sonra "Üst Simge" olarak belirtilmelidir. Kaynak olarak gösterilen 
makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise ilk 6 isim 
yazılıp "ve ark", İngilizce makalelerde "et al" eklenmelidir. Sadece on-line yayınlar için; DOI tek kabul edilebilir 
on-line referanstır. 

Kaynakların yazımı için örnekler (Noktalama i şaretlerine lütfen dikkat ediniz):  
1. Makale:  Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve �s�m(ler)�n�n başharf(ler)i, makale ismi (sadece ilk harf büyük diğerleri küçük), dergi 

ismi İndex Medicus’ta varsa kısaltılarak yoksa tam adı ile, yıl varsa ayı ile birlikte, cilt, sayı, sayfa no’su belirtilmelidir.  
 
Gold D, Bowden R, Sixbey J, Riggs R, Katon WJ, Ashley R, et al. Chronic fatigue. A prospective clinical and virologic 
study. JAMA 1990;264:48-53. 
 
Özcan S, Bozhüyük A. Sağlığın geliştirilmesi ve aile hekimlerinin rolü. Turkish Journal of Family Medicine &Primary 
Care  2013 Sep;7(3):46-51. doi:10.5455/tjfmpc.42859 
 
Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology 2002;58(12 Suppl 7):6-12. 

 
2. Kitap:  Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve �s�m(ler)�n�n başharf(ler)�, bölüm başlığı, ed�törün(ler�n) �sm�, k�tap �sm�, kaçıncı baskı 

olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.  
  

Yabancı dilde yayımlanan kitap: 
Curren W. Youth and health. In: Neinstein LS, editor. Adolescent Health Care a Practical Guide. 4th ed. 
Philedelphia:Lippincoatt Williams&Wilkins; 2002. p.1417-31. 
Türkçe kitap: 

  
Akturan U, Esen A. Fenomenoloj�. Şah�noğlu AH, Türker B, Akturan U, editörler. Nitel Araştırma  Yöntemleri. 1. Baskı. 

Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2008. p.83-98. 
 

Yazar ve editörün aynı oldu ğu kitap: Yazar(lar)ın/ed�törün soyad(lar)ı ve �s�m(ler)�n�n başharf(ler)i, bölüm başlığı, 
kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.  

 
 

Helmann GC. Cultural aspect of stress and suffering. In: Culture, Health and Illness. 5th ed. Florida: CRC Press Taylor 
&Francis Group; 2007. p.288-99.  

 
 

Çeviri kitap:  
 

Carr RJ. İdrar inkontinansı. Kut A, Eminsoy MG, çev.editörleri. Current Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi. 3. baskı. Ankara: 
Güneş Tıp Kitabevleri; 2014.p.461-71. 
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ABSTRACT 

For more than two millennia İstanbul has served as a strategic point uniting East and West. Recently, this great city  hosted 

the 20th WONCA (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General 

Practitioners/ Family Physicians) EuropeConference in which  Family Medicine Doctors from different parts of the world 

came together with each other. The 20th WONCA Europe Conference had three parts: 1) the exchange programs, 2) the 

Vasco da Gama Movement (VdGM) Preconference 2015 İstanbul and 3) the WONCA Europe 2015 Conference. The first 

portion consisted of exchange activities starting on 17th October with arrival of the participants to the three locations. Similar 

to the preconference, this was the first ever WONCA Conference where all seven Young Doctors Movement (YDM) leads 

attended. In addition to meeting with WONCA key leaders on behalf of all trainees and junior GPs, these leaders performed a 

YDM Grand Session with worldwide social media participation via the hashtag  #youngwonca. The seven YDM Leaders and 

WONCA World YDM Representative discussed theirideas with all those who attended in person and online. This conference 

had its place in minds with innovative ideas with the active roles of young doctors in every step. 

Key words: Family medicine, young doctors, WONCA, VdGM 

 

ÖZET 

İstanbul, yaklaşık 2 bin yıldır doğu ve batı kültürünü birbirine bağlaması ile stratejik bir öneme sahiptir. Bu harika şehir 

yakın dönemde 20. WONCA (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General 

Practitioners/ Family Physicians- Dünya Aile Hekimleri Birliği) Avrupa Konferansı’na ev sahipliği yaparak dünyanın farklı 

yerlerinden aile hekimlerini bir araya getirmiştir. 20. WONCA Avrupa Konferansı, genç hekimlerin katkılarıyla hazırlanan 

programlarla birlikte üç bölümden oluşmaktaydı. Bunlar; değişim programları, VdGM (Vasco da Gama Movement- Vasco 

da Gama Hareketi) Prekonferans 2015 İstanbul ve WONCA Avrupa Konferansı idi. Birinci kısım, katılımcıların 17 Ekim 

günü üç ayrı şehre ulaşmaları ile başladı. Prekonferans’ta olduğu gibi ayrıca WONCA Konferansı’nda da  Genç Doktorlar 

Hareketi (GDH) liderlerlerinden yedisinin bir araya gelmesi ilk kez gerçekleşmiş oldu. WONCA liderlerinin yanı sıra, tüm 

genç Aile Hekimliği asistanı ve uzmanlarını temsilen, bu liderler de #youngwonca etiketiyle katılım gösterilen bir ana 

oturum yaptılar. WONCA GDH Temsilcisi ve yedi liderin katılım gösterdiği bu oturumda fikirler paylaşıldı. Her aşamasında 

gençlerin aktif olarak yer aldığı bu konferans birçok yeniliğe öncü olması ile hafızalarda yerini aldı.  

Anahtar kelimeler: Aile hekimliği, genç hekimler, WONCA, VdGM 
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GİRİŞ 

 

İstanbul, yaklaşık iki bin yıldır doğu ve batı kültürünü 

birbirine bağlaması ile stratejik bir öneme sahiptir. Yakın 

dönemde de 20. WONCA (World Organization of National 

Colleges, Academies and Academic Associations of 

General Practitioners/ Family Physicians- Dünya Aile 

Hekimleri Birliği) Avrupa Konferansı’na ev sahipliği 

yaparak dünyanın farklı yerlerinden aile hekimlerini bir 

araya getirmiş ve bir kez daha önemli bir etkinliğe ev 

sahipliği yapmıştır. Konferans katılımcılarının birçoğu ilk 

kez bir WONCA Avrupa Konferansı’na katılırken, bir 

kısmı daha önceki konferanslara katılma imkanı 

yakalamıştır. Aslında, önemli olan katılım sayısı değil, 

bireyin konferanstan ne kadar verim aldığıdır. Çünkü; her 

birey kişiliği ve deneyimi ile her yıl hem bilimsel 

etkinliklere, hem de sosyal etkinliklere farklı bir anlam 

katar. 

 

     20. WONCA Avrupa Konferansı, öncesinde genç 

hekimlerinin katkılarıyla hazırlanan programlarla birlikte 

üç bölümden oluşmaktaydı. Bunlar; değişim programları, 

VdGM (Vasco da Gama Movement- Vasco da Gama 

Hareketi) 2015 İstanbul Prekonferansı ve WONCA Avrupa 

Konferansı idi. Birinci kısım, katılımcıların 17 Ekim günü 

üç ayrı şehre ulaşmaları ile başladı. Dr. Tuğba Onat, İzmir 

Prekonferans Değişim Programı organizasyon komitesi 

üyesi ve VdGM Prekonferans 2015 İstanbul düzenleme 

komitesi üyesi, programın önemli anlarını bizlerle paylaştı: 

 

Dr. Tuğba Onat: Değişim programları Türkiye’nin üç  

farklı ilinde gerçekleştirildi. Bu iller; Hatay, İzmir ve 

İstanbul’du. Program #hatayexchange2015, 

#izmirexchange2015 ve #istanbulexchange2015 

etiketleriyle ve İzmir için “İzmir Saat Kulesi” şeklinde özel 

tasarlanan #1WordforFamilyMedicine imgesiyle sosyal 

medyada duyuruldu. Toplamda 18 genç hekim 13 farklı 

ülkeden katılım gösterdi. Bu ülkeler; Belçika, Hırvatistan, 

Danimarka, Yunanistan, İsrail, İtalya, Hollanda, Nijerya, 

Peru, Portekiz, İspanya, İsviçre ve İngiltere idi.. 

Katılımcıların biri Hatay’da, 8’i İzmir’de, 11’i İstanbul’da 

misafir edildi ve tüm şehirlerdeki değişim programları 

birbirine paralel ilerledi. Değişim programı; aile sağlığı 

merkezi ziyaretleri, organizasyon komitesi sunumları, 

kültürel şehir turları ve geleneksel lezzet tadımlarını 

kapsadı. Her bir şehirde gerçekleştirilen programın 

yanında, 20 Ekim 2015 günü tüm değişim programı 

katılımcıları İstanbul Kadıköy Tabip Odası’nda bir araya 

gelerek kendi ülkelerinin birinci basamak sağlık hizmetleri 

ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi. Değişim programı, 

VdGM Yönetim Kurulu ve Avrupa Konseyi ile 

Prekonferans 2015 Düzenleme Kurulu üyelerinin de katılım 

gösterdiği resmi bir yemekle sona erdi. 

 

     Değişim programından sonra, VdGM Prekonferans 2015 

İstanbul, 21-22 Ekim 2015 tarihlerinde Haliç Kongre 

Merkezi’nde gerçekleştirildi. Dr. Candan Kendir Çopurlar 

ve Dr. Berk Geroğlu, Prekonferans 2015 İstanbul 

yöneticileri, prekonferansın ana hatlarından bahsetti: 

 

 

 

Dr. Candan Kendir Çopurlar: 21 Ekim 2015 günü bizim 

için büyük gündü. Neredeyse iki yıldır bu gün için 

hazırlanıyorduk. Kazakistan’ın da ilk kez temsil edildiği 

prekonferansta, 38 farklı ülkeden gelen 190 katılımcı 

bizimle birlikteydi. Prekonferans, Dr. Michael Kidd 

(WONCA Dünya Başkanı), Dr. Job Metsemakers 

(WONCA Avrupa Başkanı), Dr. Dilek Güldal (WONCA 

Avrupa 2015 İstanbul Başkanı), Dr. Okay Başak (Tahud 

Başkanı), Dr. Mehmet Ungan (EGPRN yeni başkanı, 

WONCA Avrupa 2015 Konferansı Bilimsel Komite 

Başkanı), Dr. Peter Sloane (VdGM Başkanı) ve Dr. Berk 

Geroğlu (VdGM Prekonferans 2015 İstanbul 

yöneticisi)’nun konuşmaları ile resmi olarak açıldı. 

Açılıştan sonra, 11 farklı grupta beş farklı konu gün boyu 

tartışıldı. Konular; adolesan sağlığı, yaşlı sağlığı, zor hasta, 

sosyal medya ve hasta güçlendirme ve yönetim alt 

başlıklarından oluşmaktaydı. Ek olarak, ilk kez bir VdGM 

Prekonferansı’nda EGPRN çalıştayı yapıldı. Gün sonunda 

gruplar konularıyla ilgili birer sunum hazırladı.  

  

Dr. Berk Geroğlu: Prekonferansın ikinci gününde, 

tartışma gruplarının ve EGPRN çalıştayının sonuçları grup 

üyeleri tarafından sunuldu. Prekonferansın son kısmı ise, 

diğerlerinden özel bir olayla ayrıldı: VdGM tarihinde ilk 

kez yedi farklı kıtadan Genç Doktor Hareketi (GDH) 

liderleri bir kongrede bir araya geldi. Bu liderler, -Kyle 

Hoedebecke (Polaris), Shin Yoshida (Rajakumar), Kayode 

Alao (AfriWon), Raman Kumar (WONCA YDM Executive 

Representative), Nagwa Nashat (Al Razi), Peter Sloane 

Şekil 1. One word for Family Medicine 
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(VdGM) ve Andrea de Angulo (Waynakay)- Dr. Mehmet 

Ungan’ın oturum başkanlığını yaptığı bir panelde 

deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar. Bilimsel programın 

sona ermesiyle, katılımcılar düzenleme kurulunun organize 

ettiği sosyal etkinlikte geleneksel Türkçe müzikler 

eşliğinde Boğazda bot turuna   katıldılar. 

      

     Prekonferansın sona ermesiyle, 22 Ekim 2015 günü 

WONCA Avrupa 2015 Konferansı resmi olarak açıldı. 

Toplamda 3683 katılımcının 1095’ini genç hekimleri 

oluşturmaktaydı. Bu istatistik genç aile hekimlerinin 

WONCA için önemini ve WONCA işleyişindeki rollerini 

bir kez daha vurguladı. Dr. Kyle Hoedebecke, WONCA 

Polaris Hareketi Başkanı, genç hekimlerin WONCA 

Avrupa Konferansı’na katkılarını bizlerle paylaştı: 

         

Dr. Kyle Hoedebecke: Prekonferans’ta olduğu gibi ayrıca 

WONCA Konferansı’nda da yedi GDH liderlerinin bir 

araya gelmesi ilk kez gerçekleşmiş oldu. Ana teması “Genç 

ol, genç kal” (Being young, staying young) olan 

konferansta WONCA liderlerinin yanı sıra, tüm genç Aile 

Hekimliği asistanı ve uzmanlarını temsilen, bu liderler de 

#youngwonca etiketiyle katılım göstererek genç olmanın ve 

genç kalmanın önemini vurgulayan bir ana oturum yaptılar. 

WONCA GDH Temsilcisi ve yedi liderin katılım gösterdiği 

bu oturumda fikirler paylaşıldı. Oturum, Dr. Anna Stavdal 

tarafından yönetildi ve belirtilen etiketle toplanan 177 

kişinin katılımıyla 3123 ileti üzerinden yorumlar ve sorular 

elde edildi.   

      

     Ayrıca, GDH liderleri #wonca2015 etiketini kullanarak 

konferansa sosyal medya üzerinden de destek verdiler. 

Toplamda 437 farklı kullanıcı tarafından 4324 ileti atıldı. 

Bunun dışında, diğer bir GDH WONCA etkinliği olan, 

ASPIRE Evrensel Lider Programı da resmi olarak 

İstanbul’da başlatıldı. Bu ortak çalışma, öğrenciler, 

prekonferanslar, uluslararası projeler, asistanlar, 

araştırmacılar ve değişimler için Aile Hekimliği’ne yönelik 

liderlik yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.  

 

Dr. Candan Kendir Çopurlar: Kongrenin diğer bir 

önemli anı ise; göçmenler için WONCA Avrupa İstanbul 

Bildirisi’nin yayınlanmasıydı. Bu bildiri, göçmenlerin 

Avrupa’da eşit ve etkin sağlık hizmeti alması gerektiğini 

vurgulamaktaydı. Bu bildiri katılımcılarla, Dr. Roar 

Maagard (WONCA Avrupa 2016 Konferansı Başkanı) 

başkanlığında gerçekleştirilen “Savaş, Göçmenler ve Etnik 

Köken” oturumunda da paylaşıldı.  

 

Dr. Tuğba Onat: WONCA Avrupa 2015 Konferansı’na 

özel gerçekleştirilen bir diğer etkinlik de HostPro-Ist2015 

programıydı. Türk Aile Hekimliği uzmanları tarafından 

misafir edilen 35 yaş üstü aile hekimlerini kapsayan bu 

programda, katılımcılar birinci basamak ziyaretlerinin 

yanında kültürel gezi yapma olanağı da yakaladılar. 

Toplamda sekiz farklı ülkeden dokuz farklı katılımcı yer 

aldı. Katılımcıların ülkeleri; Şili, Avusturalya, İspanya, 

Estonya, Almanya, Arjantin, Malezya, Çek Cumhuriyeti ve 

Hollanda idi.   

     Bu konferansa özel diğer bir program da 117 

katılımcının eşlik ettiği BRITE (BRing your Ideas, 

Thoughts and Experiences) oturumlarıydı. Bu oturumlarda 

katılımcılar fikir, düşünce ve deneyimlerini birbirileriyle 

paylaştılar.  

     

    Bilindiği gibi, bu sene WONCA Avrupa’nın 20., 

TAHUD’un da 25. yıldönümüydü. Dr. Merter Alanyalı, 

Prekonferans 2015 İstanbul düzenleme kurulu üyesi, 

bizimle bu kapsamda yapılan organizasyonları paylaşıyor:

        

Dr. Merter Alanyalı: WONCA Avrupa’nın 20., 

TAHUD’un da 25. yıldönümü fırsatıyla birçok 

organizasyon yapıldı. Bunlardan biri; Aile Hekimliği 

Dünya Kitabı’nın Avrupa yayınıydı. Editörlerin deneyimli 

yazarların yanı sıra genç hekimlere de bölümler vermesi 

bizler için gurur vericiydi. Dr. Berk Geroğlu; “Aile 

Hekimleri’ni desteklemek için yeni teknolojiler” 

bölümünün başyazarı olup, Dr. Tuğba Onat, Dr. Candan 

Çopurlar ile yardımcı yazarlar olarak bu projede yer aldık. 

Bu bir gönüllülük ve içtenlik projesiydi; bu proje dünyanın 

farklı yerlerinden birçok hekimi bir araya getirdi. 

Tamamlanması üzerine, WONCA web sitesinde herkesin 

erişimine açık olarak yer aldı. 

      

     Yapılan organizasyonlar arasında gençler için önemli bir 

diğer proje de verilen burslardı. Toplamda 113 genç aile 

hekimine “ücretsiz kayıt”, 21 genç aile hekimine “%50 

konaklama bursu”, 20 genç aile hekimine de “ücretsiz kayıt 

ve konaklama” bursu verildi. Bu sayede, birçok genç aile 

hekimi WONCA Ayrupa 2015 konferansına İstanbul’da 

katılma fırsatı yakaladı.  

      

     WONCA Avrupa 2015 Konferansı, kapanış töreninin 

renkli görüntüleriyle 25 Ekim 2015 günü sona erdi. Her 

aşamasında gençlerin aktif olarak yer aldığı bu konferans 

birçok yeniliğe öncü olması ile hafızalarda yerini aldı. Bu 

muhteşem atmosferi gelecekteki konferanslarda da 

paylaşabilmek dileğiyle! 

 

Teşekkür: Disiplinimizin gelişimine katkı sağladığı 

düşünülen bu tür organizasyonların yürütülmesine destek 

veren ve bu etkinliklere katılım gösteren tüm genç aile 

hekimlerine teşekkür ederiz.  

 

Bu yazının İngilizce versiyonu European Journal of 

General Practitioners’a haberler bölümüne gönderilmiştir.  
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Self-Control, Everything for Smoking Cessation? 

 
Sigarayı Bırakmada İrade Her Şey mi? 
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2
,
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ABSTRACT 

A male patient at the age of 58 years applied to family health center for routine controls. He has been followed up for 

essential hypertension and asked whether he is smoking or not in the anamnesis. Our patient stated that he smoked 4 packets 

per day (140 package/year) between the ages of 18 and 53, and he had not smoked for last 5 years. He had suddenly decided 

to quit smoking and he had not taken any medical or alternative/supplementary recommendation. During a home, stingers 

that were told to our patient by the host regarding his smoking habit after dinner was noted as an external factor in his 

decision. Since he had high cigarette consumption in his background, it was surprising that he had quitted cigarette only by 

his self-control without any medical support. Although person’s decision, attitudes and behaviors are playing a significant 

role in smoking cessation, it is required to conduct this period professionally and to apply pharmacotherapy where necessary. 

Key words: Smoking cessation, self-control 

 

ÖZET 

Rutin kontrol amacıyla aile sağlığı merkezine başvuran, esansiyel hipertansiyon tanısı ile takip edilen 58 yaşındaki erkek 

hastaya sigara içip içmediği soruldu. Hasta 18-53 yaşları arasında günde 4 paket (140 paket/yıl) sigara içtiğini, son 5 yıldır 

sigara içmediğini belirtti. Sigarayı bırakma kararını bir anda verdiği, herhangi bir tıbbi veya alternatif/ tamamlayıcı tıbbi 

öneri almadığı öğrenildi. Bu kararı aldığı günkü dış etken olarak, yaptıkları bir ev ziyareti esnasında ev sahibinin, yemekten 

sonra sigara içen hastamıza yönelttiği sigara içmesi ile ilgili kırıcı sözler olduğu not edildi. Hastamızın, oldukça yoğun sigara 

içme geçmişine rağmen, tıbbi destek almadan sadece iradesiyle sigarayı bırakmasının şaşırtıcı olduğu düşünüldü. Her ne 

kadar sigarayı bırakmada kişinin kararı ve bu konudaki tutum, davranışları belirleyici rol alıyorsa da, bu sürecin 

profesyonelce yönetilmesi ve gerektiği durumlarda farmakoterapi uygulanması başarılı bir sigara bırakma süreci için 

gereklidir. 

Anahtar kelimeler: Sigarayı bırakma, irade 
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Aile sağlığı merkezimize Aralık 2015’te 58 yaşında erkek 

hasta rutin kontrol amaçla başvurdu. Esansiyel 

hipertansiyon tanısı ile takipli hastanın anamnezinde sigara 

içip içmediği soruldu. Hastamız 18-53 yaşları arasında 

günde 4 paket (140 paket/yıl) sigara içtiğini, son 5 yıldır 

sigara içmediğini belirtti. Sigaraya başlama sebebinin 

arkadaşlarına özenme olduğunu söyleyen hasta, sigarayı 

bırakma kararını bir anda verdiğini, herhangi bir tıbbi veya 

alternatif/ tamamlayıcı tıbbi öneri almadığını belirtti. Bu 

kararı aldığı günkü dış etken olarak, yaptıkları bir ev 

ziyareti esnasında ev sahibinin, yemekten sonra sigara içen 

hastamıza yönelttiği sigara içmesi ile ilgili kırıcı sözler 

olduğu not edildi. 

     

     Sigarayı bıraktıktan sonra ilk 1 ay sıkıntı yaşamadığını 

ifade eden hasta, 1. ayda ve 1 yıl sonra (toplam 2 kere) 

mide bulantısı ve bayılma yasadığını belirti. O dönemde 

başvurduğu sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ve 

tetkik sonuçlarında herhangi bir tanı konulamamış ve 

sigarayı bırakmasının bu şikayetlere neden olduğu 

söylenmiş. Ailesinin tekrar sigara içmesini tavsiye ettiği 

hasta, sigara içmeye yeniden başlamayı düşünmemiş. Bir 

yıllık dönemde ağırlığında 3 kg artış olmuş, bunun dışında 

oral aft, sinirlilik, sindirim-boşaltım sistemi fonksiyon 

bozukluğu gibi şikayetler görülmemiş. Sigara aklına 

geldiğinde ceviz, fındık ve bol su tüketmiş. Az miktarda da 

maddi birikim yaptığını belirtti. Olumlu bulgu olarak ilk 15 

gün içerisinde uzun zamandır mevcut olan öksürüğü ve 

balgamı azalmış, yürüme, merdiven çıkma gibi 

aktivitelerde daha az efor sarf ettiğini hissetmiş. 

Özgeçmişinde 3 yıldır hipertansiyon, 4 yıldır gastrit tanıları 

mevcut olan hasta, proton pompa inhibitörü ve  

antihipertansif tedavi almakta. Alkol tüketmiyor. Geçirilmiş 

ameliyat öyküsü yok. Olgumuz halen sigara içmemekte, 

sigarayı arzulamamakta. Yaşadığı evde sigara içen yok, 

devamlı görüştüğü arkadaşları ise sigara içmiyor. Sigara 

içtiği son yıllardaki Fagerstrom Nikotin Bağımlılık skoru 

10 (on) olarak hesaplandı. Fizik bakıda boy 168 cm, ağırlık 

83 kg, TA: 140/80, nabız:74/dk/ritmik, kardiyovasküler, 

solunum ve diğer sistemik muayeneleri doğal bulundu. 

     

     Sigara bıraktırma farmakoterapisinde bütün dünyada 

yaygın, en önemli üç uygulama nikotin replasman, 

bupropion ve vareniklin tedavileridir.
1
 Bu tedavilere 

davranışçı yaklaşımın ardından başlanıp, gerekli 

durumlarda kombinasyonlar denenmektedir. Hastamızın, 

oldukça yüksek sigara tüketim geçmişine rağmen, medikal 

destek almadan sadece iradesiyle sigarayı bırakması, 

ardından ise nikotin yoksunluk şikayetleri görülmemesi 

şaşırtıcıdır. Mak ve Loke sigarayı bırakmayı kabullenmede 

psikolojik kararlılığın öneminden de bahsedilen bir çalışma 

protokolü hazırlamış,
2
 Freund ve ark. ise psikolojik 

travmaların bu süreçte kişiyi bırakmak için motive 

edebileceğini ortaya koyan bir araştırma makalesi kaleme 

almıştır.
3
 Fakat literatürde bu denli tüketime rağmen 

medikal destek almaksızın sigarayı bırakma vakasına sıkça 

ulaşılamamaktadır.  

     

     Her ne kadar sigarayı bırakmada kişinin kararı ve bu 

konudaki tutum, davranışları belirleyici rol alıyorsa da, bu 

sürecin profesyonelce yönetilmesi ve gerektiği durumlarda 

farmakoterapi uygulanması gerekmektedir.
4
 Pratiğimizde 

gözlemlediğimiz kadarıyla, kendi isteğiyle bu terapiye 

başvuranların başarısı, diğer insanların ısrarıyla başvuru 

yapanlardan daha yüksektir. Bu yüzden; bizler, kişilerin 

psikolojik olarak sigarayı bırakmaya hazır olduğuna kanaat 

getirdikten sonra farmakoterapiye başlamaktayız. 
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ABSTRACT 
Background: In recent years, so many people have left their counties because of the war or social, political and economic reasons. This 

study aims to evaluate the applications of Syrian refugees to a public health center to describe the health care provided to them. Method: 

The study is intended as a two-part in regard with the mixed design of the study. The first part planned as single-center, descriptive study to 

be performed with health records of the Syrian asylum seekers and refugees admitted İzmir- Karabaglar community health center within 

one year. In the second part semi-structured interviews with three doctors who were working in the same center, taking care of Syrian 

patients, was planned to understand their experiences and views on this service. For quantitative data SPSS for windows 20 program is 

used and descriptive analysis are performed. Thematic analysis was used for evaluating interviews. Results: 891 applications were made to 

Karabaglar community health center within one year and the median of the applicants was 4. The most prevalent reason for application was 

enfections (519; 58.2%) and the number of refugees who applied for preventive care was very  low ( (90; 10.1%).   The number of 

laboratory tests was 41 (4.6%) patients and the most requested test was urinary analysis.  502 (56.3%) application resulted with a 

prescription, the number of antibiotics and analgesics were the highest. Doctors who provide service were not satisfied with the care they 

give. They were having very deep communication problems related with both different cultur and language, hard time to understand patient 

and the disease.  They stated that there is a need of different regulations. Conclusions: Refugees and asylum seekers do not receive the 

necessary health care they need. Physicians in primary care who take care of these people are thinking that they are not competent and not 

helpful for these patients. 

Key words: Refugees, asylum seekers, primary health care, health needs 

 

ÖZET 

Giriş: Son yıllarda milyonlarca insan, savaşlar başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve sosyal sebeplerle öz vatanlarından ayrılarak yabancı 

ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır. Çalışmamızda, sayıları gittikçe artan Suriyeli sığınmacıların, aldıkları birinci basamak sağlık 

hizmetlerini tanımlayabilmek amacı ile bir toplum sağlığı merkezine yapılan bir yıllık başvurular değerlendirilmiştir. Yöntem: Çalışma 

karma desende olup, iki aşamalı olarak tasarlanmıştır. İlk aşamada, İzmir-Karabağlar toplum sağlığı merkezine bir yıl içerisinde başvuran 

Suriyeli sığınmacı hastalara ait kayıtlardan elde edilen verilerle, tek merkezli, tanımlayıcı bir araştırma olarak planlanmıştır. İkinci 

bölümde ise, aynı birimde Suriyeli sığınmacılara, poliklinikte hizmet veren üç doktorla yarı yapılandırılmış görüşme yapılarak 

deneyimlerini ve görüşlerini aktarmaları istenmiştir. Kantitatif veriler, SPSS 20 programında değerlendirilerek tanımlayıcı analizler 

yapılmış, görüşmeler ise tematik analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Karabağlar Toplum Sağlığı Merkezi’ne, bir yıl içerisinde 

yapılan başvuru sayısı 891 olup, ortanca yaş 4 olarak bulunmuştur. En sık başvurma nedeni enfeksiyon (519; %58,2) olup, önleyici bakım 

için başvuranların oranı oldukça düşüktür (90; %10,1). 41 (%4,6) hastaya tetkik istenmiş, en sık istenen tetkik ise tam idrar analizi 

olmuştur. Öte yandan reçete verilen hasta sayısı 502 (%56,3) olup, en çok antibiyotik ve analjezik ilaçlar reçete edilmiştir. Bakım veren 

hekimler, verdikleri hizmeti yeterli bulmadıklarını, hem kültürel hem de dil olarak önemli bir iletişim sorunu yaşadıklarını, hasta ve 

hastalıkları anlamakta zorluk yaşadıklarını, farklı çözümler üretilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Sonuç: Toplum sağlığı merkezinde, 

sığınmacılara verilen sağlık hizmetleri ile ilgili; ilk ve öncelikli olarak dil farklılığından kaynaklanan sorunlar olduğu gözlemlenmiştir. 

Başvuruda bulunan kişilerin, daha önceki sağlık verilerine ulaşılamaması, bebek, kadın ve çocuk izlem yapılması konusunda zorlaştırıcı bir 

faktör olarak bulgulanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Mülteci, sığınmacı, birinci basamak sağlık hizmeti, sağlık gereksinimleri 
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GİRİŞ 

 

Savaş, küresel bir sağlık sorunudur.
1 

Savaşlar ölüm, 

yaralanma, hastalıklar ve bunlardan kurtulanların tüm 

yaşamını etkileyen uzun dönem etkilere neden olur. Savaş 

sırasında, bir savaşana karşılık bir sivil doğrudan yaşamını 

kaybederken, yiyecek, su gibi yaşamsal gereksinimlerini 

karşılayamadıkları için 14-15 kişi ölmekte, daha fazlası ise 

fiziksel ve psikolojik olarak yaralanmaktadır.
2
 Öte yandan 

savaş, insanların kitleler halinde kendi ülkelerini terk 

ederek başka ülkelere iltica etmelerine yol açmaktadır. 

Dünyada, savaş nedenli yerinden olmuş kişi sayısı yaklaşık 

13,5 milyondur. Afganistan’da yaklaşık bir milyon, 

Angola'da 3,8 milyon, Sudan’da ise yaklaşık 4 milyon kişi 

yaşadıkları yerden ayrılmak zorunda kalmışlardır.
3
 Benzer 

şekilde mülteci ya da sığınmacıların yoğun olarak 

bulunduğu bölgelerde sağlık kurumlarına ulaşım sıkıntısı, 

kötü beslenme, kötü yaşam koşulları, dil sorunu, eğitim 

düzeyinin düşmesi, yetersiz temizlik koşulları, ekonomik 

yetersizlik, sosyal güvence olmaması gibi nedenler sağlık 

üzerine olumsuz etki etmektedir.
4
 Göç fikrinin ortaya 

çıkmasının bile travmayı başlattığı bildirilmektedir.
5
 

 

     2003 yılından beri Orta Doğu bölgesinde süren savaş ve 

şiddet olayları komşu ülkeleri de etkilemektedir. Bu durum, 

büyük toplumsal yer değiştirmelere sebebiyet vermektedir. 
6,7

 

 

     2011 yılı bahar aylarından bu yana, yaşanan iç savaş 

nedeni ile yaklaşık 2,5 milyon Suriyeli ülkesini terk edip 

komşu ülkelere (Türkiye, Irak, Ürdün, Lübnan ve Mısır) 

sığınarak buralardaki mülteci kamplarında yaşamak 

zorunda bırakılmıştır. Yaklaşık 5 milyon Suriyeli ise ülke 

içinde göç etmek zorunda kalmıştır.
8
 Birleşmiş Milletler 

(BM) verilerine göre 4-6 milyon, Suriyeli kaynaklara göre 

ise 7 milyon Suriyeli 2011’den bugüne kadar ülkesini terk 

etmiştir. 
9
 

 

     Türkiye tarafından geçici koruma sağlanan Suriyeliler, 

ülkemizdeki sığınmacı varlığı içinde en yoğun grubu 

oluşturmaktadır. Sadece 2012 Nisan ayında ülkeye 300-400 

bin civarında Suriyeli sığınmış, 2013’te bu sayı 500,000’i 

aşmıştır.
10

 Türkiye’de ilk olarak Hatay Reyhanlı, Yayladağı 

ve Altınözü ilçelerinde olmak üzere Suriye ile sınır 

kapılarına yakın bölgelere 17 kamp kurulmuştur (Şanlıurfa, 

Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Kilis, 

Malatya, Gaziantep, Hatay). Ancak birçok merkezde, 

kayıtlı olmayan sığınmacıların da bulunduğu bilinmektedir. 

1994 yılında düzenlenen yönetmelikteki  “açık kapı 

politikası’’ nedeniyle mülteci ya da sığınmacı konumunun 

yerini “misafir”  konumu almıştır.
11 

Temmuz 2001 tarihli 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu-

UNHCR tarafından alınan bir karar ile ise mültecilere 

“uluslararası koruma statüsü” getirilmiştir.
12 

Bu yönetmelik 

sığınmacı kabul eden ülkelere bazı yükümlülükler 

getirmiştir. Bunlar arasında mültecilere barınma olanağı 

sağlanması, yiyecek, giyecek, sağlık gibi temel 

gereksinimlerinin karşılanması; çocuk, sakat, işkence 

görmüş, tecavüze uğramış kişiler gibi özel gereksinimleri 

olanların gereksinimlerinin karşılanması ve 18 yaş 

altındakilere eğitim olanağı verilmesi en önemlileridir.
13 

Bu 

kapsamda, sığınmacıların birinci basamak sağlık hizmetleri 

de dahil olmak üzere, her çeşit sağlık harcaması Türkiye 

Cumhuriyeti devletince karşılanmaktadır.  

 

     Sığınmacıların ihtiyaçlarına ve onlara sağlanan 

hizmetlere ilişkin literatürde sınırlı sayıda bilgi mevcuttur. 

Kamplarda ya da geçici yerleşim yerlerinde bulunan 

göçmenlerin sağlık sorunları öngörülebilir, kontrol 

edilebilir ve tedavi edilebilir nitelikte olup 

değerlendirilmesi daha kolaydır.
14

 Türkiye’nin her yerine 

dağılmış ve kayıt altında olmayan nüfus için aynı şeyleri 

söylemek olası değildir.  Serbest dolaşan ve kayıt altında 

olmayan Suriyeli göçmenlerin hangi sağlık sorunları ile 

sıklıkla karşılaştıkları, bunların oluşturduğu iş yükü ve 

ekonomik yük hakkında bilgi bulunmamaktadır. 

Çalışmamızın amacı, birinci basamak sağlık hizmetlerine 

başvuran Suriyeli göçmenlere verilen hizmetlerin bir 

Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) örneğinde incelenmesidir.  

 

YÖNTEM 

 

Araştırma karma desende tasarlanmıştır.  Bilindiği gibi, 

karma desen birden fazla araştırma yönteminin bir arada 

kullanılması demek olup, bizim çalışmamızda da niceliksel 

ve niteliksel araştırmalar aynı araştırma sorusunu 

yanıtlamak için kullanılmıştır. 
15

 Çalışmanın birinci 

bölümü, İzmir-Karabağlar Toplum Sağlığı Merkezine 

10.10.2013 - 10.10.2014 tarihleri arasında başvuran 

Suriyeli sığınmacı ve mülteci hastalara ait kayıtlardan elde 

edilen verilerle tek merkezli, tanımlayıcı bir araştırma 

olarak planlanmıştır. Kayıtlarda cinsiyet, yakınma,  istenen 

tanı testi, reçete verilip verilmediği, reçete edilen ilaçlar 

bulunmaktadır.   

 

     Başvuru nedenleri ilgili oldukları sistemler çerçevesinde 

altı grupta toplanmış olup aşı, gebe izlemi nedenli 

başvurular koruyucu hekimlik başlığı altında 

birleştirilmiştir. 

 

     Toplanan veriler SPSS 20.00 programında 

değerlendirilmiş, tanımlayıcı analizler arasından ortalama, 

ortanca ve frekanslar elde edilmiştir. 

 

     İkinci bölümde ise Karabağlar TSM bünyesinde sadece 

Suriyeli hastalara hizmet veren Suriyeli Hasta 

Polikliniği'nde hizmet veren üç doktora; çalışma ortamında 

yaşadıkları sıkıntılar, mesleki olarak sığınmacılara hizmet 

veriyor olmayı nasıl değerlendirdikleri ve hizmetin daha 

etkili ve yararlı olabilmesi için düzeltilmesi gereken 

şeylerin neler olduğu sorulmuştur. Yanıtlar işitsel olarak 

kayıt edilmiş, kayıt sonrası yazılı hale getirilmiş, 

araştırmacılar OA ve DG tarafından tematik analiz yöntemi 

ile değerlendirilmiştir.  
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     Çalışma için 09.07.2015 tarihinde 2146-GAO protokol 

ve 2015/17-30 karar no'lu etik kurul izni Dokuz Eylül 

Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik 

Kurulundan alınmıştır. 

 

BULGULAR 

 

Başvuruların Değerlendirilmesi 

10.10.2013 - 10.10.2014 tarihleri arasında Karabağlar TSM 

mülteci ve sığınmacı polikliniğine 891 başvuru yapılmıştır. 

Bu rakam, 260 iş gününe bölündüğünde günde ortalama 3,4 

başvuru olduğu anlaşılmaktadır. Başvuruların hepsi farklı 

kişilere aittir. TSM'e başvuranların ortalama yaşı 

12,7±16,54 (en küçük sığınmacı 3 günlük-en büyük ise 74 

yaşındaydı) olup, ortanca değer 4 olarak bulunmuştur.  

Başvuranların 497’si (%55,8)'i kadın, 655’i (%67,5) çocuk 

olup, yaş gruplarına göre dağılım Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Enfeksiyon, en sık başvuru nedeni olup (519; %58,2) bunu 

gastroistestinal sistem, genitoüriner sistem ve 

endokrinolojik problemler (93; %10,4), koruyucu hekimlik 

(90; %10,1), dermatolojik problemler (77; %8,6), ağrı ve 

ortopedik sıkıntılar (76; %8,5) ve diğerleri (36; %4,0) takip 

etmektedir. Başvuru nedenlerinin yaşa göre dağılımlarına 

bakıldığında, çocuklarda enfeksiyon nedeni ile başvuruların 

en sık olduğu gözlenmiştir (Tablo 2). 

 

 

 

 

 

 

AOS: Ağrı ve Ortopedik Sorunlar      ENF: Enfeksiyon   

KH: Koruyucu Hekimlik     GGE: Gastrointestinal, Genitoüriner ve Endokrin Sorunlar   

DERM: Dermatolojik, Allerjik sorunlar   DİG: Diğer 

*Sütun yüzdeleri gösterilmiştir. 

 

 

 

Tablo 1. Katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımı 

  n % 

Çocuk 

yaş 

grubu 

Bebeklik  

(0-12 Ay) 

266 29,9 

Oyun Çocuğu  

(13-36 Ay) 

153 17,2 

Okul Öncesi  

(37-60 Ay) 

82 9,2 

Okul Çocuğu  

(5-12 Yaş) 

89 10,0 

Adölesan  

(12-19 Yaş) 

65 7,3 

Toplam 655 73,5 

Erişkin 

yaş 

grubu 

Genç Erişkin  

(20-24 Yaş) 

49 5,5 

Erken Yaşlılık 

(25-45) 

118 13,3 

Orta Yaşlılık  

(46-59) 

53 5,9 

Yaşlılık  

(60-74) 

16 1,8 

Toplam 236 26,5 

Toplam 891 100 

Tablo 2.  Başvuru nedenlerinin erişkin ve çocukların yaş gruplarına göre dağılımı 

 

 

Yaş grupları Başvuru nedenleri   n (%) 

AOS ENF KH GGE DERM DİG 

Bebeklik 11 (14,5) 156 (30,1) 34 (37,8) 27(29,0) 31 (40,3) 7 (19,4) 

Oyun çocuğu 4(5,3) 111(21,4) 17 (18,9) 11(11,8) 5(6,5) 5 (13,9) 

Okul öncesi 9 (11,8) 49(9,4) 6 (6,7) 6 (6,5) 9,(11,7) 3 (8,3) 

Okul çocuğu 5(6,6) 60(11,6) 3 (3,3) 11 (11,8) 7 (9,1) 3 (8,3) 

Adölesan 8 (10,5) 36(6,9) 5 (5,6) 5 (5,4) 7 (9,1) 4 (11,1) 

Çocuk toplam 37 (48,7) 412 (79,4) 65 (72,2) 60 (64,5) 59 (76,6) 22 (61,1) 

19-24 Genç erişkin 7 (9,2) 24(4,6) 4 (4,4) 6 (6,5) 4 (5,2) 4 (11,1) 

25-45 Erken yas 22 (28,9) 53(10,2) 11 (12,2) 17 (18,3) 8 (10,4) 7 (19,4) 

46-59 Orta yas 10 (13,2) 21(4,0) 9(10,0) 6 (6,5) 5 (6,5) 2 (5,6) 

60-74 Yaşlılık 0(0,0) 9 (1,7) 1(1,1) 4 (4,3) 1(1,3) 1(2,8) 

Yetişkin toplam 39 (51,3) 107 (20,6) 25 (27,8) 33 (35,5) 18 (23,4) 14 (38,9) 

 Genel toplam 76 (100,0) 19 (100,0) 90 (100,0) 93 (100,0) 77 (100,0) 36 (100,0) 
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     Başvuranların 41’inde (%4,6) tetkik istenmiş olup, bu 

tetkikler sırası ile 23’ü tam idrar analizi (%53,7), 17’si 

hemogram (%41,5), 15’i biyokimyasal tetkik (%36,6), 7’si 

(%17,1) gebelik testi, 1’i parazit (%2,4), 1’i seroloji (2,4), 

1’i tiroid fonksiyonları (2,4)  şeklindedir. Tetkik isteme 

sayısı erişkin ve çocuklarda aynı olmakla birlikte (sırası ile 

21 ve 20), yüzde olarak bakıldığında, çocuklardan istenen 

tetkiklerin daha az olduğu ortaya çıkmaktadır (sırası ile 

%8,9 ve 3,1).  

 

    Başvuruların 502’sine (%56,3) reçete yazılmış olup 432 

(%86,1) tane reçete kaydında verilen ilaçlar açık olarak 

yazılmıştır, geri kalanında sadece reçete verildiği not 

edilmiştir. Tablo 3’te reçete edilen ilaçlara ait sonuçlar 

gösterilmiştir. 

 

Hekimlerle Yapılan Görüşmelerin Değerlendirilmesi 

 

Hekimlerin, Suriyeli göçmen ve mültecilere verdikleri 

hizmet sürecine ilişkin görüşleri; sözlü iletişim, sağlık 

kayıtları, hasta hekim ilişkisi ve Türkiye’deki sağlık 

çıktılarına etkileri başlıkları altında değerlendirilmiştir. 

 

     Doktorlar, hastalarla kendileri arasında dil farklılığı 

nedeniyle anlaşma konusunda problem yaşadıklarını, 

onların problemlerini anlayamadıkları için, tercüman 

kullanmak zorunda kaldıklarını; fakat tercümanın da 

kendilerine problemleri ne kadar doğru anlattıklarına emin 

olamadıklarını ve verdikleri önerilerin ya da tedavilerin ne 

derece anlatılabildiğinden emin olmadıklarını 

belirtmektedirler. 

 

     ''Hayır, çünkü ne ben onu çok iyi anlayabiliyorum ne de 

onlar benim onlara ne dediğimi anlayabiliyorlar. İlacını 

yazıyorum, ama o nasıl kullanıyor, eczacı bunu nasıl 

anlatıyor bilemiyorum.''  

 

     Birçok hastanın kimlik numarası bulunmamaktadır ve 

ilaç alabilmek için akrabaları aracılığıyla reçeteli ilaç 

almaya çalışmaktadırlar. Bu durum, kime bakım 

verdiklerini bilemeyen hekimlerin ileride sorumlu 

tutulmaktan korkmalarına ve mülteci hastalara olan 

güvenlerinin sarsılması ile hasta hekim ilişkisine 

yansımaktadır. Hastaların, önceki sağlık bilgilerinin elde 

olmaması nedeniyle tedavi verme konusunda 

zorlandıklarını belirtmektedirler. Mülteciler ise, sorunlarını 

diledikleri gibi çözemedikleri için hekimlere 

öfkelenmektedir. Hekimler, mültecilerin sağlık alanındaki 

taleplerinin yerine getirilmesinde bu taleplerin kendilerine 

yararını dikkate almayan ve tüketime yönelik bir ısrar 

içinde olduklarını düşünmektedirler. Özellikle, üniversitesi 

hastaneleri gibi üçüncü basamak sağlık hizmetlerine sevk 

taleplerinin yerine getirilmemesi sorun oluşturmakta, bu 

durum hekimleri, çaresiz bırakmaktadır ve var olan 

mültecilerin bakımlarını üstlenmekte isteksizleşmelerine 

neden olmaktadır.  

 

     Hastaların tavırlarının da saldırgan olduğu ve bu 

durumun çalışma motivasyonlarını bozduğunu, profesyonel 

tercümanların çalıştığı merkezlerde sığınmacıların 

bakılmasının daha yararlı olacağını düşündüklerini 

belirtmişlerdir. 

 

     ''Dil anlamıyorlar, bunun hekimin çözmesi gereken bir 

sorun olduğunu düşünüp kendilerine her şeyi hak 

görüyorlar''  

 

     ''Gereksiz sevk almak istiyorlar, vermezsen olay 

çıkarıyorlar. Sağlık güvenceleri farklı ve bu sorun 

yaratıyor.''  

 

     Hekimler, mültecilerin yaşadıkları coğrafya, nüfus vb 

durumlara bağlı spesifik sağlık sorunlarına sahip 

olduklarını, ancak kendilerinin bu konularda eğitimleri 

olmadığı için hastalara bu gözle yaklaşamadıklarını 

düşünmektedirler.  Leişmanyoz gibi, Türkiye’de artık 

görülmeyen bulaşıcı hastalıkların Türkiye toplumu için de 

yeniden sorun olabileceğini, bu nedenle mülteci sağlığının 

aynı zamanda yerel halk için de önemli olduğunu 

belirtmektedirler.   

 

     ''Çok farklı kendilerine özgü hastalıkları var, bu 

hastalıklar konusunda çok bilgimiz yok leishmania vs gibi''  

      

     Çözüm olarak tıbbi terimler konusunda deneyimli 

tercümanların bulunduğu ve güvenlikli birimlerde özel 

eğitim almış hekimlerin görev yapması önerilmektedir.  

  

     ''Onlara özel bir birim kurulmalı, onların hastalıklarına 

daha çok hakim olabilecek kişiler yeminli tercümanla bu işi 

yapmalı.''  

 

     ''Güvenlik sağlanmalı, hekim açısından'' 

 

 

 

 

TARTIŞMA 

Tablo 3. Katılımcıların reçete alma durumları ve 

yazılan ilaç dağılımları 

  n % 

Reçetelendirilen Var 502 56,3 

Yok 389 43,7 

Toplam 891 100 

İlaç adları Var 432 86,1 

Yok 70 13,9 

Toplam 502 100 

İlaç grubu Antibiyotik  244 27.4 

Analjezik  235 26.4 

Dermatolojik  61 6,8 

Diğerleri  261 29,3 

Toplam  502 56,3 
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Mülteci ve sığınmacı sağlığı ile ilgili yaygın iki paradigma 

mevcuttur; birincisi mültecilerin politik bir topluluk olarak 

nesnelleştirilmesi diğeri ise mülteci sağlığının hastalık ve 

patolojiye indirgenmesidir.
10,13

 Çalışmamızda, TSM’de 

sunulan hizmetin ikincil türde olduğu ve başvuru üzerinden 

yürütüldüğü anlaşılmaktadır.  Öte yandan sınırlı da olsa, 

verilen hizmete ait kayıtların yeterli bir şekilde tutulduğu 

söylenemez.  Kayıtlarda çok az parametreye yer verilmekte 

ve bunlar gelişigüzel doldurulmaktadır.  Örneğin birçok 

tedavi ayrıntılı olarak yazılmamıştır.  Yakınma ve tanı ayrı 

ayrı yer almadığı gibi, bu parametreler herhangi bir 

kodlama sistemine uygun olarak işlenmemektedir.  

Kayıtlardan sevk yapılıp yapılmadığı, hastalığın gelişme 

durumu vb izlenememektedir.  Bu nedenle gerek istatistik 

anlamında, gerekse sağlık hizmetinin değerlendirilmesi 

anlamında, uygun bir kayıt sisteminden söz edilmesi 

mümkün değildir. Bu durum, mülteciler kadar toplum 

sağlığı açısından da sorunlara yol açabilecektir.  Halbuki 

ülkemizde BB da çok gelişmiş bir kayıt sistemi 

bulunmaktadır.  Orta Doğu’da süregelen savaş durumu 

yıllar içerisinde mülteci ve sığınmacılara yönelik bir sağlık 

hizmetinin ve kayıt sisteminin geliştirilmesi için yeterli 

zamanı sağlamış olsa da bu alanda gelişmenin 

sağlanamaması üzücüdür. 

 

     Çalışmamızda, bir yıl içerisinde yapılan başvuruların her 

birinin farklı bireylere ait olması ve koruyucu hekimlik 

uygulamalarının başvuru temelinde ve oldukça az sayıda 

olması, kapsamlı ve sürekli bir bakımın sağlanamadığını 

göstermektedir.  Mülteci topluluklarının sürekli ve 

kapsamlı bir bakım açısından, en çok ihtiyaç içerisinde olan 

gruplar olduklarını gözden kaçırmamak gerekir
14

.  

 

     Çalışmamızda, başvuruların en çok enfeksiyon nedeni 

ile yapıldığını gözlemlenmiştir. Ürdün’de, Suriye’den 

sığınmacı olarak gelen kadın ve çocukların beslenme 

durumunun incelendiği araştırmada kronik malnütrisyon 

prevalansının, belirgin olarak yüksek olduğu, anemi 

tanısının ise hem çocuklarda hem de kadınlarda %40 

oranında olduğu tespit edilmiştir.
16

 Birçok çalışmada 

sığınmacı ve göçmenlerde depresyon, posttravmatik stres 

bozukluğu, psikosomatik şikayetler, anksiyete, uyku 

bozuklukları, beslenme bozuklukları, anemi, çocuklarda 

büyüme ve gelişme geriliklerinin yanı sıra fiziksel şiddet ve 

buna bağlı yaralanmalar, cinsel istismar, HIV/AIDS dâhil 

cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), istenmeyen 

gebelikler, riskli gebelikler, düşükler ve doğum 

komplikasyonları ve diş sağlığı sorunları gibi hastalıklar 

nedeni ile başvuru bizim çalışmamızda gözlemlenmemiştir. 
4,8,7,17,18,19

Ülkemizde yapılan bir çalışmada, sığınmacılar 

arasında sifiliz, HIV/AIDS, hepatit B ve C prevalansı 

yüksek saptanmıştır ve gerek artan sayıda göç aldığı, 

gerekse bir geçiş bölgesi olduğu için, sığınmacı-mülteciler 

için uygun sağlık yaklaşım politikaları oluşturmak zorunda 

olduğu belirtilmektedir. 
18

 Bizim çalışmamızda, sadece bir 

tek serolojik test yapıldığı gözlenmektedir. Bu durum, 

birinci basamakta yapılması gereken taramaların da 

sığınmacılar için yeterince yerine getirilmediğini 

düşündürmektedir. Yine çalışmamızda, ruhsal duruma 

ilişkin herhangi bir tanı bulunmamaktadır. Bunun nedenleri 

arasında öncelikle kayıtların yetersizliği, göçmenlere özgü 

bir kayıt sisteminin bulunmayışından söz edilebilir.  Öte 

yandan çalışmamızda, tüm hastaların sadece bir kez 

başvurmuş olması sürekli ve kapsamlı bir bakım 

alamadıklarının göstergesidir. Aile hekimliğinde hasta 

hekim arasındaki güven ilişkisi tekrarlayan görüşmeler ile 

sağlanmaktadır. Özellikle cinsel istismar, CYBE, psikolojik 

yakınmalar için bu güven ilişkisi zorunludur. Farklı 

birimlerden hizmet alan hastalarla, özellikle psikolojik ve 

kronik durumlarla ilgili tanı koymada gerekli olan sürekli 

temas kurulamamıştır. Bunlar tanıların genel ve akut 

sorunlara yönelik olmasına neden olmuş olabilir.  Yine 

hastaların sadece %10 başvurusunun koruyucu hekimlik ile 

ilgili olması, kapsamlı bir bakımın gerçekleşmediğini 

göstermektedir. Türk Tabipleri Birliği’nin yayınladığı 

olağandışı durumlar için hızlı sağlık değerlendirilmesi 

protokolleri kapsamında mülteci ve sığınmacıların toplu 

şekilde kamplarda, kamu binaları benzer yerlerde 

yaşamalarının bulaşıcı hastalık riskini arttırdığı 

bildirilmektedir. Özellikle bağışıklama programlarında ve 

koruyucu hizmetlerde aksama olması salgınların etkilerini 

arttırmaktadır.
17 

Türkiye'de 2012 de 349 kızamık olgusu 

yaşanmıştır. Kızamık tanısı açısından, Suriyeli sığınmacılar 

gelmeden önceki duruma göre 20 kat artış olduğu 

belirtilmektedir.
20 

Çalışmamızda, kadın ve çocuk 

başvurularının yüksek olması durumun önemini daha da 

arttırmaktadır Türkiye’de mülteciler ile ilgili olarak yapılan 

çalışmalarda, çalışmanın yapıldığı yere göre farklı cinsiyet 

ve yaşların ön plana çıkmaktadır. Kampta kalan 

Suriyelilere yönelik yapılmış bir çalışmada erkeklerin oranı 

daha fazla iken yaş grubu olarak en çok 15-35 yaş aralığı 

dikkati çekmektedir. 
21

 Öte yandan Hatay ilinde 2011 ve 

2013 yılları arasında beyin cerrahi servisinde tedavi edilen 

186 hastanın kayıtları incelendiğinde, hem erişkin hem de 

çocuk hastalarda erkek oranını daha fazla olduğu 

görülmektedir. 
22

  

 

     İstenen tetkiklerin en başında idrar incelemesi 

gelmektedir. Çok fazla tetkik istenmemiş olmasına rağmen, 

%17 oranında gebelik testi yaptırılmıştır. Göçmen 

kadınların sağlık sorunu olarak en sık jinekolojik ve 

psikolojik yakınmaların olduğu, %65’i sağlık durumlarını 

zayıf-kötü olarak belirtilmiştir. 
5
 Göç edilen yerlerde, 

olanak üst düzeyde olsa da kadınların aile planlaması başta 

olmak üzere üreme sağlığı ile ciddi sıkıntılar çektiği 

görülmektedir.
17,23

  

 

     Mülteci ve sığınmacılar sağlık hizmetine, tanı-tedavi 

olanaklarına, ilaca ulaşım ve koruyucu hizmetler 

konusunda sıkıntı çekmektedirler.
4,24 

Dil sıkıntısı insanların 

kendi kendini ifade edememelerine neden olmaktadır. 

Gidilen bölgede ırk ve dil konusunda ayrımcılık yapılması 

göç eden kişilerde kronik hastalıkların artışıyla 

sonuçlanmaktadır.
4,25
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     Öte yandan sığınmacılar, gerekli sağlık hizmetine etkin 

olarak ulaşamazken bakım veren hekimler de kendilerini 

yetersiz ve tehlikede hissetmektedirler. 

 

     İletişimsizlik sorununu çözmek için, birçok ülkede 

tercüman görevlendirilmektedir. 
26 

Profesyonel olmayan 

kişilerin benzeri işlerde görev yapması da yeni sorunlara 

yol açabilmektedir.
 23 

Bu sıkıntıların yaşanmaması için, 

tercümanların gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olup, gizlilik 

ve tarafsızlık ilkesine bağlı olmaları gerekmektedir.
23

 

Günde ortalama 3,4 hasta gibi az sayıda hastanın 

başvurması iletişimsizliği arttıracak zaman darlığı 

sorununun bulunmadığını düşündürmektedir.  Bu nedenle 

dil sorunu en önemli engel gibi görünmektedir. 

 

     Bu göçün, dolaylı ama ciddi bir etkisi de Kilis Devlet 

Hastanesi’nde görülmüştür. 2011-2014 tarihi arasındaki 

verilerine göre savaş yaşanan olumsuz ortam yüzünden 

toplam 31 hemşire, 20 sağlık memuru ve 9 ebe tayin 

istemek zorunda kalmıştır.
22

 Kilis Devlet Hastanesinde 

oluşan gereksinimler nedeniyle, Temmuz 2012-Aralık 2013 

tarihleri arasında 353 geçici personel çalıştırılmıştır.
22

 

 

     Araştırmamızın tek bir merkezde yürütülmüş olması, 

çalışmanın sınırlılığını oluşturmakla birlikte, bölgedeki 

sağlık hizmetlerinin ülkenin diğer bölgeleri ile benzer 

olması ve mültecilerin heterojen karakteri, elde edilen 

sonuçların önemli bir bilgi oluşturduğunu 

düşündürmektedir. Öte yandan çalışmanın birinci 

basamakta ve karma yöntem kullanılarak yapılması ve 

ekonomik yöne dikkati çekmesi nedeni ile, bu alanda 

benzerlerinden farklı bir çalışmadır.  Bu alanda, daha geniş 

ölçekli çalışmalara gereksinim vardır.  

 

SONUÇ 

 

     Mülteci ve sığınmacılar, gerekli sağlık hizmetlerini dil 

eksikliği, iletişim yetersizliği, hastalara ait eski sağlık 

kayıtlarının bulunmayışı, sağlık kurumlarına başvuruların 

takipsiz olması gibi nedenlerle, etkin bir biçimde 

kullanamamaktadır. Birinci basamakta, bu kişilerin 

bakımını üstlenmiş olan hekimler kendilerini bu konuda 

yetkin görmemekte ve yararlı olduklarını 

düşünmemektedirler. Bu nedenle, dil problemini ortadan 

kaldıracak daha etkin hizmetler planlanmalı, öncelikle de 

sığınmacı sorununu ortadan kaldırmak ya da en aza 

indirmek için barış ortamının geliştirilmesi gerekmektedir. 
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ABSTRACT 

Background: Medical education is constantly evolving .It is more effective and long lasting if it is self-initiated and self-directed. Active teaching and 

learning strategy (ATLS) is the process by which a medical student independently, or in a group, identifies his or her learning objectives and actively seeks 
information necessary to achieve objectives. The study aims at identifying the faculty’s use of active teaching and learning strategies and to explore the 

perceived barriers to its use in undergraduate teaching in the medical college. Methods: A cross sectional survey based study was carried out at Oman 

Medical College. All teaching faculties consented to participate were included in the study. Data was collected on self-administered questionnaire in which 
core elements were divided - Active teaching and learning strategies, barriers for active teaching and learning strategies and self-perception of the faculty 

about attributes of students. Statistical analysis was performed using SPSS (IBM SPSS Statistics 20.0). Data were expressed in frequencies, mean and 

percentages. Results: Total 60/ 74 faculty participated in the study; response rate is 81%; 38.3% are male and 61.7% are female. Almost half of them are 40-
50 years old and 50% faculty having total teaching experience >10 years. Majority of faculty are using ATLS as personal interest besides course 

requirements. Faculty’s barriers for not using ATLS are heterogeneous group of students (34%) and not being well prepared for that (41%), too much 

preparation time (40%), time constraint (46.7%) and lack of learning resources (41.6%). Conclusion: Study results concluded that faculty members are 
interested in active teaching and learning to improve their teaching and learn more about the use of active learning in the classroom. The main perceived 

barriers were lack of necessary class time, high comfort level with traditional lectures, and insufficient time to develop materials.  

Keywords: Active teaching and learning strategy, medical education, small group, undergraduate students, faculty teaching 

 

ÖZET 

Giriş: Tıp eğitimi sürekli gelişmektedir, kendi kendine başladığında ve öz-yönetimli olduğunda daha etkin ve daha uzun ömürlüdür. Aktif öğrenme ve 
öğretme stratejileri (AÖÖS)  tıp fakültesi öğrencisinin, bağımsız ya da bir grup içinde kendi öğrenme hedeflerini belirlediği ve etkin olarak  bu hedeflere 

ulaşmak için gerekli bilgiye ulaştığı bir süreçtir. Bu çalışmanın amacı, aktif öğrenme ve öğretme stratejilerini fakültenin kullanım durumunu tanımlamak ve 

tıp fakültesinde mezuniyet öncesi uygulanmasıyla ilgili olarak algılanan engelleri araştırmaktır. Yöntem: Bu çalışma  kesitsel araştırma deseninde Umman 
Tıp Fakültes’nde yürütüldü. Katılmaya onay veren tüm öğretim görevlileri çalışmaya alındı. Veriler kendi kendine uygulanan anket yöntemiyle toplandı. 

Anketin temel öğeleri; aktif öğrenme ve öğretme stratejileri, aktif öğrenme ve öğretme stratejilerinde engeller ve öğretim görevlilerinin öğrencilerin 

özelliklerine ilişkin algısı olmak üzere uygulandı. İstatistiksel analizler SPSS (IBM SPSS İstatistik 20.0) kullanılarak gerçekleştirildi. Veriler ortalama, 
yüzde, frekans olarak ifade edildi. Bulgular: Araştırmaya toplam 60/74 öğretim üyesi katıldı. Yanıtlanma oranı % 81 olup; % 38.3’ü erkek ve % 61.7’i  

kadındır. Bunların neredeyse yarısını 40-50 yaşlarında olan ve toplam öğretim deneyimi 10 yıldan fazla olan öğretim görevlileri oluşturmaktadır. Öğretim 

görevlilerinin çoğunluğu kişisel ilgilerinin yanısıra ders gereksinimleri nedeniyle de AÖÖS kullanmaktadır. Öğretim üyelerinin AÖÖS kullanmamasındaki 
engeller heterojen öğrenci grubu, bunun için yeterince hazırlanmamış olmak  (41%), çok fazla hazırlık süresi gerekmesi (% 40), zaman kısıtlaması (% 46.7) 

ve öğrenme kaynaklarının yetersizliğidir (% 41.6 ). Sonuç: Araştırma bulgularına göre öğretim üyelerinin, aktif öğrenme ve öğretimle kendi öğretim 

yöntemlerini geliştirmek için ilgilendikleri ve sınıfta aktif öğrenimin kullanımını daha fazla öğrenmek istedikleri sonucuna varılmıştır. Algılanan asıl 
engeller ise sınıfta gereken zamanın yetersiz olması, geleneksel ders anlatımının yüksek konfor düzeyi ve eğitim malzemeleri geliştirmek için zamanın 

yetersiz olmasıdır.  

Anahtar kelimeler:Aktif öğrenme ve öğretme stratejileri, Tıp eğitimi, Küçük grup, tıp öğrencisi, Öğretim üyesi eğitimi 
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INTRODUCTION 

Teaching and learning become more effective and 

motivating when they are relevant to the solution of real 

life needs or problems for the learner. Medical students 

learn by receiving knowledge as well as by interpreting it 

actively based on their personal interest. It is more 

effective and long lasting if it is self-initiated and self-

directed 
1
. Active learning is the process by which a 

medical student independently, or in a group, identifies his 

or her learning objectives and actively seeks information 

necessary to achieve objectives. As an active learner,   

medical student has a role defining his or her own learning 

outcomes. Medical educators and facilitators are expected 

to prepare students to be competent practitioners and meet 

the demands of evidence-based practice 
2
. Teaching styles 

in medicine include traditional classroom learning which 

has faculty authority and visual learning. On the other 

hand, active learning strategies can address content and 

process objectives which include interpersonal, 

communication and problem-solving skills. There are 

greater expectations from students to communicate with 

patients to monitor their own learning and thus gain an 

experience of self-direction
3
. 

      Faculty participation as an educator plays an important 

and vital role in medical education. In active teaching and 

learning strategy teacher promotes learners’ skills through 

active participation of the learner including small group 

work-based learning improving critical thinking of 

learners in a small group 
4
. These strategies help medical 

students with problem solving and time management 

skills, towards reaching expected learning outcomes. 

Faculty involvement in active teaching and learning makes 

students more comfortable and provides a non-threating 

environment of self-directed learning; collaborative 

learning also encourages deeper understanding
5,6

.  

       These methods are adopted in different medical 

schools in accordance with their curriculum, resources and 

academic environment. However there are barriers of this 

style of learning and acceptance of personal responsibility 

for one’s own progress. Student and faculty attitudes, too 

few faculty development opportunities, and the lack of an 

award system for teaching are major culture-based 

barriers. Environmental barriers, such as time limitations, 

the setting, and the physical space in which medical 

education takes place, and financial barriers, such as 

limited education budgets, also pose serious challenges for 

even the most committed teachers
7
.  Although there are 

benefits of active learning, many teachers are reluctant to 

use active learning techniques. Many instructors have been 

taught in the traditional manner and are hesitant to adopt 

new techniques and undergo the anxiety that usually 

accompanies any kind of change or risk
8,9

.  

      Oman Medical College (OMC) is the first private 

Health Sciences College in Oman   established in 2001.        

The College offers a 7 year MD (Doctor of Medicine) and 

a 5 year BPharm (Bachelor of Pharmacy) programs. The 

curriculum for MD and BPharm have been developed in 

Academic   partnership with West Virginia University, 

USA and has been approved by the Ministry of Health and 

the Ministry of Higher   Education. Teaching and learning 

strategies at OMC include integrated components of large 

class format, tutorials, lab work, problem based learning 

and clinical skills. The purpose of this study was to 

identify the faculty’s use of active teaching and learning 

strategies and to explore the perceived barriers to its use in 

undergraduate teaching in the medical college.  

 

METHOD 

A cross sectional survey based study was carried out at 

Oman Medical College. All full time as well as part time 

teaching faculties of pharmacy, basic and clinical sciences 

consented to participate were included in the study. Data 

collection was carried out using a structured self-

administered questionnaire, especially designed for this 

study. The questionnaire was approved by the ethical 

review committee of Oman Medical College. Survey 

instrument was made after literature search was reviewed 

by and agreed on via several brain storming sessions and 

understanding so that the questionnaire would maximize 

the response rates. Questionnaire was distributed to faculty 

after being validated for readability, question design and 

length by a pilot study on 5 faculty members. Participants 

were enrolled after taking written informed consent. The 

principal investigator (PI) ensured uniformity and two 

trained research assistants assisted PI in data collection.   

The questionnaire was designed comprising of three 

sections. The first section consists of demographic details 

of the participants. Section two contained questions 

regarding faculty members’ current use of active learning, 

their perception of the technique, how often they use this 

technique and if the course or academic requirement is 

one’s own initiative. Third section included the barriers 

for active teaching and learning. The last section of the 

questionnaire is about the self-perception of the faculty 

members. All questions had five response options 

(strongly agree, agree, neutral, disagree, and strongly 

disagree). Statistical analysis was performed using SPSS 

(IBM SPSS Statistics 20.0). Data was expressed in 

frequencies based on questionnaire responses calculated 

for all variables in numbers and percentages.  

 

RESULTS 

A total of 60 faculty members out of 74 participated in the 

study, response rate was 81%. About one third of study 

participants were between 30-40 years old nearly half of 

them (45%) were between 40-50 years age group. 38% 

were male and 62% were female. Fifty percent of the 

faculty had teaching experience of more than 10 years, 

41.7% faculty members had formal training in medical 

education. Table 1shows general characteristic of study 

participants. 
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Frequency Percent 

Age   

30-40 20 33.3 

40-50 27 45.0 

50-60 10 16.7 

>60 3 5.0 

Gender   

Male 23 38.0 

Female 37 62.0 

Total teaching experience   

<5 12 20.0 

5-10 18 30.0 

>10 30 50.0 

Designation/ Position   

GP 1 1.7 

Family Physician 4 6.7 

Specialist 7 11.7 

Consultant 2 3.3 

Basic Science 17 28.3 

Clinical Instructor 4 6.7 

Others 25 41.7 

Highest Degree   

MD 17 28.3 

MRCGP 3 5.0 

Bachelor 7 11.7 

PhD 13 21.7 

MPhil 1 1.7 

Masters 12 20.0 

Others 7 11.7 

Teaching   

Medical Students 33 55.0 

Pharmacy Student 9 15.0 

Medical & Pharmacy Student 15 25.0 

Medical, Pharmacy and others  3 5.0 

Medical Education Training   

Yes 25 41.7 

No 35 58.3 

 

     The perceived barriers for ATLS lack of training 

(70%), hands on training in large class (70%), limited 

resources (65%), more work load (61.7%), students 

background and time constraint (53.3%) and limited 

incentives for faculty (45%) (Fig 1). 

 

 
 

 

     Table 2 shows participants’ responses regarding active 

teaching and learning strategies. More than half (56.7%) 

of faculty members frequently use interactive lecture 

method and more than two third (76.7%) regularly 

conducting discussion using power point or 

transparencies. While more than half sometime use 

problem based and problem solving teaching and learning 

strategies.  

 

     Participants were asked multiple questions regarding 

characteristics/attributes of students, issues having direct 

impact on faculty and pedagogical issues. Half of the 

participant’s believe that students have no knowledge of 

active learning and are unwilling to follow active learning 

as well. In the questionnaire, participants were asked about 

issues having direct impact on faculty members using five 

Table 1.  General characteristic of participants 

Figure 1.  Barriers for active teaching and learning strategies 
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responses. Disagreement was highest (41.7%) for the 

statements suggesting lack of professional maturity of the 

faculty member and 53.3% for the statements suggesting 

that teacher has less control. In other questions regarding 

pedagogical issues, 56.7% agreed that class rooms are not 

designed for active learning and 55% think class size is a 

barrier for active learning (Table 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 S Disagree Disagree Neutral Agree S Agree 

Characteristics/attributes of students      

Students have no knowledge of active learning 4 (6.7) 29 (48.3) 10 (16.7) 15 (25) 2 (3.3) 

Active learning compromised as students are not well 

prepared 

1 (1.7) 23 (38.3) 11 (18.3) 23 (38.3) 2 (3,3) 

Students unwilling to follow this method 4 (6.7) 30 (50) 14 (23.3) 9 (15) 3 (5) 

Heterogeneous group of students makes it difficult 1 (1.7) 23 (38.3) 15 (25) 16 (26.7) 5 (8.3) 

Lack of maturity  2 (3.3) 20 (33.3) 21 (35) 15 (25) 2 (3.3) 

Expectations of students about teaching methodologies 0 17 (28.3) 27 (45) 15 (25) 1 (1.7) 

Issues having direct impact on faculty      

Too much preparation time 4 (6.7) 19 (31.7) 13 (21.7) 23 (38.3) 1 (1.7) 

Teacher has less control 5 (8.3) 32 (53.3) 9 (15) 14 (23.3) 0 

Perception of colleagues 3 (5) 20 (34) 20 (33.3) 16 (26.7) 0 

Risk of poor student evaluations or ratings 4 (6.7) 25 (41.7) 12 (20) 18 (30) 1 (1.7) 

Lack  of professional maturity of faculty member 5 (8.3) 25 (41.7) 15 (25) 12 (20) 3 (5) 

Faculty members do not know how to do it 4 (6.7) 24 (40) 18 (30) 12 (20) 2 (3.3) 

Pedagogical issues      

Not enough learning resources are available 5 (8.3) 13 (21.7) 17 (28.3) 23 (38.3) 2 (3.3) 

Class rooms not designed for active learning 2 (3.3) 14 (23.3) 7 (11.7) 34 (56.7) 3 (5) 

Takes too much time and less content is covered 2 (3.3) 19 (31.7) 11 (18.3) 24 (40) 4 (6.7) 

Student assessment is difficult 3 (5) 29 (48.3) 12 (20) 13 (21.7) 3 (5) 

Class size is an impediment to active learning 3 (5) 8 (13.3) 9 (15) 33 (55) 7 (11.7) 

Hard to predict the learning outcomes 2 (3.3) 25 (41.7) 11 (18.3) 21 (35) 1 (1.7) 

Quality control is difficult to ensure 2 (3.3) 24 (40) 17 (28.3) 16 (26.7) 1 (1.7) 

 

 

 

 

Table 2.   Active teaching and learning strategies - n (%) 

 How often do you use? Use of strategies: course requirement or own 

initiative? 

Never Sometimes Often Course   requirement Personal interest 

Interactive lecture method 3 (5) 23 (38.3) 34 (56.7) 28 (46.7) 32 (53.3) 

Discussions using Power Point/ 

transparencies 

4 (6.7) 10 (16.7) 46 (76.7) 40 (66.7) 20 (33.3) 

Seminar 21 (35) 25 (41.7) 14 (23.3) 29 (48.3) 31 (51.7) 

Lecture cum discussion 4 (6.7) 29 (48.3) 27 (45) 30 (50) 30 (50) 

Quizzes/Exams 2 (3.3) 17 (28.3) 41 (68.3) 47 (78.3) 13 (21.7) 

The “one minute preceptor”  model 27 (45) 21 (35) 12 (20) 29 (48.3) 31 (51.7) 

Peer assisted teaching 20 (33.3) 29 (48.3) 11 (18.3) 26 (43.3) 34 (56.7) 

Role playing/simulation/games 23 (38.3) 28 (46.7) 9 (15) 20 (33.3) 40 (66.7) 

Panel discussion 24 (40) 29 (48.3) 7 (11.7) 26 (43.3) 34 (56.7) 

Case study-scenario based 9 (15) 30 (50) 21 (35) 30 (50) 30 (50) 

Use of videos, audios, animations, pictures 2 (3.3) 33 (55) 25 (41.7) 19 (31.7) 41 (68.3) 

Team-based learning 21 (35) 21 (35) 18 (30) 25 (41.7) 35 (58.3) 

Presentations lead by the faculty 8 (13.3) 33 (55) 19 (31.7) 34 (56.7) 26 (43.3) 

Research reports/study/critical analysis 16 (26.7) 32 (53.3) 12 (20) 32 (53.3) 28 (46.7) 

Reflective journaling and portfolio 

development 

27 (45) 20 (33.3) 13 (21.7) 26 (43.3) 34 (56.7) 

Problem based and problem solving 7 (11.7) 35 (58.3) 18 (30) 33 (55) 27 (45) 

Patient centered clinical presentation 22 (36.7) 23 (38.3) 15 (25) 36 (60) 24 (40) 

Demonstration/hands on practice skill 12 (20) 25 (41.7) 23 (38.3) 34 (56.7) 26 (43.3) 

Small group work 6 (10) 27 (45) 27 (45) 35 (58.3) 25 (41.7) 

Use of devices, instruments (NGT, catheter, 

surgical instrument…) 

30 (50) 17 (28.3) 13 (21.7) 33 (55) 27 (45) 

Visits to sites 35 (58.3) 19 (31.7) 6 (10) 31 (51.7) 29 (48.3) 

Involvement of students in awareness 

campaign 

19 (31.7) 34 (56.7) 7 (11.6) 24 (40) 36 (60) 

Table 3.   Self-perception of the faculty and its influence on their readiness - n (%) 
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DISCUSSION 

 

     Active learning strategies require students to participate 

and think about what they are doing. Small group learning 

provides more active learning, better retention, higher 

satisfaction, and facilitates development of problem-solving 

and team-working abilities
10

. In this study most of the 

faculty members were using ATLS as course requirement 

and some over personal interest. Previous studies reported 

that small group education provides best learning 

environment for students
11,12

. Traditional teaching methods 

should be transformed to improve learning experiences and 

facilitate lifelong learning. Recent studies suggested that 

small group teaching and learning is preferred by students 

which help them improve in-depth learning, enhancing 

understanding with positive outcome 
13,14

. 

 

     Teachers are responsible for designing learning 

experiences and supporting learning on multiple levels. 

This study results has shown that the faculty self-perception 

regarding their readiness is mainly that students are not 

well prepared, the method requires has a lot of preparation 

time and heterogeneous group makes it difficult
15

. 

 

      In this study faculty also mentioned that ATLS is a 

pedagogical issue; the most important factors are non-

availability of learning resources, time constraint and class 

size. However, ATLS help students become more aware of 

their own responsibility for learning and facilitate their 

development of becoming self-directed, lifelong learners. 

Faculty and students perception of ATLS effectiveness is 

published in literature
16

. Traditional forms of teaching is 

effective when the incorporation of new ideas with 

traditional practices will result in more effective forms of 

teacher-student interactions. Lectures are good for some 

conceptual learning but small group activity is the best
17,18

. 

The highest area of agreement in this study was when the 

participants admitted that the use of ATLS improves 

learning but requires great deal of effort. Small group case 

based learning method makes learning interesting, students’ 

communication and interpersonal skills are enhanced 
19,20

. 

Historical perspective reveals that medical faculty need to 

make changes in their teaching methodologies. Literature 

supports the fact that medical faculty has positive attitude 

towards ATLS
21

. Our faculty showed the strategies mainly 

used for teaching and learning in small groups but they 

have least interest in quiz and transparencies. Small group 

teaching offers active participation of learners, increase the 

teamwork ability, retention of knowledge, enhance transfer 

of concepts to new problems, increase student interest, and 

improve the self-directed learning and critical skills 
22,23

. 

 

      Half of our study population are experienced teachers 

and nearly half of them had formal training in medical 

education. The perceived barriers for ATLS was lack of 

training, limited resources, work load, students’ back 

ground and time constraint  and limited incentives for 

faculty. Literature also reports same findings about the 

main barriers that prevent faculty members from adopting 

active learning strategies in the professional classroom. 

ATLS is a student-centered learning, which is characterized 

by active participation and autonomous learning 
24,25

.  

 

      Strategies should be used to create a faculty 

development program to train teachers how to create and 

implement active learning in their classrooms. This also 

requires hands-on training in material development and 

classroom management, peer feedback on initial 

implementations, and assessment of the learning strategy
26

. 

 

CONCLUSION 

 

     Study results concluded that faculty members are 

interested in active teaching and learning to improve their 

teaching and learn more about the use of active learning in 

the classroom. This study served the important function of 

determining the main barriers that prevent faculty members 

from adopting active learning strategies in the professional 

classroom. In particular, it showed that the main perceived 

barriers were a lack of necessary class time, a high comfort 

level with traditional lectures, and insufficient time to 

develop materials. These results will be useful to create a 

faculty development program that trains teachers for ATLS.  

 

Study Limitation: This study is conducted in one medical 

college so the result cannot be generalized. Further research 

is required at different medical colleges at different level in 

a larger sample size. 

 

Disclosure Statement: Authors declared no conflict of 

interest and no funding was received for this work. 
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ABSTRACT 

Objective: Dizziness is one of the most frequently seen unresolved diseases in primary health care. Regardless of its reason 

or characteristics; effects of dizziness in patients’ daily life are very significant. This study is planned to adapt the Dizziness 

Handicap Inventory to Turkish and to use it in practice; an inventory which can be used to determine the alterations in the life 

qualities of the outpatients or inpatients consulted with the dizziness complaint. Method: 178 patients were included in the 

study, who was admitted to Turgut Ozal University Medical Faculty Otorhinolaryngology and Family Physician polyclinics 

with dizziness complaint for last 1 month. A semi-structured interview form and Dizziness Disability Inventory were used as 

data collection means. Results: Dizziness Disability Inventory; consists of 25 clauses which determine the aggravating 

factors associated with dizziness and shakiness and also the emotional and functional results of vestibular system diseases. 

The inventory consists of 3 sub-dimensions, intended to determine physical, emotional and functional effects of the 

vestibular system diseases. All of the sub-dimensions have high internal-confidence and their Cronbach Alfa values are 

between 0,67 and 0,82. Also the Cronbach Alfa values of the sub-inventory groups were similar with the general inventory. 

Conclusion: The findings obtained from the study show that this inventory may be used on dizziness patients in Turkey, and 

it has satisfactory validity and reliability coefficients. It may be concluded that, by using this inventory, dizziness complaint 

and its effects on life quality can be monitored via more objective criteria. 

Key words: Dizziness, quality of life, family practice  

 

ÖZET 

Amaç: Birinci basamakta en çok karşımıza çıkan ayrışmamış hastalık durumlarından biri, baş dönmesidir. Sebebi ve 

karakteristiği her ne olursa olsun baş dönmesinin hastaların günlük yaşamlarına olan etkisi oldukça önemlidir. Bu çalışma; 

baş dönmesi yakınması ile başvuran, ayaktan ya da yatarak tedavi edilen hastaların yaşam kalitelerindeki değişikliği 

belirlemede kullanılabilecek Baş Dönmesi Engellilik Envanterinin (Dizziness Handicap Inventory), Türkçeye uyarlanması ve 

pratikte kullanılması amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun 

Boğaz ve Aile Hekimliği Polikliniklerine son bir aydır devam eden baş dönmesi yakınması ile başvuran 178 hasta dahil 

edilmiştir. Veri toplama araçları olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ve Baş dönmesi Engellilik Envanteri 

kullanılmıştır. Bulgular: Baş Dönmesi Engellilik Envanteri, hastaların baş dönmesi ve denge bozukluğu ile ilgili ağırlaştırıcı 

faktörlerin yanı sıra vestibüler sistem hastalıklarında duygusal ve fonksiyonel sonuçları belirleyen 25 maddeden 

oluşmaktadır. Envanter, vestibüler sistem hastalıklarının fiziksel, duygusal ve fonksiyonel etkilerini belirlemeye yönelik üç  

alt envanter içermektedir. Tüm alt envanterlerin iç güvenirlikleri yüksek ve Cronbach alfa değerleri 0,67 ile 0,82 arasındadır. 

Envanterin genelinde olduğu gibi alt envanter gruplarından elde edilen Cronbach alfa değerlerinde de paralellik saptanmıştır. 

Sonuç: Elde edilen bulgular, envanterin ülkemizde baş dönmesi hastalarında kullanılabileceğini, yeterli düzeyde geçerlik ve 

güvenirlik katsayılarına sahip olduğunu göstermektedir. Bu envanterin kullanımı ile birlikte baş dönmesi yakınmasının ve 

yaşam kalitesine olan etkisinin daha objektif kriterlerle izlenebileceği düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Baş dönmesi, yaşam kalitesi, aile hekimliği  
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GİRİŞ 

 

Aile hekimliği disiplininin kendi bilimsel alanına özgü 

kavramlardan biri de ayrışmamış hastalık terimidir. 

Ayrışmamış hastalık; hastanın ilk kez doktor karşısına 

çıktığı ve mevcut yakınmasının hastalıkların 

sınıflandırılması için tanımlanan herhangi bir hastalık 

sınıfına koyulamadığı durumları tanımlamak için 

kullanılır.
1
 Birinci basamakta sık karşılaşılan ayrışmamış 

hastalık durumlarından biri, baş dönmesidir. Baş dönmesi 

yakınması ile hastalar aile hekimliği, kulak burun boğaz 

(KBB) ve nöroloji polikliniklerine başvurmaktadırlar. Baş 

dönmesinde subjektif duyumlar ön plana çıkabilmektedir. 

Hastalar bu durumu tarif ederken “etraf dönüyor, yer 

ayağımın altından kayıyor, dengem bozuk, başımda hafiflik 

var” gibi ifadeleri kullanabilirler.  

  

     Bu çalışma; baş dönmesi yakınması ile başvuran 

ayaktan ya da yatarak tedavi edilen hastaların yaşam 

kalitelerindeki değişikliği belirlemede kullanılabilecek Baş 

Dönmesi Engellilik Envanterinin (BEE), Türkçeye 

uyarlanması ve pratikte kullanılması amacıyla 

planlanmıştır. Şimdiye kadar orijinali olan İngilizcesinden 

başka birçok dile çevrilerek klinik kullanıma sunulan BEE, 

vestibüler sistem hastalıklarına maruz kalmış kişilerin fark 

ettiği yetersizlik etkilerini tanımlamak üzere 

kullanılmaktadır.
2-6

 Envanterin orjinal adında geçen 

"dizziness" sözcüğünün Türkçesi "baş dönmesi" olarak 

ifade edilse de tıbbi açıdan farklı etyolojik nedenleri 

tanımlayabilmektedir. KBB disiplininde bu belirsizliği 

karşılamak amacıyla pseudovertigo tanımı 

kullanılmaktadır.
7
   

  

     Literatür tarandığında BEE’nin Türkiye’de yapılan ilgili 

araştırmalarda güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları 

yapılmadan orijinal versiyonu kaynak gösterilerek 

kullanıldığı saptanmıştır.
8,9

 Bu çalışma, envanterin Türkçe 

geçerlilik ve güvenirlilik çalışmasının yapıldığı ilk 

çalışmadır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Araştırmanın Türü 

 

Bu araştırma metodolojik bir araştırmadır.  

 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

 

BEE’nin Türkçeye uyarlanması için envanteri geliştiren 

Craig W. Newman’dan yazılı onay alınmıştır. Turgut Özal 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul onayından sonra 

(31.10.2014, 99950669/371) Kasım 2014 - Şubat 2015 

tarihleri arasında çalışma yürütülmüştür. Turgut Özal 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji, Kulak Burun 

Boğaz ve Aile Hekimliği Polikliniklerine en az son bir 

aydır devam eden baş dönmesi yakınması ile başvuran 

hastalar arasından gönüllü onamları alınanlar çalışmaya 

dahil edilmiştir. Hastalarda eşlik eden mental-

muskuloskeletal, herhangi bir kronik sistemik hastalığın 

olmaması veya bir tedavi almıyor olması kıstası aranmıştır. 

Ayrıca Türkçeyi anlayıp konuşabilenler ve günlük yaşam 

aktivitelerini bağımsız olarak yapabilecek düzeyde olanlar 

çalışmaya alınmıştır. Baş dönmesi yakınmasına yönelik 

olarak ilaç kullanmakta olan hastalar çalışma dışı 

tutulmuştur. Örneklem sayısının envanter madde sayısının 

3-10 katı olacak biçimde olmasının uygun olduğu 

belirtilmektedir.
10

 İstatistiksel olarak örneklem grubunu en 

iyi yansıtacak olan 82 erkek (%46), 96 kadın (%54) olmak 

üzere 178 hastaya ulaşılmıştır. Baş dönmesi yakınması ile 

başvuran olgularda envanter hastalara verilmeden önce 

çalışma hakkında bilgilendirme yapılmış ve hastaların 

onamları alınmıştır. Envanterin doldurulması yaklaşık on 

dakika sürmüştür.  

 

Veri Toplama Araçları 

 

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu 

  

Hastaların sosyodemografik özellikleri, başvuru nedeni ve 

tıbbi tanısına ilişkin bilgileri içermektedir. Hastanın yaşı, 

cinsiyeti, çalışma durumu, eğitim durumu ve medeni 

durumu sorulmuştur. 

 

Baş Dönmesi Engellilik Envanteri 

  

Baş Dönmesi Engellilik Envanteri (BEE), 1990 yılında 

Jacobson ve Newman tarafından geliştirilmiştir. BEE, 

hastaların baş dönmesi ve denge bozukluğunu ağırlaştıran 

faktörlerin yanı sıra vestibüler sistem hastalıklarında 

duyusal ve fonksiyonel sonuçları belirleyen 25 maddeden 

oluşmaktadır.
7
 Alt envanterler vestibüler sistem 

hastalıklarının fiziksel, duyusal ve fonksiyonel etkilerini 

belirlemeye yöneliktir. 1, 4, 8, 11, 13, 17 ve 25. sorular 

fiziksel engelliliği; 2, 9, 10, 15, 18, 20, 21, 22 ve 23. sorular 

duygusal engelliği; 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 19 ve 24. sorular 

ise fonksiyonel engelliliği ölçmek üzere yapılandırılmıştır. 

Her soru, evet  (4 puan), hayır (0 puan) ve bazen (2) 

cevaplarından oluşmaktadır.  Envanterin alt birimlerinin  

puanlanmasında 28 puan fiziksel engelliliği, 36 puan 

fonksiyonel ve duyusal engelliliği belirlemek için sınır 

olarak önerilmiştir. Yüksek puanlar hastanın baş dönmesi 

yakınmasının ileri düzeyde yaşamını engellediği yönünde 

yorumlanmaktadır.  

 

Dil Uyarlaması 

  

Envanterin İngilizce’den Türkçe’ye çevirisi ilk olarak 

araştırmacı yazarlar tarafından yapılmıştır. Bu çeviri Turgut 

Özal Üniversitesi Yabancı Diller Okulu'ndan bir öğretim 

üyesi tarafından orijinaline benzerliği açısından 

değerlendirilmiş ve bazı değişiklikler ölçeğe eklenmiştir. 

Çeviri metni; Türkçe dil kuralları ve anlam bütünlüğü 

açısından Türk Dili ve Edebiyatı alanında yetkin bir 

öğretim üyesi tarafından değerlendirilmiştir. Envanterdeki  

soruların anlaşılırlığını ölçmek amacıyla Turgut Özal 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği 
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Polikliniğine herhangi bir yakınmayla başvuran on kişi ile 

ön deneme gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 

Verilerin Değerlendirilmesi 

  

Verilerin değerlendirilmesi sırasında SPSS 16,0 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, USA) sürümü kullanılmıştır. Verilerin 

istatistiksel değerlendirilmesinde, puanların tutarlılık 

derecesi, test-tekrar test analizi, iç tutarlılık analizi için 

Cronbach Alpha Katsayısı, Bartlet testi, açımlayıcı faktör 

analizi, doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

  

Çalışmaya katılan 178 bireyin 104’ü (%58,5) eğitim düzeyi 

yüksekokul mezunu ve daha üzeri; 146’sı (%82,1) evli ve 

121’i (%68) çalışandır. Çalışmaya alınanların yaş 

ortalaması 36,6 bulunmuştur (en düşük 19, en yüksek 46). 
 

Baş Dönmesi Engellilik Ölçeğinin Geçerliğine İlişkin 

Bulgular 

  

Kapsam Geçerliği: Baş Dönmesi Engellilik Envanterinin 

İngilizceden Türkçeye çevrilmesinden sonra iki aile 

hekimliği uzmanı, iki KBB uzmanı ve iki nöroloji uzmanı 

tarafından envanter içeriği değerlendirilmiştir. 

Uzmanlardan envanterde yer alan her bir soru için baş 

dönmesi yakınmasını ne derecede ilgilendirdiği ve ölçtüğü 

konusunda; çok uygun, uygun fakat ufak değişiklikler 

gerekir, uygun hale getirilmesi gerekir, uygun değil 

seçeneklerini, oluşturulan form üzerinde işaretlemeleri 

istenmiştir. Değerlendirme sonucunda uzmanlar arasında 

Kendall W analizi sonucuna göre istatistiksel olarak 

farklılık olmadığı, uzmanların envanterin kapsam içeriği 

konusunda hemfikir oldukları görülmüştür. 

  

Yapı Geçerliği: Yapı geçerliğini belirlemek amacıyla 

yapılan Bartlett testine göre ki-kare değerinin anlamlı (ki-

kare=1442,511; p=0,001) olduğu saptanmıştır. Aynı 

zamanda KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değerinin yüksek 

olduğu (0,837) belirlenmiştir. Bu veriler temel alınarak 

faktör analizi yapılmıştır. Öz değerleri 1.00’ın üzerinde üç 

bileşenin olduğu ve bunun da envanterin üç faktörlü bir 

yapıya sahip olduğu saptanmıştır. Tablodan da anlaşılacağı 

üzere birinci bileşene ait özdeğer 7,12, ikincisinde 1,99 ve 

üçüncüsünde ise 1,44 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu 

sonuçlar Baş dönmesi Engellilik Envanteri’nin üç boyutlu 

olduğuna işaret etmektedir. Envanterin üç faktörü toplam 

değişkenliğin %42,27’sini açıklamaktadır (Tablo 1).  

 

Baş Dönmesi Engellilik Ölçeğinin Güvenirliğine İlişkin 

Bulgular 

 

Madde Analizi: Madde analizinde ayırıcılık gücü indeksi 

için madde-test korelasyonu hesaplanmıştır. Her üç 

faktörde yer alan her bir maddenin oldukça yüksek madde-

envanter korelasyonu olduğu saptanmıştır. Fiziksel 

Engellilik boyutu için en düşük madde-envanter 

korelasyonunun 0,27 ile dördüncü maddede ve en yüksek 

ise 0,54 ile on birinci maddede olduğu anlaşılmaktadır. 

Duygusal Engellilik boyutu için en düşük madde-envanter 

korelasyonunun on beşinci maddede (0,24), en yüksek 

yirminci maddede (0,68) olduğu görülmektedir. Son olarak 

Fonksiyonel Engellilik boyutu için en düşük madde-

envanter korelasyonu 0,27 ile on dördüncü, en yüksek 

madde-envanter korelasyonu 0,53 ile 19. maddededir. Her 

üç boyuta ilişkin olarak toplam varyansın açıklanma 

yüzdesi %42 olarak belirlenmiştir (Tablo 2).   

 

Tablo 2. Baş Dönmesi Engellilik Envanterindeki 

maddelerin madde-test korelasyonları 

Fiziksel 

Engellilik 

Cronbach Alpha 

0,672 

Duygusal 

Engellilik 

Cronbach Alpha 

0,817 

Fonksiyonel 

Engellilik 

Cronbach Alpha 

0,725 

Madde 

No 

Madde-

envanter 

Madde 

No 

Madde-

envanter 

Madde 

No 

Madde-

envanter 

s1 0,42 s2 0,39 s3 0,38 

s4 0,27 s9 0,57 s5 0,41 

s8 0,31 s10 0,59 s6 0,52 

s11 0,54 s15 0,24 s7 0,52 

s13 0,38 s18 0,42 s12 0,35 

s17 0,33 s20 0,67 s14 0,27 

s25 0,47 s21 0,61 s16 0,47 

  s22 0,56 s19 0,53 

  s23 0,57 s24 0,46 

 

     Envanterin belirlenen boyutlarının doğrulanması için 

doğrulayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır. Envanterin 

doğrulayıcı faktör analizine ilişkin standartlaştırılmış 

çözümleme değerlerinin 0,30 üzerinde olduğu görülmüştür. 

Gizil değişkenlerin gözlenen değişkeni açıklama 

durumlarına ilişkin t değerlerinin 0,05 ve 0,01 düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı gözlenmiştir (Şekil 1).  

Tablo 1. Envanterin maddelerinin özdeğerleri ve 

açıklanan yüzdeleri 

Bileşenler Özdeğer Açıklanan Var. 

% 

Toplam % 

1 7,12 28,48 28,48 

2 1,99 7,96 36,44 

3 1,44 5,77 42,21 
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Şekil 1.  Baş Dönmesi Engellilik Envanterinin sorularına uygulanan doğrulayıcı faktör analizi diyagramı 

Tablo 3.  Baş Dönmesi Engellilik Envanterinin Uyum Iyiliği Testlerine (Goodness-of-Fit Indices) ilişkin 

değerleri 

Model א
2 

Sd א
2
/sd P AGFI GFI CFI NFI SRMR RMSEA

 

Kavramsal 

model 
717,22 272 2,63 0,00 0,79 0,83 0,94 0,90 0,074 0,07 
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İç Tutarlılık: Envanterin güvenirlilik çalışması için, 

envanterden alınan puanların tutarlılık derecesi ve 

envanterin homojenliğini belirlemek amacıyla test-tekrar 

test analizi yapılmış ve envanteri oluşturan maddelerin iç 

tutarlılığını veren Cronbach alpha katsayısı hesaplanmıştır. 

Envanterin geçerlik ve güvenirlilik çalışmasını yapabilmek 

amacıyla araştırma kapsamına giren öğrencilerden elde 

edilen veriler iki gruba ayrılmıştır. İlk gruba açımlayıcı 

faktör analizi, ikinci gruba da doğrulayıcı faktör analizi 

yapılmıştır. Faktör analizi yapılırken öncelikle Bartlett testi 

yapılmış ve örneklem büyüklüğünün faktör analizi için 

uygun olup olmadığına bakılmıştır. Bartlett testi verilerine 

dayalı olarak açımlayıcı faktör analizi (döndürülmüş) 

yapılmıştır. Faktör analizine alınan değişkenlerin 

(maddelerin) kaç faktörde toplandığını belirlemek amacıyla 

öncelikle öz değerlere ve açıklanan yüzdelere bakılmıştır. 

Son olarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.   

 

TARTIŞMA  

 

Bir envanterin uyarlanmasında, dil uyarlaması sonrasında, 

geçerlilik ve güvenilirliğinin test edilmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada Baş Dönmesi Engellilik Envanterinin geçerli 

olup olmadığı faktör analizi ve kapsam (içerik) geçerliği ile 

güvenilir olup olmadığı ise madde-toplam puan 

korelasyonu ve iç tutarlılık yöntemleri ile 

değerlendirilmiştir. Yukarıda özetlenen bulgular, Türkçeye 

uyarlaması yapılmış olan Baş Dönmesi Engellilik 

Envanterinin benzer popülasyonlar üzerinde yapılacak 

araştırmalarda üç boyutlu yapısının geçerli ve güvenilir bir 

ölçüm aracı olarak kullanılabileceğine işaret etmektedir. 

Tüm alt envanterlerin iç güvenirlikleri yüksektir ve 

Cronbach alfa değerleri 0,67 ile 0,82 arasında 

değişmektedir. Burada görülen bir diğer önemli bulgu 

envanterin genelinde olduğu gibi alt envanter gruplarından 

elde edilen Cronbach alfa değerlerindeki paralellik 

olmuştur. Bu bulgu envanterin güvenilirliğini 

desteklemektedir.  

 

Baş dönmesi nedeniyle hastaların önemli bir kısmı 

tıbbi tedaviye ihtiyaç duymakta, günlük aktivite ve iş 

kaybına uğramaktadırlar.
11

 Baş dönmesi insidansını %3,1; 

yaşam boyu görülme sıklığını ise % 22,9 olarak bildiren 

yayınlar mevcuttur.
12

 Akut baş dönmesi yakınması ile 

birinci, ikinci ve üçüncü basamaklarda değerlendirilen 

hastaların tanı ve  

tedavi sürecinde laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri 

gibi girişimlerin hasta ve geri ödeme sistemi üzerinde 

oldukça maliyetli olduğu bilinmektedir.
11

 Baş dönmesine 

neden olabilecek farklı hastalıkların ayırt edilmesi, 

tedavisinin planlanması ve neden olduğu hastalık yükünün 

değerlendirilmesi gerekmektedir.
 

  

       Hastalık belirtileri hekimlerin tanı, tedavi ve takip 

sürecini başlatacak zincirin ilk halkasıdır. Baş dönmesi 

yakınması olan hastaların tanı, tedavi ve takipleri özel 

bakım ve bilgi gerektirmektedir. Baş dönmesi birçok 

hastalıkla birlikte görüldüğü zaman hastalığın 

karakteristiği, dalgalanma dönemleri önemli oranda 

değişiklik gösterebilmektedir.
13 

Baş dönmesi olan hastalar 

vertigo, sersemlik, presenkop ve dengesizlik yakınmaları 

ön planda olmak üzere dört farklı şekilde birinci basamağa 

başvurmaktadır.  Bu hastaların üçte birinde vertigo 

yakınması ön plandadır.
14

 Sebebi ve karakteristiği her ne 

olursa olsun hastaların günlük yaşamlarına olan etkisi 

oldukça önemlidir.
15

  

  

       Bütüncül bir yaklaşım içinde öncelikle yaşlı bireyler 

olmak üzere tüm yaş gruplarında baş dönmesi belirtisinin 

hastalar açısından nasıl algılandığının objektif olarak 

ölçülmesi hasta takiplerinde  önem arz etmektedir.
16

 Baş 

Dönmesi Engellilik Envanteri büyük oranda periferal ve 

santral vestibüler patolojisi olan hastalarda aynı zamanda 

travmatik beyin hasarı, ilerleyici baş boyun travma 

hastalarında ve majör anksiyetede  subjektif baş dönmesi 

etkilerinin hayat kalitesi üzerine olan etkilerini belirlemekte 

kullanılmaktadır.
7
  

  

     Birinci basamakta Türkiye’de geçerlilik güvenirlilik 

çalışması yapılmış, baş dönmesi engellilik düzeyinin 

değerlendirileceği bir envanter bulunmamasından yola 

çıkılarak yapılan bu çalışmada Baş Dönmesi Engellilik 

Envanterinin Türkçe formunun güvenilir ve geçerli olduğu 

saptanmıştır. Baş Dönmesi Engellilik Envanteri, 

klinisyenlerin uyguladıkları tedavinin etkinliğini 

saptamada, hastanın izlenmesi ve yaşam kalitesinde 

meydana getirdiği gelişmelerin tanımlamasında 

kullanılabilecek, hızlı ve kolay bir envanterdir. Bunun yanı 

sıra birinci basamak uygulamalarında aile hekimliği 

pratiğinde tedavinin değerlendirilmesi ve hasta takibinde 

yararlı olacağı kanaatindeyiz. 
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Hearing Loss and Approaches to Hearing Loss in Elderly 

 
Yaşlılık Döneminde İşitme Kaybı ve İşitme Kaybına Yaklaşımlar 

Asuman Alnıaçık Erdoğan
1
* 

 

ABSTRACT 

The likelihood of experiencing chronic conditions increases with the advancing age. Generally, it is estimated that 80 % of 

people who is 65 and over experience at least one chronic condition. The entire auditory system changes with the age. The 

hearing loss developing over time due to aging is defined as Presbyacusis. It is the third common chronic health problem 

after rheumatoid arthritis and hypertension in the geriatric population. For audiological treatment, hearing aids, cochlear and 

middle ear implants and assistive hearing aids are effectively used in this group. However, audiological consultation is the 

key point to improve the quality of life in aging. Although there is not a long history as a science in Turkey, Audiology 

undertakes an important task for the diagnosis, treatment, rehabilitation of the hearing loss and the implementation and the 

development of academic studies in elderly as well as infant-children and adult population. Consequently the aim of this 

study is to evaluate the hearing loss with aging and to create an awareness about the importance of the collaboration between 

Audiology and Family Medicine and Primary Care regarding in the hearing loss and related problems. 

Key words: Elderly, presbyacusis, hearing aid, cochlear implant 

 

ÖZET 

İlerleyen yaşla birlikte kronik sağlık sorunları yaşama olasılığı da artmaktadır. Genel olarak 65 yaş ve üstü popülasyonda en 

az bir kronik rahatsızlık görülme oranı yaklaşık %80'dir. Yaşlanmayla birlikte tüm işitme sistemi de çeşitli değişikliklere 

uğramaktadır. Yaşlanmaya bağlı olarak zaman içinde gelişen işitme kaybı presbiakuzi olarak tanımlanır. Presbiakuzi, yaşlılık 

döneminde romatoid artrit ve hipertansiyondan sonra en sık görülen üçüncü önemli kronik rahatsızlıktır. Diğer kronik 

rahatsızlıklarla birlikte işitme  kaybının da varlığı; yaşlı bireylerde depresyon, kaygı, sosyal hayattan izole olma, dikkatsizlik 

gibi psikolojik, sosyal ve bilişsel sorunları da beraberinde getirmektedir. Yaşlılarda  işitme kaybına yönelik hava yolu ve 

kemiğe yerleştirilen işitme cihazları, koklear implantlar ve yardımcı dinleme cihaz uygulamaları yanı sıra danışmanlık 

faaliyetleri de uzman kontrolünde yapılmalıdır. Bir bilim dalı olarak uzun bir geçmişi olmamasına rağmen, ülkemizde sağlık 

alanında önemi yeni anlaşılmaya başlanan odyoloji bilimi, bebek-çocuk-yetişkin popülasyonun yanı sıra, yaşlı bireylerde de 

kulak ve işitme sorunlarının tanı, tedavi rehabilitasyonu ve ilgili akademik/uygulama çalışmalarının başlatılması, yürütülmesi 

ve geliştirilmesi konularında önemli bir görevi üstlenmiştir. Bu çalışmanın amacı yaşlılık döneminde görülen işitme kaybını 

değerlendirmek ve konu ile ilgili birinci derecede ilgili olan aile hekimliği ve odyoloji işbirliğinin önemi konusunda 

farkındalık yaratmaktır.  

Anahtar kelimeler: Yaşlı, presbiakuzi, işitme cihazları, koklear implant 
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GİRİŞ 

 

Bu çalışmada, yaşlılarda odyolojik çalışmaların ve 

uygulamaların yeri ve öneminin kavranmasına yönelik 

olarak yaşlılık döneminde yaşanan işitme kaybında 

epidemiyoloji, nedenler ve özellikler, psikososyal etkiler, 

odyolojik tedavi ve danışmanlık seçenekleri ile 

multidisipliner yaklaşım konuları üzerinde durulması 

planlanmıştır. Ancak tüm bu konuların daha rahat 

anlaşılması için öncelikle genel işitme anatomi, fizyolojisi 

ve işitme kaybı hakkında bilgi verilecektir.  

 

İşitme Sistemi Anatomi ve Fizyolojisi  

 

İşitme, dış ortamdaki mekanik titreşimler ile oluşturulan 

sesleri duyma ve algılama yetisidir. Dış, orta, iç kulak, 

işitme siniri, işitme yolları ve korteks seviyesinde işitme 

merkezleri işitme duyusunun oluşumunda yer alan 

yapılardır. İşitme sistemi periferal ve santral olmak üzere 

iki kısımda incelenebilir.
1 

Periferal kısım, beyin sapı ve 

beyin dışında kalan yapılardan yani dış, orta ve iç kulaktan 

oluşur (Şekil 1). İşitme siniri ve serebellopontin açısı 

arasındaki kısım retrokoklear alan olarak adlandırılır. 

Santral kısım ise işitme siniri ötesindeki tüm işitsel yapıları, 

çekirdekleri, lifleri, yolları, birleşme noktalarını ve işitme 

kortkesini kapsar (Şekil 2). İşitsel santral mekanizma 

içindeki temel yapılar sırasıyla koklear çekirdekler, 

superior oliver kompleks, lateral lemniskus, inferiyor 

kollikulus, medial genikulat cisim ve işitme korteksidir. 

 

 

 

     Dış kulak, kulak kepçesi ve kulak yolu kanalından 

oluşur. Madanoğlu yapmış olduğu derleme çalışmasında dış 

kulağın temel görevlerini üç ana başlık altında toplamıştır: 

a) çevredeki sesleri toplayıp kulak zarına iletmek, b) ses 

uyaranının amplifikasyonunu sağlamak, c) vertikal (dikey) 

gelen ses uyaranın lokalizasyonunu sağlamak.
2
 Kulak 

kepçesinin girintili ve çıkıntılı yapısı gelen sesin spektral 

bileşimini değiştirir. Orta kulak içi hava dolu bir kavitedir. 

En önemli yapılarından biri olan östaki borusu yolu ile 

nazofarenkse açılır. İnce, yarı geçirgen ve koni biçiminde 

olan kulak zarı (timpan zar) dış kulak yolu kanalından orta 

kulağı ayırır. Çekiç (malleus), örs (inkus) ve üzengi 

(stapes) olarak adlandırılan üç küçük kemikçik orta kulakta 

ses iletiminde en önemli yapılar arasındadır. Kulak kepçesi 

tarafından toplanan çevresel sesler, dış kulak yolu 

kanalından geçerek timpan zarının titreşimine neden olur. 

Bu titreşimler çekiç tarafından toplanarak, örs ve üzengi 

kemikçikleri aracılığı ile iç kulakta oval pencereye iletilir. 

Orta kulak, dış kulaktan içi hava dolu bir ortamdan gelen 

akustik ses enerjisinin, içi sıvı dolu bir ortam olan iç kulağa 

iletilmesinde oluşan empedans uyuşmazlığının çözümünde 

önemli bir rol oynar. Hava ortamından sıvı ortamına 

geçerken yaşanan enerji kaybını karşılayabilmek için orta 

kulak mekanik bir dönüştürücü olarak işlev görür.
3 

İç kulak 

temporal kemiğin petröz kısmında yerleşmiştir. Vestibüler 

(denge) ve koklear (işitme) yapılarından oluşmuştur. 

Vestibüler sistem üç semisirküler kanal ve vestibül (utrikül 

ve sakkül) yapılarından oluşur. Koklea iki buçuk dönüş 

yapan salyangoz şeklinde, içi sıvı dolu olan bir yapıdır. 

Baziller zar ve Reisner zarı kokleayı üç ayrı kanala böler: 

skala timpani, skala media ve skala vestibuli. Skala media, 

potasyum yönünden zengin olan endolenf ile dolu iken 

diğer iki kanal ise sodyum yönünden zengin olan perilenf 

ile doludur. İç kulağa kadar akustik enerji halinde gelen 

sesler; iç kulaktaki yapılar tarafından biyokimyasal 

elektriğe dönüştürülerek, işitme siniri ve işitme yolları 

aracılığı ile algılama işlemi için beyinde işitme 

merkezlerine iletilir. Koklea içindeki korti organı adı 

verilen yapı içinde yerleşen dış ve iç tüylü hücreler, akustik 

enerjinin elektrik potansiyeline dönüştürülmesinde önemli 

rol oynarlar. Sağlıklı bir insan kokleasında ortalama 3500 iç 

tüy, 12.000 dış tüy hücresi bulunmaktadır.
4 
Ses dalgaları dış 

ve iç tüylü hücrelerin başrol oynadığı bir sistem içinde 

elektriksel uyarıma dönüştürülerek işitme siniri ve işitme 

yolları aracılığı ile beyinde işitme korteksine gönderilerek 

ses olarak algılanması sağlanır.  

 

 

 

İşitme Kaybı 

 

İşitme duyusunu sağlayan dış, orta, iç kulak yapıları ile 

işitme yollarının ve işitme korteksinin herhangi bir yerinde 

Şekil 1. Periferal işitme sistemi 

Şekil 2. Santral işitme yolları 
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oluşan patolojiler işitme kaybına neden olur. Periferal 

işitme sisteminde oluşan sorunlar işitme kaybı, santral 

sistemde oluşan sorunlar ise santral işitme bozukluğu
5
 

olarak adlandırılır. İşitme kaybının derecesini, 

konfigürasyonunu ve konuşma üzerine etkisini anlamak 

için odyogramdan yararlanılır. Odyogramda yatay eksende 

çevresel sesler, saniyede oluşan vibrasyon sayısına göre 

“frekans” Hertz (Hz) cinsiden, sesin yüksekliği ise “şiddet” 

desibel (dB) cinsinden gösterilir. Odyogramda her bir 

frekansta belli şiddet seviyesinde elde edilen işitme eşikleri, 

kişinin işitme sorunu olup olmadığı konusunda karar 

verilmesini, var ise işitme yeteneği ve dolayısı ile 

konuşulanları anlama işlevi hakkında bilgi sahibi 

olunmasını sağlar.
6 

Çok hafif derecede bir işitme kaybı var 

iken sessiz ortamlarda konuşmayı anlama yetisinde anlamlı 

bir etkilenme gözlenmez; ancak bu kadar hafif bir işitme 

kaybında dahi gürültülü ortamlarda anlama becerisi 

oldukça fazla etkilenir. Hafif orta derecede işitme kaybı var 

ise, özellikle yüksek frekanslar olarak tanımlanan tiz sesleri 

duyma bölgesi etkilendiğinde, hem sessiz hem de gürültülü 

ortamlarda kişinin konuşulanları anlama yetisinde anlamlı 

bir düşüş gözlenir. Bu tipteki işitme kaybında sessiz 

ortamda kişi konuşma konusu hakkında bilgi sahibiyse ve 

yüz yüze konuşuyorsa çok sıkıntı yaşamazken, özellikle 

gürültülü ortamda işitme cihazı kullanmıyorsa söylenilen 

mesajın yaklaşık %50-70’ini kaçırma olasılığı oldukça 

yüksektir. Orta derecede işitme kaybı varsa ve işitme cihazı 

kullanmıyorsa, yüz yüze konuşsa dahi konuşulan konuların 

birçoğunu anlamama sorunu yaşayacaktır.  Cihaz 

kullanmadığı sürece kendi sesini daha rahat duyabilmek 

için daha yüksek sesle konuşacaktır. Çok ileri derecede 

işitme kaybında ise kişi, çevresel sesleri vibrasyon olarak 

adlandırılan titreşimler olarak algılayacaktır. Konuşma 

algısının temel dayanağı ise sadece görsel olarak dudak 

okumaya bağlı olacaktır. İşitme cihazlarının sağladığı 

amplifikasyon olmadığı sürece çevredeki yüksek şiddetteki 

sesleri bile duymada sorun yaşayacaktır.
7 

 

Yaşlılık Döneminde İşitme Kaybı Epidemiyolojisi  

 

İnsan yaşamının çocukluk, erişkinlik ve yaşlılık olmak 

üzere üç evresi vardır. Bu durumda Odyoloji bilimi de bu 

üç evreye göre insanı değerlendirirken pediatrik, erişkin ve 

geriyatrik odyoloji alt alanları içinde çalışmalar yapar. 

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) kronolojik 

sınıflandırmasına göre 65-75 yaş arası erken yaşlılık evresi, 

75-85 yaş arası orta yaşlılık evresi 85 yaş ve ötesi ileri 

yaşlılık evresi olarak kabul edilmiştir.
8 

Türkiye İstatistik 

Kurumunun (TUİK) yapmış olduğu "İstatistiklerle Yaşlılık" 

çalışmasında ülkemizde 65 yaş ve üstü yaşlı nüfus oranının 

2014 yılında %8 olduğu belirlenmiştir. 
9 

Aynı çalışmada bu 

oranın 2023 yılında %10,2, 2050 yılında %20,8, 2075 

yılında ise %27,7 olacağı öngörülmüştür. Yine aynı raporda 

"The United Nations Economic Commission for 

Europe" (UNECE) ülkeleri arasında yaşlı nüfus oranı 

bakımından 2012 yılındaki sıralamaya göre 42. sırada olan 

Türkiye'de yaşlı sayısının ilerleyen yıllarda çok fazla 

artacağı ve Türkiye'nin "çok yaşlı" ülkeler arasında olacağı 

rapor edilmiştir.  

 

 

DSÖ tüm dünyada 413 milyon kişide çok hafif, 187 milyon 

kişide orta-ileri, 46 milyon kişide ise çok ileri derecede 

işitme kaybı olduğunu öngörmektedir.
10 

Ülkemizde ise; 

TUİK tarafından 2002 yılında yapılan Türkiye Engelliler 

Araştırma Raporlarına göre tüm ülke nüfusu içinde 

ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma, zihinsel 

engellilerin oranı %2,5 (yaklaşık 1.8 milyon) olarak 

belirlenmiştir.
11

 Özürlülerin Sorun ve Beklentileri 

çalışmasında (2010) ise TUİK Bölge müdürlüğüne bağlı 26 

bölgede yapılan pilot çalışmada, Özürlü ve Yaşlı 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından işitme engelli 

tanısı konan 45-64 yaş arası grupta % 32,65 yaş ve üstünde 

ise %7,7 olarak tespit edilmiştir.
12

 Yine TUİK tarafından 

2008, 2010 ve 2012 yılları arasında kırsal ve kentsel 

bölgelerde işitme cihazı kullanan ve kullanmayan 65 yaş ve 

üstü yaşlı bireylerin yüzdesi incelenmiştir (Tablo 1).
9
 Genel 

olarak işitme cihazı kullanmayan yaşlı bireyler %90’ın 

üzerinde belirlenirken, kullananlar %7'yi geçmemiştir. Bu 

çalışmada dikkat çeken bir başka durum ise, işitme cihaz 

sektöründeki gelişmelere rağmen cihaz kullanım oranın 

çalışmanın yapıldığı yıllar arasında hiç bir yükselme 

göstermemesidir. Ülkemizde işitme cihazı kullanma 

oranının düşük olmasının nedenleri işitme kaybına yönelik 

sorunlar ve çözümleri konusunda detaylı olarak 

tartışılacaktır. Yukarda bahsedilen çalışmalarda ya 

örneklem grubu belirli bir kurum tarafından işitme engeli 

tanısı konulmuş kişilerden oluşmaktadır ya da sadece işitme 

cihazı kullanan yaşlı bireylere yöneliktir. Gerek evlerde 

aileleri ile birlikte veya yalnız yaşayan, gerekse huzurevi 

veya yaşlı bakım evlerinde kalan yaşlı nüfus içerisinde, 

işitme kaybı tanısı alan; hava yolu veya kemiğe 

yerleştirilen işitme cihazı, koklear implant kullanması 

gerekli olan, kullanması gerekli olduğu halde kullanmayan 

yaşlı birey oranını gösterebilecek istatistiksel bir çalışma 

bulunmamaktadır. Bu bağlamda yaşlılık döneminde 

yaşanılan işitme kaybı ve bu kayıpla ilgili sorunların 

yönetiminde odyoloji uzmanları ülkemizde de bu tür 

Tablo 1.  Türkiye'de kentlerde ve kırsal alanda yaşayan 65 yaş ve 

üstü yaşlı bireylerde işitme cihazı kullanma  oranları 

Yıl Yaş 

İşitme Cihazı Kullanan 

(%) 

İşitme Cihazı 

Kullanmayan (%) 

Genel Kent Kırsal Genel Kent Kırsal 

2008 

65 + 5,8 5,9 5,6 94,1 94,0 94,2 

65-
74 

5,2 4,4 6,1 94,6 95,6 93,5 

75+ 6,6 8,4 5,0 93,2 92,1 95,0 

2010 

65 + 5,6 6,8 4,2 94,1 93,2 95,1 

65-

74 

4,9 6,2 3,3 94,8 93,8 96,2 

75+ 6,8 8,0 5,6 92,8 92,0 93,6 

2012 

65 + 5,4 6,1 4,7 94,2 93,5 95,2 

65-

74 

4,6 5,2 4,0 95,2 94,6 95,7 

75+ 6,7 7,7 5,9 92,6 91,5 93,5 
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çalışmaların başlaması ve yürütülmesi konusunda harekete 

geçmişlerdir.  

 

Yaşlılık Döneminde İşitme Kaybı Nedenleri ve 

Özellikleri 

 

İnsanlar yaşlandıkça, kronik hastalıkların ortaya çıkma 

olasılığı da artmaktadır. Genel olarak 65 yaş ve üstü 

popülasyonda en az bir kronik rahatsızlık görülme oranı 

yaklaşık %80 olarak ön görülmektedir.
13 

İlerleyen yaşla 

birlikte tüm işitme sistemi de değişime uğramaktadır. 

Kulak kepçesinde büyüme, dış kulak yolunda katılaşmış 

kulak kiri, özellikle erkeklerde kıllanmada artış, kulak 

kanal derisinde atrofi, elastikiyet kaybı, yüksek 

frekanslarda hava yolu iletim özelliklerini bozacak şekilde 

kıkırdak büyümesi gibi yapısal ve fonksiyonel değişiklikler 

ileri yaşlarda dış kulakta en çok görülen sorunlardır.
14 

Timpan zar, kemikçikler ve orta kulak kaslarında da 

yaşlanma ile birlikte belirgin değişiklikler gözlenmektedir. 

Etholm ve Belal
15

 orta kulakta yaşlanma ile birlikte görülen 

değişiklikleri rapor etmişlerdir: Araştırmacılara göre a) 

timpan zarı daha sert, daha ince ve daha az damarlı hale 

gelmekte, b) çekiç ve örsün eklem yaptığı bölgelerde 

kalsifikasyon c) östaki borusunda ossifikasyon ve 

kalsifikasyon d) orta kulak kaslarında atrofi ve 

dejenerasyon olabilmektedir. 

 

      Kulağa toksik etkisi olan ilaçlar kullanmak, gençlik 

yıllarında yüksek sesle müzik dinlemek, gürültülü 

ortamlarda uzun yıllar çalışmak ve biyolojik yaşlanma iç 

kulaktaki tüylü hücrelerin harabiyetine neden olan önemli 

faktörlerdir.
16 

İleri yaşlarda kulak ve işitme sorunlerinin 

daha sık görüldüğü ve etkisinin daha fazla olduğu alan iç 

kulaktır.Günümüzde geriyatrik odyoloji 

değerlendirmelerinde, hastanelerin Odyoloji bölümlerinde 

ayrıntılı öykü alma, saf ses hava-kemik yolu işitme 

eşiklerinin tespiti, elektro akustik ölçümlerle dış, orta ve iç 

kulak değerlendirmeleri, işitsel potansiyel kayıtlar ile işitme 

siniri ve işitme yollarının değerlendirmesi, işitsel kortikal 

kayıtlar ile korteks seviyesinde değerlendirmeler çok etkili 

bir biçimde yapılabilmektedir. Koklear işitme kayıpları 

olarak adlandırılan iç kulak işitme sorunlarında en önemli 

risk faktörü ise yaştır.
17 

İşitmenin ilerleyen yaşla birlikte 

giderek azalması olarak nitelendirilen ve presbiakuzi olarak 

adlandırılan yaşa bağlı işitme kaybı, iç kulakta biyolojik 

yaşlanmaya bağlı olarak tüylü hücre harabiyeti ile 

karakterizedir.
18 

İç kulakta korti organında, stria 

vaskularisde, spiral ganglionlarda, baziller zar ve vasküler 

mekanizmada yaşa bağlı oluşan değişikliklerde patolojinin 

derecesi arttıkça presbiakuzi oluşma ihtimali ve derecesi de 

artmaktadır.   

 

     Son dönemlerde yapılan araştırmalar, yaşlı nüfusta 

görülen işitme sorunlarının belirli özellikleri olduğunu 

göstermektedir.
19,20,21

 Yaşa bağlı işitme kayıplarının en 

önemli özelliği, özellikle saf ses işitme eşiklerinde düşüş ve 

konuşmayı anlamama sorunlarıyla karakterizedir. İlerleyen 

yaşla birlikte kokleada tiz seslerin duyulduğu 1000 Hz ve 

üzerindeki frekanslarda işitme kaybının daha fazla olduğu 

görülmektedir. İşitme hassasiyeti yaşla doğru orantılı olarak 

artmaktadır. İşitme kaybı daha çok bilateral, simetrik ve 

kokleadaki hasarlara bağlı olarak oluşan sensorinöral 

kökenlidir. Yüksek frekanslarda (tiz ses bölgesi) görülen 

işitmede azalma sorunu, erkeklerde kadınlara göre daha 

fazladır. İşitme kaybı, yaşlı erkeklerde daha çok hafif 

derece ile orta-ileri derece arasında değişen bir ortalama ile 

bilateral ve ani düşüş gösteren bir kayıp şeklindeyken; yaşlı 

kadınlarda daha çok hafif-orta derecede, yavaş bir eğimi 

olan (ani düşüş göstermeyen) bilateral, simetrik 

sensorinöral işitme kaybı ile karakterizedir. Huzurevlerinde 

kalan yaşlılarda ise daha çok orta-ileri ve çok ileri derecede 

işitme kaybı görülmektedir.
19 

 

     İleri yaşlarda, işitme duyarlılığının azalması ile birlikte 

özellikle gürültülü ortam içinde konuşmayı ayırt etme 

sorunlarında da artış görülmektedir. Günlük hayat içinde 

genellikle karşılaşılan sorunlar; normal konuşmayı 

duymada zorlanma, insanların ne söylediğini anlamak için 

yüzlerine dikkatle bakma, insanlara söylediklerini 

tekrarlatma ihtiyacı hissetme, televizyon ve radyonun sesini 

aşırı açma, konuşurken karşıdaki insanın fısıldadığı hissi, 

kulakta enfeksiyon, ağrı veya çınlamanın uzun süre devam 

etmesi, duymaya çabalarken yorgunluk ve rahatsızlık hissi, 

telefonla konuşurken bir kulağın daha iyi duyması şekilde 

özetlenebilir. Konuşmayı ayırt etme skorları ise ilerleyen 

yaşla birlikte orantılı olarak düşüş göstermektedir. Altmış 

yaş civarında %16 düşüş gösteren konuşmayı ayırt etme 

skorları, 70’li yaşlarda %32, 80’li yaşlarda ise %64 

oranlarında ortalama düşüşler göstermektedir.
20 

Cervera ve 

arkadaşları.
 

2009 yılında yapmış oldukları çalışmada, 

normal işitmesi olan gençlerle, yaş aralığı 55-65 yaş 

arasında değişen ve normale yakın dereceden orta derecede 

işitme kaybına sahip olan genç-yaşlı grup arasında farklı 

konuşmayı ayırt etme işlemlerini değerlendirmişlerdir.
21

 

Genç gruba göre, genç yaşlı grupta konuşmayı anlama ve 

kelimeyi ayırt etme işlemlerinde daha kötü performans 

gösterdiklerini rapor etmişlerdir. Bu çalışmada bilişsel 

işlemlerde yaşla birlikte görülen azalmanın konuşma 

algılamasında da kötüleşmeye sebep olduğu belirtilmiştir.  

 

     Günümüzde geriyatrik odyoloji değerlendirmelerinde, 

hastanelerin Odyoloji bölümlerinde ayrıntılı öykü alma, saf 

ses hava-kemik yolu işitme eşiklerinin tespiti, elektro 

akustik ölçümlerle dış, orta ve iç kulak değerlendirmeleri, 

işitsel potansiyel kayıtlar ile işitme siniri ve işitme 

yollarının değerlendirmesi, işitsel kortikal kayıtlar ile 

korteks seviyesinde çok etkili bir biçimde 

yapılabilmektedir.  

 

Yaşlılık Döneminde İşitme Kaybının Psikososyal 

Etkileri  

  

Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, halk sağlığı konusunda 

sıklıkla söz edilen bir kavramdır ve kişinin sağlık 

durumunun günlük yaşamını nasıl etkilediğini yansıtır. 
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İşitme kaybı, tinnitus (çınlama), dolgunluk, baş dönmesi 

gibi kulak ile ilgili sorunlar da özellikle yaşlı nüfus 

içerisinde yaşam kalitesini, bilişsel fonksiyonları, duygusal 

ve sosyal durumlarını önemli derecede etkilemektedir ve 

kişilerin bağımsız olarak hareket etme yeteneklerini 

kısıtlamaktadır.
22 

Mulrov ve arkadaşlarının, yaptıkları 

kesitsel çalışmada “Hearing Handicap Inventrory for the 

Elderly”, “Quantified Denver Scale of 

CommunicationFunction”, “Short Portabale Mental Status 

Questionnare”, “Geriatric Depression Scale”, “Self 

Evaluation of Life Function” anketlerini kullanarak,  204 

yaşlı gazi erkek katılımcıda işitme kaybı ve yaşam 

kalitesini incelemişlerdir.
23

 İşitme kaybının sosyal, 

duygusal ve iletişim becerilerini anlamlı bir şekilde 

etkilediğini tespit etmişlerdir. Tedavi edilmemiş işitme ve 

kulak sorunları özellikle kızgınlık, reddedilme korkusu, 

yorgunluk, dikkat eksikliği, hafıza sorunları, yeni bilgi ve 

becerileri öğrenememe, iş performansında azalma gibi 

kişinin hem fiziksel hem duygusal durumunu negatif yönde 

etkileyebilecek sorunlara sebep olabilmektedir.
24 

Dalton ve 

arkadaşları beş yıllık süre içinde uzunlamasına yaptıkları 

çalışmada 53-97 yaş arasında 2688 yaşlı bireyde işitme 

kaybının yaşam kalitesi üzerine etkisini "Hearing Handicap 

for the Elderly—Screening version" envanterini kullanarak 

incelemişlerdir.
25

 Araştırmacılar; artrit, kanser, 

kardiyovasküler rahatsızlık, görme ve uyku sorunları olan 

katılımcıların %28'inde hafif, %24'ünde ise orta-ileri 

derecede işitme kaybı olduğunu; işitme kaybı seviyesi 

arttıkça iletişim sorunlarının da arttığını rapor etmişlerdir. 

Lofti ve arkadaşları, işitme kaybının yaşam kalitesi 

üzerinde olumsuz etkileri olduğunu, özellikle depresyon, 

yalnızlık, iletişim sorunları gibi sorunlara sebep olduğunu 

belirtmişlerdir.
26

 Bunama sorunu olan yaşlı kişilerde işitme 

kaybı da oldukça sık görülmektedir.
20

 Amerika Birleşik 

Devletlerinde, "National Academy on an Aging Society” 

tarafından 1999 yılında yürütülen çalışmada yaşlılarda 

işitme kaybının etkileri incelenmiş; ilerleyen yaşla birlikte, 

işitme kaybının erkeklerde kadınlara göre daha fazla 

olduğu; beyaz tenli insanlarda siyahlara göre daha fazla 

işitme kaybı görüldüğü ve bu durumun yaşa bağlı olarak 

değişmediği, aile bütçesi ve eğitim düzeyi arttıkça işitme 

kaybı yaygınlığının azaldığı, yaşları 51-60 yaş arasında 

olan kişilerin, işitme kaybı olmadığı dönemlere göre daha 

az sosyal aktivitelere katıldığı, işitme kaybı olan 65 yaş ve 

üstü kişilerin genel sağlık seviyelerinin daha düşük olduğu, 

51 ve 61 yaş arasında işitme kaybı olan kişilerde iş 

gücünün daha çok azaldığı, bu grubun %18’inin bu sorun 

nedeni ile emeklilik kararı aldığı, çalışmaya katılan 

yaklaşık 8 milyon Amerikalının işitme kaybı olduğu, bu 

grup içinde 65 yaş ve üstü işitme kaybı olan kişilerin 

2/3’nin işitme cihazı kullanmadığı belirlenmiştir.
27 

 

Yaşlılık Döneminde Odyolojik Tedavi ve Rehabilitasyon 

 

Günümüzde yaşa bağlı gelişen işitme kayıplarında hava 

yolu ve kemiğe yerleştirilen işitme cihazları ve koklear 

implant uygulamaları başarılı bir şekilde yürütülmektedir. 

Bu uygulamalarda amaç işitme kaybından kaynaklanan 

dezavantajları en aza indirgemektir. Yaşlı bireylerde her 

türlü cihaz uygulamasında kişinin psişik özellikleri, yakın 

çevresinin motivasyonu, görme, el ile kavrama, mental 

becerileri maddi olanakları ve kozmetik kaygıları da göz 

önünde tutulması gereken en önemli faktörlerdir. 

Presbiakuzide işitme cihaz uygulaması işitme kaybının tipi 

ve derecesine göre ve yukarıda sayılan faktörlere bağlı 

olarak oldukça etkili olamaktadır. Mevcut işitme cihazları 

kulak arkası, kulak içi, kanal içi gibi farklı tip, boyut ve 

biçimde kullanılabilmektedir. Ayrıca gelişen teknoloji ile 

sadece lineer amplifikasyon sağlayan analog işitme 

cihazlarının yerine, birden fazla ortama göre ayarlama 

özelliği olabilen, programlar arası otomatik geçişler 

yapabilen, arka plan ve rüzgar gürültüsünü kesen, birden 

fazla mikrofonlu dijital işitme cihazları daha fazla 

kullanılmaya başlanılmıştır. Ancak burada en önemli nokta 

işitme cihaz seçiminde odyoloji uzmanının kilit noktası 

olması ve işitme cihaz model ve özelliklerinin, zayıf ince 

motor becerisi olan yaşlı bireylere göre seçilmesi 

gerekliliğidir. Ayrıca, arka plan gürültüsünü azaltan 

yardımcı dinleme cihazları ile yaşam kalitesi de artırılmaya 

çalışılmalıdır. İşitme cihazı kullanımı ile yaşlı bireylerde 

sağlıkla ilgili yaşam kalitesinde iyileşme olmasına yardım 

edilmelidir. Amerika’da işitme kaybı olan yaşlılarda 

demografik bilgilerin ve yaşam kalitesinin incelendiği "The 

National Council on the Aging" tarafından yürütülen aynı 

çalışmada 2304 işitme kayıplı yaşlı bireyde, işitme cihazı 

kullanmanın etkileri incelenmiştir.
27

 Ayrıca yaşlı bireylerin 

çevresinde bulunan 2090 kişi ile de bir anket çalışması 

yürütülmüştür. Çalışmada işitme cihazı kullanmayan yaşlı 

bireyler kendilerini daha üzgün ve depresif hissettiklerini 

ve daha az sosyal aktivite katılımı yaptıklarını; işitme 

cihazı kullanan yaşlı bireyler ise işitme cihazından fayda 

gördüklerini, kendilerini daha güvenli hissettiklerini ve 

diğer aile bireyleri ile daha iyi iletişime geçtiklerini 

belirtmişlerdir. 

 

     Medikal veya cerrahi tedaviye yanıt vermeyen orta 

kulak sorunlarında işitme sorunlarını en aza indirgemek 

için uygulanan kemiğe yerleştirilen işitme cihazlarında 

amaç kemik yolu titreşimiyle sesleri duyurmaktır. Yaşlı 

bireylerde kemiğe takılabilir işitme cihazları ile ilgili 

literatürde çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Ancak 

Wolf-Magele ve arkadaşları, 2011 yılında yaptıkları 

retrospektif çalışmada 60 yaş üstü ve 60 yaş altı hastada 

Vibrant Sound Bridge (VSB) implantının etkilerini 

incelemişlerdir.
28

 Araştırmacılar yaşa bağımlı olmadan 

VSB kullanımı ile hastaların işitme eşiklerinde ve 

konuşmayı anlama performanslarında iyileşme olduğunu, 

VSB'de medikal ve ameliyat komplikasyon riskinin 

düştüğünü, kullanım kolaylığından dolayı hastaların 

memnun olduğunu, yaşa bağlı olmadan kemiğe yerleştirilen 

işitme cihazlarının genç ve yaşlılarda rahatlıkla 

uygulanabileceğini belirtmişlerdir. Uziel ve arkadaşları
 

yaşları 32-67 yaş arasında değişen 6 hastada VSB ile 

konvansiyonel işitme cihazları arasındaki farkı 

araştırmışlardır.
29

 Araştırma sonucunda hastaların 

konvansiyonel işitme cihazlarını, yararlarının yetersiz 
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olması (%83), kozmetik sebepler (%83), yetersiz ses 

kalitesi (%67) ve geribildirim sesi (%50) nedenleri ile 

tercih etmedikleri, VSB ile genel memnuniyetin daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Yaşlı bireylerde kemiğe 

yerleştirilen işitme cihazlarında yapılan çalışmaların sayısı 

az olsa da, yukarıdaki çalışmalarda elde edilen bulgular 

konvansiyonel işitme cihazlarını çeşitli sebeplerle 

kullanmayan bireylerde bu tür implantların tercih sebebi 

olabileceğini desteklemektedir.      

 

     Yaşlı bireylerde koklear implant uygulamalarında temel 

tartışma konusu genel yaşlanma nedeni ile yaşlı bireylerin 

koklear implanttan yeteri kadar yarar görmeyeceği 

şeklindeydi. Ancak günümüzde yapılan çalışmalar ve 

uygulamalar işitme cihazından fazla yarar görmeyen, ileri-

çok ileri derecede iç kulak kaynaklı işitme kaybı olan yaşlı 

bireylerde koklear implant uygulamalarının oldukça başarılı 

olduğunu göstermektedir.
30,31,32 

Koklear implant 60 yaş ve 

üstü bireylerde 1990’lı yıllardan itibaren güvenilir olarak 

uygulanmakta ve gerek intra-operatif gerekse post-operatif 

komplikasyon oranı oldukça düşüktür.
30 

Yaşları 65-80 

arasında değişen postlingual işitme kaybı olan ve koklear 

implant kullanan 38 yaşlı bireyde yapılan uzunlamasına 

çalışmada konuşmayı anlama performans testlerinde 

başarılı test sonuçları rapor edilmiştir.
31 

Bir başka 

çalışmada ise yaşları 65-91 yaş arasında değişen 258 

koklear implant kullanıcısı ile yaşları 14-64 yaş arasında 

değişen 491 koklear implant kullanıcısının konuşma 

performansları incelenmiştir. Bu çalışmada yaş faktöründen 

ziyade, işitme kaybı süresinin düşük konuşmayı anlama 

performansı ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.
32  

 

     Yaşa bağlı işitme kaybında iç kulakta hasarlı tüylü 

hücreler tedavi edilemediği için, işitme cihazları ve koklear 

implanttan sonra uygulanan rehabilitatif yaklaşımlar içinde; 

bireyin yaşam kalitesini yükseltmek, çevre ile iletişimini 

sağlıklı yürütebilmesini sağlamak, özellikle yalnız 

yaşayanların hayatlarını başka kişilere  bağımlı olmadan 

sürdürebilmelerini sağlamak, işitme kaybının etkilerini en 

aza indirgemeye çalışmak en etkili çözümdür. Kricos ve  

Holmes
33

 yaptıkları çalışmada işitme cihazı kullanan yaşlı 

bireylerde  analitik işitsel rehabilitasyon ve aktif dinleme 

rehabilitasyon programlarının etkilerini incelemişlerdir. 

Araştırmacılar aktif dinleme eğitiminin yaşlı bireylerde 

özellikle gürültülü ortamda konuşmayı anlama 

performanslarında ve psikososyal becerilerinde iyileşme 

sağladığını rapor etmişlerdir. Yaşlı bireylerde görülen 

işitme kaybından kaynaklanan dezavantajları en aza 

indirgemede odyoloji uzmanları ve yaşlı birey yakınlarının 

uyumlu bir biçimde çalışması, yaşlı popülasyonda işitme 

cihazı veya koklear implant uygulamalarında başarı 

performansını artırmada önemli rol oynamaktadır.  

 

Yaşlılık Dönemi İşitme Kayıplarında Aile Hekimliği-

Odyoloji İş Birliği 

 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü tarafından 2010 yılında yayınlanan  "Sağlık 

Hizmetlerinde Çalışan Hekimler İçin Yaşlı Sağlığı Tanı ve 

Tedavi Rehberi''ne göre uzmanların,  yaşlılarda öykü alma 

ve  fısıltı testi ile tarama yapabileceğini; otoskopik 

muayene sonrası kulakta yabancı cisim veya buşon varsa 

temizlenmesini ve odyometrik test için yönlendirilmesi 

gerekliliğini belirterek aile hekimlerinin işitme kaybı için 

tanı, tedavi ve yönlendirmede sorumluluğunu 

belirlemiştir.
34

 Ancak unutulmamalıdır ki, aile hekimleri 

tanısı konmamış veya göz ardı edilmiş işitme kaybı 

tanısının konmasında ve tedavi edilmesinde uygun kararlar 

ve uygulamalar ile hastanın klinik sonuçları üzerinde 

önemli bir etkiye sahip olabilirler. Genel olarak işitme 

kaybı açısından hastayı değerlendirmede fısıltı testi veya 

parmak şaklatma testleri yerine odyoloji alanında 

uygulaması yeni yapılmaya başlanan işitme tarama 

envanterlerinden yardım alınabilir. Bu tür bir tarama 

envanteri özellikle işitme kaybı olduğunu düşünmeyen 

veya işitme kaybını göz ardı etmek isteyen hastaların 

belirlenmesinde oldukça yararlı bir yöntemdir. Ayrıca çok 

hafif, hafif-orta derecede işitme kayıplarında hasta 

yakınmaları daha çok gürültülü ortam içinde olduğu için 

fısıltı testi ile işitme kaybını atlama olasılıkları da 

artmaktadır. Nörolojik ve metabolik sorunu olan, onkolojik 

tedavi gören yaşlılarda da aile hekimleri, kulak burun boğaz 

ve odyoloji uzmanları iş birliği içinde çalışarak işitme 

kaybına sebep olan durumları en aza indirgemeye çalışmalı, 

ototoksik etkisi olan ilaçların kulak ve işitme üzerinde 

yarattığı durum düzenli olarak takip edilmeli, gerekli 

durumlarda ilaç değişimine veya doz ayarlamasına 

gidilmelidir. İşitme cihazı kullanmak istemeyen hastalarda 

hastanın ihtiyaçlarına, mental ve fiziksel becerilerine uygun 

işitme cihazları konusunda odyoloji uzmanları ile bir takip 

ve rehabilitasyon programı hazırlanabilir. Bu program 

çerçevesinde hasta için bir cihaz deneme süreci istenebilir, 

kozmetik sorunlar çözülebilir, hastanın daha gerçekçi 

beklentiler içine girmesi sağlanabilir. Örneğin ileri 

derecede işitme kaybı olan bir hasta için sadece kozmetik 

nedenlerden dolayı yeterli amplifikasyon sağlamayacağı 

için kulak içi işitme cihazı kullanmak uygun değildir. Bu 

tür özel durumların dışında işitme cihazı kullanan 

hastalarda, işitme cihazından memnuniyetsizlik nedenleri 

aile hekimleri tarafından sorgulanması gereken önemli bir 

konudur. İşitme cihazının pili bitmiş, kulak kalıbı eskimiş, 

işitme kaybı miktarı artmış olabilir. Bu gibi sorunlar aile 

hekimlerinin odyoloji ile birlikte rahatlıkla 

çözümleyebileceği durumlardır. Ayrıca hastanın yaşam 

kalitesini basit bir adımla olumlu yönde etkileyecektir. 

Rehabilitasyon programı içerisinde işitme kayıplı veya 

işitme cihazı kullanan yaşlı birey ile bağırarak konuşma 

yerine normal bir ses tonu ile yavaş konuşulması, 

konuşurken arkadan seslenmek yerine yüz yüze olunması, 

aile bireylerinin desteklerinin cihaz kullanımını artıracağı, 

yaşlı bireyin aile içi iletişime katılması ve fikir alışverişine 

önem verilmesi gibi temel destek konuları da yine aile 

hekimleri tarafından önerilebilir.  
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Yaşlılık Döneminde İşitme Kaybına Yönelik Sorunlar 

ve Çözüm Önerileri 

 

Yaşlılık döneminde işitme kaybı genel olarak göz ardı 

edilen, küçümsenen bir semptomdur.  Bunun nedenlerini 

aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:  

 

-İşitme kaybı gözle görülür elle tutulur bir sorun değildir. 

-İşitme kaybı direkt bir mortalite nedeni değildir. Ancak 

yaşlılık döneminde kişinin toplumsal geri çekilmesine 

neden olarak "sağlıklı yaşlanma" kavramını olumsuz yönde 

etkileyen bir semptomdur. 

- Toplum bazında işitme kaybı nedenleri, tedavi yöntemleri 

konusunda farkındalık oranı çok düşüktür. 

- Yaşlı bireyler genel olarak estetik kaygılar, kullanım 

zorluğu, fiziksel becerilerde kötüleşme gibi nedenlerden 

dolayı işitme cihazı kullanımından kaçınmakta veya 

reddetmektedir. Yaşlıların çoğu kendisini "eskimiş- 

yaşlanmış" olarak hissettirdiği için "şimdilik duyuyorum" 

tarzı düşünce ve tutum içerisinde işitme cihazı 

kullanmaktan vazgeçmektedir. Amerika'da işitme cihazı 

gereksinimi olan yaşlı bireyler içinde cihaz kullanma oranı 

ortalama %20 olarak öngörülmekte ve geri kalan işitme 

kayıplı yaşlı nüfusun cihaz kullanmaktan kaçındıkları 

belirtilmektedir.
35

 Türkiye'de ise TUİK verilerine göre 

kullanma oranını %6-7'lerdedir.
9
  

- Türkiye'de odyoloji uzmanı sayısının yetersizliği de yaşlı 

bireylerle çalışma sayısını ve kalitesini etkilemektedir. 

Ülkemizde odyoloji eğitimi yaklaşık 50 yıldır 

üniversitelerin sağlık bilimleri enstitüsüne bağlı olarak 

"yüksek lisans ve doktora" programı olarak belirli bir kaç 

üniversite tarafından yürütülmekteydi. Bu programlardan 

mezun olan uzman sayısı da oldukça sınırlı sayıdadır. 

Odyoloji lisans programı 2011 yılında başlatılmıştır. Bu 

tarihten itibaren odyoloji eğitimi veren üniversitelerin 

sayısı ile doğru orantılı olarak gerek yaşlılar, gerek 

yetişkinler, gerekse bebek ve çocuklar için hizmet verecek 

odyoloji alanında sağlık hizmetlerinin sayısı ve kalitesi 

giderek artmaktadır.  

- İşitme cihazı ve koklear implant uygulamalarından sonra 

yetişkinlerde rehabilitasyon programlarının devlet destekli 

olarak başlatılması gerekmektedir. Mevcut uygulamada, 

özel ve kamu hastanelerinde bebek ve çocuklar devlet 

destekli özel eğitim hizmetlerinden yararlanmaktadır. 

Ülkemizde yaşlılık döneminde odyolojik uygulamaları 

yapabilecek geriyatrik odyolog ve odyolojik rehabilitasyon 

uygulayacak eğitim odyoloğu sayısının yetersiz olması da 

yaşlıların bu tür programlardan yoksun kalmasının önemli 

nedenleri arasındadır. 

 

     Yaşa bağlı işitme kaybını önlemek veya etkisini 

azaltmak için yapılması gerekenler şöyle özetlenebilir:  

 

- Genel olarak işitme kaybından korunma yolları ile ilgili 

olarak toplum bazında bilinçlendirme programları 

yürütülmelidir.  

- Erken tanı ile konuşmayı anlama performansında azalma 

olmaması veya daha çok etkinin görülmesi amacı ile erken 

dönemde konvensiyonel işitme cihazları, kemiğe 

yerleştirilen işitme cihazları veya koklear implant 

uygulamalarına yönlendirme yapılmalıdır.  

- Erişkinlik döneminde yüksek sesle müzik dinlemek gibi 

alışkanlıkların zaman içinde giderek artan işitme kaybına 

yol açabileceği konusunda ön bilinçlendirme çalışmaları 

başlatılmalıdır.  

- Ototoksik etkisi olan ilaçlar uzman kontrolünde 

kullanılmalı, gerekli durumlarda ilaç değişimi veya doz 

ayarlaması yapılmalı, uzmanlar odyoloji klinikleri ile 

işbirliği içinde çalışmalı, düzenli işitme eşik kontrolleri 

yapılmalı, gerekli durumlarda işitme cihaz uygulamasına 

başlanmalıdır.  

- Uzun süreli gürültülü ortamda çalışmaya bağlı olarak 

gelişen işitme kayıplarının etkisi yaşlılık döneminde daha 

fazla artabilmektedir. Bu nedenle özellikle gürültülü 

ortamlarda çalışan işçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu'na
36 

göre (28 Temmuz 2013 tarihli 28271 sayı) 

gerek işverenler gerekse işçiler gürültüden korunma 

yöntemleri konularında bilinçlendirilmeli, düzenli olarak iş 

ortamındaki gürültü seviyeleri belirli aralıklarla ölçülmeli, 

işçiler gerekli durumlarda kulak tıkaçları kullanmalı, 

düzenli olarak işitme testlerini yaptırmalı, kulak tıkacının 

yeterli olmadığı durumlarda gürültü yalıtımı sağlayan 

aletlerin kullanımına yönlenmeli ve bunlarla ilgili 

denetimler yapılmalıdır. 

 

SONUÇ 

 

Yaşlılık döneminde biyolojik, psikososyal, duygusal, 

bilişsel değişimlere bağlı olarak yaşanan sorunlar, işitme 

kaybı ve doğası ile beraberinde getirdiği tüm sorunlar 

odyoloji uzmanları tarafından bir arada değerlendirilmeli; 

konu ile birinci dereceden alakalı aile hekimleri, kulak 

burun boğaz uzmanları ve diğer temel bilim uzmanları ile 

birlikte multidisipliner bir çalışma içinde ele alınmalı; 

işitme kaybı rehabilitasyon programları içerisinde, odak 

noktası olan bireyin etrafındaki uzmanlar kadar aile ve 

yakın çevrenin desteği de tam olarak sağlanmalıdır.  Aile 

hekimleri yaşlı bireylerdeki işitme kaybına yaklaşımda, 

işitme kaybını basit tarama araçları ile değerlendirip 

gereksinimi olanları kulak burun boğaz-odyoloji 

kliniklerine yönlendirerek hastanın sağlıkla ilgili yaşam 

kalitesinin artırılmasında önemli rol oynamalıdırlar.   

 

 

Yazarın Beyanı: Her hangi bir çıkar çatışması 

bulunmamaktadır. 
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ABSTRACT 

Prevention of diseases and improvement of well being are important health labor not only for young adults but also for 

geriatric population. It is well known that the rate of chronic diseases increase by age. While 80% of geriatric people have at 

least 1 comorbid disease, 50% of them have at least 2 comorbid diseases. High prevalence and impact of chronic health 

problems of geriatric population should be considered. Besides, it is important to improve the quality of life with evidence-

based interventions before problems occur. It should be noted that the loss of functionality and dependencies are not the 

inevitable consequences of aging. It is possible to talk about the development of health care for all elderly. 

Key words: Elderly, preventive medicine, improvement health 

 

ÖZET 

Hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesi, genç erişkinlerde olduğu gibi yaşlılık döneminde de önemli bir sağlık 

hizmetidir. Bilindiği gibi, yaş arttıkça kronik hastalık oranı artmaktadır. Yaşlıların %80’ninde en az 1 ek hastalık, %50’sinde 

ise en az 2 ek hastalık vardır. Yaşlılarda, kronik sağlık sorunlarının yüksek prevalansı göz önüne alınmalıdır. Ayrıca kanıta 

dayalı müdahaleler ile problemler oluşmadan, yaşam kalitesini maksimum artırmaya çalışmak önemlidir. Unutulmamalıdır 

ki, fonksiyonelliğin kaybı ve bağımlılık yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu değildir. Yaşlıların tümü için sağlığın 

geliştirilmesinden bahsetmek mümkündür. 

Anahtar kelimeler: Yaşlı, koruyucu hekimlik, sağlığın geliştirilmesi 
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GiRiŞ 

 

Hastalıkların önlenmesiyle, sağlığın geliştirilmesi genç 

erişkinlerde olduğu gibi yaşlılık döneminde de önemli bir 

sağlık hizmetidir. Thomas Adams “Korunmak, tedavi 

etmekten her zaman daha iyidir, zira kişileri hasta olma 

eziyeti ve külfetinden uzak tutar”.  ABD’de yaşlanma 

profili son yüzyılda önemli ölçüde değişmiştir. 1900 

yılında, doğumda beklenen yaşam süresi 47 yaş iken 2008 

yılında beklenen yaşam süresi 78 yaş ve 2030 yılında 

nüfusun %20’si veya 70 milyondan fazla kişinin 65 yaş ve 

üzerinde olması beklenmektedir.
1
Ülkemizde ise, Türkiye 

İstatistik Kurumu’nun adrese dayalı nüfüs sayımı verilerine 

göre, 2014 Türkiye Nüfusu 77.695.904 kişidir ve bunun % 

8'ini 65 yaş üstü kişiler oluşturmaktadır.  

 

      Enfeksiyon nedeniyle ölümlerin azalması sonucu, kalp 

hastalığı, kanser, inme gibi hastalıklar yaşlılar arasında 

lider "katiller" haline gelmiştir. Bilindiği gibi, yaş arttıkça 

kronik hastalık oranı artar. Yaşlıların %80'nin en az 1 ek 

hastalığı, %50'sinin en az 2 ek hastalığı vardır.
1
 

 

      Geriatrik sendromların varlığı ve günlük yaşam 

aktivitelerinde bağımlılık arasında güçlü bir ilişki söz 

konusudur. Kognitif bozukluk, düşme, idrar tutamama, 

görme veya işitme bozukluğu, düşük vücut kitle indeksi ve 

baş dönmesi bunlardan önde gelenlerdir. Relatif risk tek 

olayda 2,1 üç veya daha fazla olayda 6,6'dır. 

Unutulmamalıdır ki, fonksiyonelliğin kaybı ve bağımlılık 

yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu değildir. Yaşlılarda, 

kronik sağlık sorunlarının yüksek prevalansı ve etkisi göz 

önüne alındığında; kanıta dayalı müdahaleler ile problemler 

oluşmadan yaşam kalitesini maksimum artırmaya çalışmak 

ana hedefimiz olmalıdır. Kırılgan Yaşlı Bakımı 

Değerlendirilmesi [(TheAssessingCare of VulnerableElders 

(ACOVE-3)] projesi, rutin sağlık bakımı için önerilerini 

içerir. Ayrıca, yaşlı bakımında kalite göstergelerini belirler 

ve otörlerin kanıta dayalı kişisel yorumlarına yer verir.
2
 

      

      Koruyucu hekimlik, her yaş grubunda olduğu gibi, 

yaşlılık döneminde de büyük önem taşımaktadır. Koruyucu 

hekimliğin amacı; hastalığın ortaya çıkışını engellemek, 

erken tanı koyarak hastalığın ilerlemesini ve komplikasyon 

gelişimini azaltmaktır. Yaşlı bireylerde hastalıkları 

önlemek, yaşam kalitesini artırmak ve yaşlılık dönemi 

sağlık harcamalarını kontrol etmek için koruyucu sağlık 

hizmetleri gerekmektedir. Bu amaçla tarama testlerine 

ihtiyaç vardır. Yaşlılık döneminde tarama testleri 

planlanırken, kişinin fonksiyonel kapasitesi, genel durumu, 

eşlik eden ek hastalıkların olup olmadığı, yaşam beklentisi; 

taranması planlanan hastalığın veya durumun o toplumdaki 

sıklığı; tedavisinin ve erken tanısının olası olması, ülkenin 

ekonomik durumu ve sağlık sistemi gibi faktörler de göz 

önünde bulundurulmalıdır.
3
 

 

      Yaşlıların tümü için sağlığın geliştirilmesinden 

bahsedilebilir. Korunmanın etkinliği, yaşlının fiziksel 

sağlığı, fonksiyonel kapasitesi ve kognitif durumuna bağlı 

olarak değişir. Sağlıklı yaşlıda, kronik hastalığı olan yaşlıda 

ve kırılgan yaşlıda seçilecek girişimler farklıdır. Sağlıklı 

yaşlıda, kronik hastalık yok veya azımsanacak kadar az 

olup, kişilerin fonksiyonel kapasiteleri iyidir. Bu grupta 

tarama testleri, hastalıkların birincil ve ikincil korunmasına 

ve kırılganlığın önlenmesine yönelik girişimleri içermelidir. 

Kronik hastalığı olan yaşlılarda tarama testleri, normal 

sağlıklı yaşlılarda önerilenlerin yanında, mevcut 

hastalıkların takibi ve oluşabilecek komplikasyonların 

önlenmesine yönelik olanları içermelidir. Yaşlı 

popülasyonda, birinci basamak kısa vadeli tanımlar ile orta 

ve uzun vadeli hedefler için uygun bir çerçeve oluşturur. 

Ayrıca bağlı olduğu toplulukların uygun şekilde yardım ve 

önceliklerini belirler, etkili bir şekilde uygulanmasına 

yardımcı olur. Kısa vadeli acil ihtiyaçlara odaklanmak ya 

da mevcut sağlık durumunu korumak, son dönem hastalar 

için tek odak noktası olabilir. Orta vadeli sorunlar için 5 

yıllık ihtiyaçları belirlemeli; önleyici bakım, hastalık 

yönetimi psikolojik sorunlar ve başa çıkma stratejilerini 

içermelidir. Uzun vadeli sorunlar için; sağlıklı ve 

fonksiyonel iken planlar yapılmalıdır. Beklenen 

düşkünlükte efektif biçimde hareket edebilmek için, sağlıklı 

yaşam ve fonksiyonelliğin devamı açısından önceliğin 

seçiminde hasta ve bakım verenin yardımının gerekliliği 

unutulmamalıdır.
4
 

 

      Koruyucu önlemler, genel olarak Tablo 1’de görüldüğü 

gibi dört grupta sınıflandırılır.  

 

 

*Birincil korunma: Asemptomatik kişilerde, hastalığın 

ortaya çıkışını önlemek için yapılan girişimler (Aşılar, 

yaşam tarzı değişiklikleri, fiziksel aktivitenin desteklenmesi 

ve kemoprofilaksi).   

 

*İkincil korunma ise, hastalıkları semptomatik hale 

gelmeden önce teşhis ederek morbidite ve mortaliteyi 

azaltmayı hedefler. Kanser taraması, işitme veya görme 

bozukluğu, osteoporoz için kemik mineral dansitesi 

ölçümü, hipertansiyonu tespit için kan basıncı ölçümü ve 

abdominal aort anevrizması için abdominalultrasonagrafi 

yapmak ikincil korunma örneklerdir.  

 

*Üçüncül korunma ise, var olan bir hastalığın 

rehabilitasyonu, daha fazla morbiditenin oluşumunu 

önlemek, fonksiyonelliği korumak amacıyla yapılan 

işlemlerdir. Diyabetin akut ve kronik komplikasyonlarının 

önlenmesi (hipoglisemi koması, diyabetik ayak, nefropati, 

nöropati,   retinopati, koroner  arter hastalığı gelişmesi 

gibi), kognitif problemlerin tanımlanması, yürüme ve denge 

Tablo 1.  Koruyucu önlemlerin aşamaları 

 BİRİNCİL 

KORUMA 
   

İKİNCİL 

KORUMA 

ÜÇÜNCÜL 

KORUMA 

DÖRDÜNCÜL 

KORUMA 

Hastalık 

öncesi dönem 

 
 

Asemptomatik 

hastalık 

dönemi 

Semptomatik 

hastalık  

dönemi 

 
Gereksiz ilaç ve 

tibbi 

müdahaleri 

önleme 
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problemlerini önleme, malnütrisyon ve idrar kaçırma 

rahatsızlıkları önleme örnek olarak verilebilir.   

 

*Dördüncül koruma; hastayı gereksiz ilaç kullanımı ve 

gereksiz tıbbi müdahaleden korumak için yapılır. Kısaca 

hastayı hekimlerin yapabileceği hatalardan korumak 

amaçlanmakta diyebiliriz (gereksiz ilaç kullanımı, gereksiz 

invazif girişimler gibi). 

 

1.Yaşlılarda Birincil Koruma 

 

Çok yaşlılarda bile koruyucu hekimlikle hastalıkları 

önlemek, ilerlemesini yavaşlatmak ve komplikasyonları 

azaltmak mümkündür. Sağlıklı bir yaşam tarzı belirlemek, 

yaşlılıkta ortaya çıkabilecek engellilik gelişimini önlemekte 

yararlıdır. 65 yaş üstü engelliliği bulunmayan bireylerde 

yapılan bir kohort çalışmada,  12 aylık takip sonucunda 

aktif sigara içenler veya yakın zamanda bırakanlarda, 

engellilik gelişme riski yüksek seviyede bulunmuştur. 

Günlük 1 porsiyondan az sebze ve meyve yiyenlerde 

engellilik gelişme riski orta/yüksek düzeyde.Orta ve düşük 

seviyede fiziksel aktivitede bulunanlarda ise, engellilik 

gelişme riski orta düzeyde bulunmuştur.
5
 Yaşlılardaki 

birincil koruma yöntemlerine alt başlıklar halinde sırayla 

değinilecektir. 

 

Beslenme  

Beslenmenin değerlendirilmesi, yaşlı değerlendirmesinin 

olmazsa olmaz parçalarından biridir. Bu açıdan hastanın 

iştah durumu, kilosu belirlenmeli, son 6 ay içerisinde 

istemsiz olarak vücut ağırlığının % 10’ undan fazlasının 

kaybedilmesi durumunda “ Mini Nütrisyonel 

Değerlendirme Testi ” yapılmalıdır. Hastaların mutlaka 

boy, kilo, bel, baldır ve üst orta kol çevresi gibi ölçümleri 

kayıt altında tutulmalıdır.
6 

 

Fiziksel Aktivite 

Egzersiz, tüm yaşlarda faydalıdır. Morbidiyeti azaltır, 

yaşam kalitesini artırır. Yaşlıların tümüne egzersiz 

önerilmelidir. Çok yaşlı ve komorbid durumları olanlar özel 

bakım tesislerinde egzersizden yararlandırılmalıdır. The 

American Heart Association (AHA) ve  American College 

of Sport Medicine (ACSM) 65 yaş üstü bireyler için, 

egzersiz ve çeşitli faaliyet türleri için rehberler 

yayınlamıştır. Spesifik egzersizler aerobik, kas 

güçlendirme, esneklik, denge olmak üzere dört kategoriye 

ayrılır.
7-9

 

 

      AHA/ACSM kılavuzları egzersizlere güvenlilik ve 

devamlılık açısından kademeli olarak ya da derecesine göre 

yapılmasını vurgulamaktadır. Kişiye özgü bireysel aktivite 

planı yapılmalıdır. Özellikle çoklu hastalıkları olanlarda ve 

yaşlılarda, fizyoterapistler tarafından kişiye özgü 

programlar düzenlenmelidir (ör: kardiyak veya 

pulmonerrehabilitasyon). Asemptomatik hastalarda,rutin 

EKG veya eforlu testler egzersiz programlarına başlangıçta 

endike değildir. 

 

       Denge egzersizleri, düşmeleri önlemek, ayakta sağlam 

durabilmek ve olası düşmelerle olabilecek yaralanmalarda 

faydalıdır. Statik denge eğitiminde, denge platformunda 

kişinin mevcut dengesini korumayı sağlaması amaçlanır. 

Dinamik denge eğitimi,TaiChi gibi belli plan ve program 

dışında da yapılabilir tarzda olmalıdır.
10,11

 

 

       Aerobik aktivite, haftada 5 gün 30 dakika orta şiddette 

egzersiz veya haftada 3 gün 20 dakika daha yoğunluktaki 

(kuvvetli)  aktivite şeklinde yapılmalı. İki aktivitenin çeşitli 

kombinasyonları da önerilebilir. 

 

       Kas gücünü korumak ve artırmak için direnç ve ağırlık 

egzersizleri uygulanır. 

 

       Esneklik için yapılan egzersizlerde, kanıtlar daha 

güçsüz olmakla birlikte, uzmanlar her gün yapılan 10 

dakikalık majör kasları sabit germe egzersizlerinin aerobik 

veya kas güçlendirme egzersizler sonrası hareket açığını 

korumak için önermektedir.
12 

 

Sigara ve Alkol Kullanımına Yönelik Koruma 

65 yaş üstü bireylerde kullanım oranları, gençlere oranla 

daha düşüktür. Sigara kullanımının eskiden beri mortalite 

ile ilişkisi bilinmektedir. Sigara içimi akciğer kanseri, kalp-

damar hastalıkları, KOAH başta olmak üzere pek çok 

hastalıkta risk faktörüdür.  Sigarayı bırakmanın, koroner 

kalp hastalığı, çeşitli kanser ve kronik obstrüktif akciğer 

hastalığı riskini azalttığı yüksek kanıt düzeyinde 

gösterilmiştir.
13

 

 

       Yaşlılarda yapılan toplum kökenli bir çalışmada; 

mortalitenin 5 yıl içerisinde sigarayı bırakanlarda, aktif 

kullananlara oranla daha düşük olduğu bulunmuştur.
14

 

ACOVE sigarayı bırakmayla ilgili danışmanlık ve ilaç 

tedavisi şeklinde genel uygulamada etkili birkaç yöntem 

tanımlamıştır.
15

 United StatesPreventive Services Task 

Force (USPSTF), sigarayı bırakmak için danışmanlık ve 

farmakoterapi önermektedir.
15

 Nikotin replasmanının 

yaşlılarda spesifik çalışması olmamakla birlikte uygun 

bireylerde etkili olduğu gösterilmiştir. 
16 

 

       Bupropion ve vareniklindahil olmak üzere diğer 

seçenekler, aynı zamanda yaşlı hastalar için de uygun 

tercihler olabilir.
16

 

 

       65 yaş üstü kişilerde, alkol tüketimi ile kronik olaylar 

ve ilaç kullanımı %15 oranında sağlık sorunları ile ilişkili 

bulunmuştur. Alkol kullanımı genel sağlık sorunlarını 

etkilediği gibi yaşlılarda kognitif fonksiyonları da 

bozabilmektedir.
17 
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       American Geriatrics Society, rehberlerinde alkol 

kullanım sıklığı ve miktarı ile ilgili aşağıdaki 4 sorunun 

sorulmasını önermektedir.  

1. Alkol alımını azaltmanız gerektiğini hiç hissettiniz mi 

(ilaç kullanmak ister misiniz)? 

2. Alkol aldığınız için gelen eleştiriler sizi sinirlendirir mi?  

3. İçtiğiniz için suçluluk hissettiğiniz oldu mu?  

4. Sinirlendiğiniz veya sabah kalktığınızda gözlerinizi 

açtığınız zaman ilk düşündüğünüz içmek midir?  

Bu soruların ikisinin veya daha fazlasının cevabı evetse 

profesyonel yardım gerekir
18

.The National Institute on 

Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA)'nınaşırı alkol 

tüketimi için bir danışmanlık programı vardır. 

 

Aspirin Kullanımı 

Kardiyovasküler hastalıklar ve inme, Birleşik Devletler’de 

en sık ölüm sebebidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 

tahminlerine göre, 2020 yılında kardiyovasküler hastalıklar 

(KVH) tüm dünyada en sık ölüm sebebi olacaktır. Her 5 

erişkinden 1 tanesinde kardiyovasküler hastalıkların bir 

formunun bulunduğu düşünülmektedir. Aspirinin, 

kardiyovasküler faydaları trombositlerdeki COX-1’i geri 

dönüşümsüz olarak asetillemesi ile (75-100mg/gün 

dozunda) oluşmaktadır. Aspirinin net faydası, artan 

kardiyovasküler hastalık riski ile belirginleşmektedir. 

Örneğin, 5 yıllık KVH riski %1 olan her 1000 hastada 

aspirin kullanımı 1-4 kalp krizini engellerken, riski %5 olan 

grupta 6-20 myokardenfarktüsünü engellenmektedir. 

USPSTF kılavuzlarında, artmış kardiyovasküler hastalıklar 

riskinde (5 yıllık risk %≥3 ise) aspirin kullanımı şiddetle 

tavsiye edilmektedir
19

.  Women's Health Study 

sonuçlarında ise inme ve koroner kalp hastalıkları risk 

önlemesinde aspirin tedavisinin yararlılıklarının erkek ve 

kadın cinsiyette farklılık gösterebileceği belirtilmiştir.
20

 

Aspirin, erkekleri ilk olarak MI, kadınları ise iskemik 

inmeden korumaktadır. 

 

       KVH’dan korunmada düşük doz aspirinin (100 mg/gün 

veya daha azının 75 mg/gün) yeterli olduğunu 

göstermektedir. Aspirin kullanımı,hemorajik inme ve 

gastrointestinal sistem (GİS)  kanama riskini belirgin 

şekilde artırmaktadır. Yaşlılarda düşük doz aspirin tedavisi 

ile GİS kanamaları olabileceği bildirilmiştir. Yapılan 

dengeleme analizine göre kanama riski ile MI ve stroke 

riski gözden geçirilmeli ve karar verme aşamasında,yarar–

zarar ilişkisine göre kullanımı kişilerin durumuna göre 

planlanmalıdır
21,22

. The American College of Cardiology / 

American College of Gastroenterology/American Heart 

Associationkılavuzları kronik aspirin kullanan 60 yaş üstü 

tüm hastalarda birlikte proton pompa inhibitörlerinin 

kullanımını da önermektedir.
23 

 

Aşılama 

Yaşlanmayla birlikte, immün yanıtın azalması sonucu aşıya 

verilen yanıt da azalır. 40 yaş altındakiler Hepatit- B aşısına 

%95 oranında koruyucu antikor cevabı oluşurken 65 yaş 

üzerinde bu oran %75 civarına düşer.
24 

 
Aşı 50-59 60-64 65 yaş üstü 

Tetanoz-

Difteri-

Boğmaca 

Primer 

immünizasyon 

tam ise 10 
yılda bir rapel 

(ilk dozda 

asellüler 
boğmaca) 

Primer 

immünizasyon 

tam ise 10 
yılda bir rapel 

(ilk dozda 

asellüler 
boğmaca) 

Td ile 10 yılda 

bir rapel 

Herpes Zoster Önerilmemekte Tek doz Tek doz 

Pnömokok Riskli hasta 

grubuna 1 veya 
2 doz 

Riskli hasta 

grubuna 1 veya 
2 doz 

Tek doz 

İnluenza Her influenza 

sezonundan 
önce tek doz 

 

Her influenza 

sezonundan 
önce tek doz 

 

Her influenza 

sezonundan 
önce tek doz 

 

Hepatit A Riskli hasta  

grubunda 2 doz 
 

Riskli hasta  

grubunda 2 doz 
 

Riskli hasta  

grubunda 2 doz 
 

Hepatit B Riskli hasta  

grubunda 2 doz 
 

Riskli hasta  

grubunda 2 doz 
 

Riskli hasta  

grubunda 2 doz 
 

Kızamık-

Kızamıkçık-

Kabakulak 

Riskli hasta  

grubunda 1 
veya 2 doz 

 

Riskli hasta  

grubunda 1 
veya 2 doz 

 

Önerilmemekte 

Meningokok Riskli hasta  

grubunda 1 
veya daha fazla 

doz 

 

Riskli hasta  

grubunda 1 
veya daha fazla 

doz 

 

Riskli hasta  

grubunda 1 
veya daha fazla 

doz 

 

Varisella 2 doz 2 doz  2 doz 

Recommended Adult Immunization Schedule-United States 2015 

 

İnfluenza Aşısı: Yaşlı popülasyonda, tüm hastalık ve 

ölümlerin en önemli nedenlerinden biridir. Pnömoni ve 

influenza ilişkili ölümlerin %90’dan fazlası 65 yaş ve üzeri 

kişilerdir. İmmün yaşlanma ve viralklirenste zayıflama 

nedeniyle yaşlı kişiler influenza komplikasyonları açısından 

daha yüksek risk altında bulunmaktadır.
25

 Düşük titrede 

antikor oluşmasına rağmen, yaşlı kişiler aşılamadan fayda 

görmekte ve semptomlar daha düşük şiddette 

seyretmektedir.
26 

 Aşıİnfluenzainsidansını ve şiddetini 

azaltmakta, influenza ile ilişkili hastaneye yatışlarını (%48) 

önlemektedir. Ayrıca Pnömonileri, inme ve iskemik kalp 

hastalığı riskini azaltır.
25

 

Tetanoz-Difteri Toksoid Aşısı: 60 yaş ve üstünde tetanoz 

enfeksiyonu riski, 20-59 yaş arası kişilere göre 2 kat 

fazladır. ABD’de tetanoz vakalarının %60’ı, 60 yaş üstü 

vakalarda mortalite riski yaş ile orantılı olarak artmakta 

Tetanospazmin’e karşı gelişen antikor titre düzeyleri de 

yaşla beraber azalmaktadır
27

. 65 yaş üstü kişilere önerilen 

aşı formu “Td”dir. Yaralanma sonrası aşılama şekli tablo 

3’de özetlenmiştir. Aşı öyküsü bilinmeyen ya da güvenilir 

olmayan kişilere; Td, 4 hafta arayla 2 doz, 2. dozdan 6-12 

ay sonra 3. doz uygulanır. 10 yılda bir ise rapel dozu 

yapılmalıdır. 

Tablo 2.  Yaş gruplarına gore aşılama tablosu 
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Pnömokok Aşısı: 65 yaş üzerinde,pnömokokal 

enfeksiyonların insidansı artar. Mortalite genellikle 

bakteriyemi ve menenjit ile ilişkilidir. 50-70 yaş arasındaki 

bireyler için %40’ın altında iken, 70 yaş üstünde risk %55 

üzerine çıkar.
28

 Yaşlılarda büyük ölçekli prospektif etkinlik 

çalışmaları olmamakla birlikte, daha küçük çalışmalar ve 

onların meta analizleri mevcuttur. Aşı, pnömoni ve 

pnömokok ile meydana gelen invazivhastalıklarda 

hastaneye yatışı ve ölümü engellemede %60-64 etkindir
28

. 

65 yaş üzerindeki kişilere, 23 serogrup içeren polisakkarid 

aşı (PPV23) şu şekilde uygulanır; 

 

       Eğer ilk doz 65 yaşından önce ise tek doz aşılama, ilk 

aşılama 65 yaş üzerinde ve üzerinden en az 5 yıl geçmişse 

2. bir doz uygulama yapılır (Subkutan ya da 

İntramüsküler). Pnömokok aşısı başka bir bölgeden olmak 

koşulu ile bütün aşılarla aynı zamanda uygulanabilir. 13 

valanlıkonjugepnömokok (PCV13) ile PPV23 aşılarının 65 

yaş üzeri kişilerde maliyet-etkinlik açısından 

karşılaştırıldığı bir çalışmada PPV23 daha pahalı ve az 

etkin, tek doz PCV13 ile aşılama stratejisi yaşlılarda daha 

ekonomik daha immünojenik  bulunmuştur
29

. 

 

       2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri hastalıkları 

kontrol ve aşı uygulamalarına ilişkin danışma komitesi 

(ACIP) pnömokok aşısı ile ilgili revizyona gitti; 65 yaş üstü 

tüm yetişkinlere PCV13 ve PPSV23 yapılmasını 

önermektedir. Tüm yaşlılara 65 yaş öncesi aşılanmış dahi 

olsalar 1 doz PPSV23 yapılmalıdır. Bununla birlikte 

PPSV23 dozları arasında beş yıllık bir minimum aralık 

muhafaza edilmeli. PCV13 ise aşılamanın tekrarı için ( 

Rapel için) uygun değildir.
30 

 

 

Herpes Zoster veya Zona:Yaşam boyunca, bireylerin 

yaklaşık % 30'unu etkiler ve bu kişilerin 2/3’sinden fazlası 

50 yaş üstündedir. Latentvarisella,zoster virüsünün 

reaktivasyonu sonucu ağrılı lokalize döküntü ile ortaya 

çıkar. Ayrıca yaşlı (8-10 kat), immune yetmezlikli ya da 

stres durumunda görülme oranı artar. Post-herpetik nevralji, 

ensefalit, miyelit, kranial ve periferik sinirlerin felci dahil 

en sık gözlenen komplikasyonlarıdır.
31

 

 

       Uzun süreli bir kohort çalışmada, zona aşısının hem 

sağlıklı hem de diyabetesmellitus ve koroner kalp hastalığı 

gibi kronik hastalıkları olanlarda, %55 oranında zona 

riskini azalttığı gösterilmiştir.
31

 

 

       60 yaş ve üzeri 38500 olgunun placebo ile  

karşılaştırıldığı randomize kontrollü bir çalışmada, zona 

aşısının tek doz aşılamayla 60 yaş ve üstü kişilerde 5 yıl 

boyunca Zona enfeksiyon oranını %51, Postherpetik 

nevralji oranını %67 oranında azalttığı gösterilmiştir.
32

 

 

       60 yaş ve üzeri kişilere, daha önce herpes zoster 

enfeksiyonu olup olmamasına bakılmaksızın tek doz aşı 

yapılması önerilmelidir.
33 

 

2.Yaşlılarda İkincil Koruma 

 

Hipertansiyon, dislipidemi, diyabetesmellitus, abdominal 

aort anevrizması, obezite gibi kardiyovasküler risk 

faktörlerinin taranmasının yanında; meme, prostat, serviks 

kanseri, kolorektal kanser, tiroid fonksiyon bozuklukları, 

osteoporoz, depresyon, kognitif fonksiyon bozukluğu ve 

bunun yanında işitme ve görme fonksiyonlarının 

değerlendirilmesine yönelik taramalar da yapılmalıdır. 

Görme bozuklukları yaşam kalitesini olumsuz etkiler, 

düşme riskini artırır ve genelde %25-50 olguda tedavi 

gerektirir. Görme kaybı “Snellen şeması” gibi basit 

taramalarla saptanabilir ve birinci basamak hekimleri 

tarafından da yapılabilir. Snellen testi 65 yaş üstü kişilerde 

uygulanabilir. Diyabetik retinopati ve makülerdejenerasyon 

ise fundoskopik muayene ile tespit edilir. Aile hekimine 

herhangi bir yakınma ile gelen yaşlıda “İki hafta içinde 

kendinizi umutsuz, üzgün hissettiniz mi?” “İki hafta içinde 

yapmakta olduğunuz şeylere ilginizde azalma oldu mu?” 

gibi iki soru şekliyle yapılan depresyon taramaları diğer 

uzun tarama yöntemleri kadar başarılı olmaktadır. Demansı 

dışlamak için “Mini Mental Durum Değerlendirme 

(MMSE)” testinin uygulanması önerilir. Yaşlılarda tam kan 

sayımı ve idrar tahlilleri istenmesi gereken rutin testlerin 

başında gelmelidir. Anemi saptandığında, aneminin 

etyolojisine yönelik testler yapılmalıdır. İleri yaşta 

B12 vitamini eksikliği sıklığı arttığı unutulmamalıdır. 

Özellikle beslenme bozukluğu olanlarda, bakımevinde 

kalanlarda, nöropsikiyatrik bozukluğu olan veya anemi 

saptanan yaşlılarda B12 vitamin düzeyi tayin edilmelidir.
34-

39 

 

3.Yaşlılarda Üçüncül Koruma 

 

Olası komplikasyonları önlemek için, hipertansiyon 

tedavisi prensipleri; başlangıç tedavisi nonfarmakolojik 

yaklaşımları içermelidir (tuz kısıtlaması, diyet, kan basıncı 

artırıcı ilaçların kesilmesi gibi).Genel bir görüş birliği, 80 

yaş ve üzeri yaşlılarda kan basıncı hedefi 150/90 mmHg 

düşük değerlerde olması gerektiği şeklindedir.Yaşlılarda 

hipertansiyonun agresif tedavisi; ortostatik hipotansiyon, 

Tablo 3.  Tetanoz için temas sonrası profilaksi 

Temiz minör yaralar                 Diğer Bütün Yaralar* 

Bağışıklama durumu                Td               TIG                         Td                      TIG 

 

Bilinmiyor veya doz<3              Evet               Hayır                     Evet            Hayır 

 

>3 doz                                         Hayır**       Hayır                      Hayır                  Hayır 

 

*Kirli, dışkı ve salya teması olan yaralanmalar, ısırık, yanık, donma, kurşun yarası, kesi yaraları, 

yanıklar, yabancı cisim batması. 

Td: Tetanoz ve erişkin difteri toksoidi, TIG: Tenanozİmmünglogülin 

**Son doz üzerinden geçen süre >10 yıl ise Evet 

***Son doz üzerinden geçen süre >5  yıl ise Evet 
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düşme, böbrek yetmezliği ve elektrolit anomalileri endişe 

verici hadiselere sebep olabilir. 

 

       Diabetes Mellitus’un kötü kontrolü; dehidratasyon, 

kötü yara iyileşmesi, ketoasidoz koması, 

hiperglisemikhiperosmolar koma, diyabetik ayak, nöropati, 

retinopati ve nefropati gibi  komplikasyonları beraberinde 

getirir. 

 

       Diyabetik hastalardan istenmesi gerekli rutin 

laboratuvar testleri ve izlenme sıklıkları aşağıda 

verilmiştir
40

: 

 

– HbA1c: 3-6 ayda bir kez 

– Açlık lipidprofili (total kolesterol, HDL-kolesterol, 

LDL-kolesterol, trigliserid): Yılda bir kez 

– Mikroalbuminüri: Tanıda ve daha sonra yılda bir kez  

– Serum kreatinin: Yılda bir kez  

– İdrar incelemesi (keton, protein, sediment): Her 

vizitte 

– EKG: Yılda bir kez  

4.Yaşlılarda Dördüncül Koruma 

 

       Gözlemsel çalışmalar, multivitamin takviyesinin 

kanser veya kardiyovasküler hadiseleri azaltmadığını 

göstermiştir. Bir kohort çalışmasında, sağlıklı yaşlılarda 

uzun süreli multivitamin takviyesinin mortaliteyi artırdığı 

gözlemlenmiştir.
41

 

 

        Üriner inkontinans, yaşlılarda sosyal ve duygusal 

sıkıntıya neden olan en önemli problemlerden biri olmasına 

rağmen rutin olarak ürodinamik test önerilmemelidir. 

Presipite edici faktörler sorulmalıdır (öksürük, ilaç 

kullanımı gibi). Mesane ve rektal bölge değerlendirilip, 

nörolojik muayene uygulanmalıdır. Enfeksiyon açısından 

idrar ve kan tetkikleri, metabolik parametreler, renal 

fonksiyonlar ve B12 seviyesi araştırılmalıdır.
42

 

 

 

SONUÇ 

 

       Yaşlıların, yukarda değindiğimiz durumların dışında 

beslenme sorunları, duysal ve kognitif işlev yetersizliği 

sonucu vekalet verme, yaşlılara kötü muamele (suistimal), 

sosyal izolasyon, arkadaş eksikliği, yakınlarının olmaması, 

iyilik halinin devamı ve fiziksel bağımsızlığı açısından 

emosyonel destek sağlayan organizasyonlarının eksikliği, 

ürinerinkontinans, çoklu ilaç kullanımı gibi daha pek çok 

problemlerinden bahsetmek mümkündür. 

 

      Geriatrik yaş grubunda, koruyucu hekimliğin faydalı 

olması için, koruyucu hekimliğe genç yaşlardan, hatta 

çocukluktan itibaren başlanmalıdır. Koruyucu önlemlerin 

etkinliği, yaşlının fiziksel sağlığı, fonksiyonel kapasitesi ve 

kognitif durumuna bağlı olarak değişebilmektedir. Ancak 

çok yaşlılarda bile, koruyucu hekimlikle hastalıkları 

önlemek, ilerlemesini yavaşlatmak ve komplikasyonları 

azaltmanın mümkün olduğu bilinmelidir. 
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Sağlık Okuryazarlığı Nedir? Nasıl Değerlendirilir? Neden Önemli? 
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ABSTRACT 

Health literacy, when the doctor gives a medical information to a patient, it is the ability of the patient to understand, 

interprete the medical information and act appropriately according to this ability. Patients confront with complicated 

informations and treatments. Limited health literacy effects diagnosis and treatments in negative way and causes 

unnecessarily hospitalizations and emergency service usage, unnecessary diagnostic tests, increased hospitalizations. 

Initially, health literacy seems like a nonphysical concept but then lots of scales have been improved for its measurement. 

Institute of Medicine published “Health Literacy: Prescription to End Confusion” and assessed all scales of health literacy 

and divided into four main groups: These are TOFHLA (Test of Functional Health Literacy in Adults), REALM (Rapid 

Estimate of Adult Literacy in Medicine), HALS (Health Activities Literacy Scale), NVS (Newest Vital Sign). It is important 

to improve health literacy of people for health promotion. With the educataion of health workers, barriers for limited health 

literacy can be defined and some interventions can be done to improve health literacy levels of community. 

Key words: Health literacy, health promotion, primary care 
 

ÖZET 

Sağlık okuryazarlığı (SOY), bir hastaya tıbbi bir bilgi vermek istendiğinde, bireyin bu bilgiyi anlayıp, yorumlaması ve buna 

uygun davranış göstermesi olarak tanımlanabilir. Hastalar, sağlık sistemi içinde karmaşık bilgi ve tedavi süreçleriyle karşı 

karşıya kalmaktadırlar. SOY düzeyinin sınırlı olması, tanı ve tedavileri olumsuz etkilemekte, hastane yatışlarının artmasına 

ve yatış süresinin uzamasına neden olmaktadır. Bunun yanında, acil servisin uygunsuz kullanılmasına neden olmakta ve 

sağlık sistemine ek yükler getirmektedir. Başlangıçta soyut bir kavram gibi görünen SOY düzeyinin ölçümü için farklı 

yöntemlerle uygulanan birçok ölçek geliştirilmiştir. Tıp Enstitüsü tarafından yayınlanan "Sağlık Okuryazarlığı: Karışıklığa 

son vermek için Yönerge" (Health Literacy: Prescription to End Confusion) de, bu kavramla ilgili tüm ölçekler 

değerlendirilmiş ve 4 ana grupta toplanmıştır. Bunlar; Yetişkinlerde Fonksiyonel Sağlık Okuryazarlığı Testi (TOFHLA-Test 

of Functional Health Literacy in Adults), Tıpta Yetişkin Okuryazarlığının Hızlı Değerlendirilmesi (REALM-Rapid Estimate 

of Adult Literacy in Medicine), Sağlık Aktiviteleri Okuryazarlığı Ölçeği (HALS-Health Activities Literacy Scale), NVS 

(Newest Vital Sign). Bu alanda öncelikle yapılması gereken, hızlı uygulanabilir, güvenilir bir ölçek geliştirilmesinin öncelik 

kazanmasıdır. Bunun ardından, sağlık personeli eğitimleri ile, sağlık okuryazarlık düzeyi düşük bireylerin engelleri 

belirlenerek, bunlara yönelik bazı müdahalelerde bulunularak toplumun sağlık okuryazarlık düzeyi artırılabilir. 

Anahtar kelimeler: Sağlık okuryazarlığı, sağlığın geliştirilmesi, birinci basamak 
 

Received / Geliş tarihi: 28.07.2015,  Accepted / Kabul tarihi:08.12. 2015  
 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir TÜRKİYE*Address for Correspondence /Yazışma Adresi: Candan 
Kendir Çopurlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir TÜRKİYE, E-mail: candankendir@hotmail.com 

 

Çopurlar CK, Kartal M. Sağlık Okuryazarlığı Nedir? Nasıl Değerlendirilir? Neden Önemli? TJFM&PC, 2016;10(1):42-47. DOI: 10.5455/tjfmpc.193796

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

ÇOPURLAR ve ark. TJFM&PC WWW.TJFMPC.GEN.TR 2016; 10 (1) 

43 

GİRİŞ      

 

İnsanoğlunun varoluşundan bugüne, tıp alanında ihtiyaçlar 

doğrultusunda çeşitli gelişmeler yaşanmıştır. Birçok 

hastalığın tedavisi bulunmuş, birçoğunun ilerleyişinin 

önüne geçilmiş, ya da ilerleyişi yavaşlatılmıştır. Bireylerin, 

yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için hasta 

olduklarında uygun şekilde sağlık bilgisine ulaşmaları, 

anlamaları ve bu bilgiye uygun davranabilmeleri önem 

kazanmış, bu alanda yapılan çalışmalarla da Sağlık 

Okuryazarlığı (SOY) kavramı ortaya çıkmıştır.
1
  

 

     Literatürde yer almaya başlaması 1970'li yıllarda 

olmasına rağmen, önemi son yıllarda artan bu kavram, en 

basit ifadeyle; bir hastaya tıbbi bir bilgi vermek 

istendiğinde, bireyin bu bilgiyi anlayıp, yorumlaması ve 

buna uygun davranış göstermesi olarak tanımlanabilir. 

SOY, bireyin sadece eline verilen bir broşürü okuması ve 

anlaması ile sınırlı olmayıp, kendi sağlığını 

tanımlayabilmesi, hastalığını bilmesi, sağlığı ile ilgili 

uygun kararlar alabilmesi, sağlık sistemini nasıl 

kullanabileceğini ve bu sistemden nasıl yararlanacağını da 

bilmesini gerektiren geniş bir alan olarak görülmektedir.
1
  

 

Sağlık Okuryazarlığı Tanımının Gelişimi 

 

Sağlığı geliştirme alanında, ilk kez 1986 yılında Ottawa 

şehrinde “Uluslararası Sağlığı Geliştirme Konferansı” 

yapılmıştır. Bu konferansta, sağlıkla ilgili bilgilerin 

anlaşılabilir bir şekilde düzenlenmesi gerektiği ve toplumun 

buna uygun davranış geliştirmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Bunun içinde sadece sağlık sektörü çabasının yetersiz 

olduğu, diğer sektörlerin de desteğinin önemi vurgulanmış 

ve “Sağlık Okuryazarlığı” kavramı öne çıkmıştır.
2
 Sağlık 

okuryazarlığı tanımı, ilk kez 1974 yılında Simonds 

tarafından yapılmış olup, bu tanım şimdiki tanımından 

farklılıklar göstermektedir. 

 

     Konunun önem kazanmaya başladığı ilk dönemde en 

yalın halde "sağlığı için bireyin yetenekleri" tanımlaması 

yapılırken, 1993 yılında Nutbeam ve Wise tarafından 

bilgiye ulaşım, anlamlandırma ve davranış üzerinde 

durularak, "Bireyin sağlığı için sağlık bilgisine ulaşması, 

anlaması ve bu bilgiye uygun davranış geliştirmesi" 

tanımlaması yapılmış ve bugünkü tanımlamaların temeli 

oluşturulmuştur. Bu gelişmeler sonrasında, 1998 yılında 

Nutbeam’in Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) adına hazırladığı 

“Sağlığın Geliştirilmesi Sözlüğü”nde (Health Promotion 

Glossary) SOY tanımı daha da genişletilerek, "Bir bireyin 

sağlıkla ilgili bilgiye ulaşması, anlaması ve sağlığını 

geliştirici yönde bu bilgiyi kullanması için motivasyonunu 

ve yeteneğini belirleyen sosyal ve bilişsel beceriler" 

şeklinde yerini almıştır
1
. Türkçe'de ise bu tanım, T.C. 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Sağlığın Teşviki ve  

Geliştirilmesi Sözlüğü’nde "Bireylerin, iyi sağlığı teşvik 

edecek ve sürdürecek şekilde bilgiye erişme, bilgiyi anlama 

ve kullanma becerisi ve motivasyonunu belirleyen bilişsel 

ve sosyal becerileri temsil eder" şeklinde ifade 

edilmektedir.
3
 

 

     Sonraki yıllarda yapılan tanımlamalarda, örneğin 

Amerikan Tıp Derneği 1999’da, SOY'u ilaç üzerindeki 

etiketleri anlama düzeyi ile ilişkilendirirken,
4
 Tıp Enstitüsü 

(Institute of Medicine) ise 2004 yılında, "SOY düzeyi; bir 

bireyin bir sağlık bilgisini edinebilme, değerlendirebilme, 

anlama ve doğru sağlık kararını verebilmek için uygun 

hizmetleri kullanabilme düzeyidir" şeklinde tanımlamıştır
5
. 

2012 yılında, Sorensen ve ark.'ları, o güne kadar yapılan 

tüm tanımları analiz ederek "SOY; okuryazarlıkla 

bağlantılı, insanların sağlıklarıyla ilgili olarak günlük 

yaşamlarında karar almak, yaşam kalitelerini yükseltmek 

ve sürdürmek için sağlıklarını geliştirme ve hastalıklarını 

önleme amacıyla gerekli sağlık bilgisine erişme, anlama, 

değer biçme ve bilgiyi kullanmayı sağlayacak bilgi, 

motivasyon ve yeterliliktir" şeklinde tanımlamışlardır.
6
 

 

Sağlık Okuryazarlığı Kavramsal Gelişimi 

 

İlk tanımlandığı günden, 2000’li yıllara kadar SOY’un 

kavramsal modeliyle ilgili birçok öneri ortaya atılmıştır ve 

bunların çoğu, tanım ile örtüşmemektedir. Nutbeam 2000 

yılında, 3 düzeyli bir model geliştirmiş ve sağlık 

okuryazarlığını; fonksiyonel okuryazarlık, interaktif 

okuryazarlık ve kritik okuryazarlık olarak 

derecelendirmiştir. Fonksiyonel okuryazarlık; bireyin 

sağlıkla ilgili temel okuma-yazma becerilerini içerir. 

İnteraktif okuryazarlık; gelişmiş bilişsel okuryazarlık ve 

sosyal yetenekleri kapsamaktadır. Kritik okuryazarlık ise; 

üst gelişmiş bilişsel ve sosyal yetenekleri içine alır.
7
 Şekil 

1’de 2012 yılında Masstricht Üniversitesi’nden Sorenson 

ve ark.'larının yaptığı matriks modeli görülmektedir. Bu 

modele göre, merkezde bilgi, yeterlilik ve motivasyon yer 

almakta ve matriksin halkalarını erişim-anlama-

yorumlama-uygulama, sağlık bakımı, hastalıkları önleme 

ve sağlığın geliştirilmesi oluşturmaktadır. Bir bütün olarak 

matriks değerlendirildiğinde, SOY’un 4 içeriğinin (sağlık 

bilgisine ulaşma, ulaşılan bilgiyi anlama, bilgiyi 

yorumlama, bilgiye uygun davranış geliştirme), 3 ayrı 

sağlık etkinlik alanına (sağlık bakımı, hastalıkları önleme, 

sağlığın geliştirilmesi) uygulandığı görülmektedir. Buna ek 

olarak, bireysel düzey ile toplumsal düzeyin birbiriyle 

etkileşim halinde olduğu da gösterilmektedir.
6
 

 

Sağlık Okuryazarlığının Değerlendirilmesinde 

Kullanılan Ölçekler 

 

Sağlık okuryazarlığın değerlendirilmeye başlandığı ilk 

dönemlerde, "Size bir sağlık materyali verildiğinde anlıyor 

musunuz?", "Sağlık materyallerini okurken yardıma ihtiyaç 

duyuyor musunuz?" gibi sorularla, hastanın beyanına göre 

SOY düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır.
2
 Giderek önem 

kazanan bu konu üzerinde artan ilgiyle birlikte, ölçek 

geliştirme çalışmaları başlamıştır. Bu ölçeklerden, SOY 

düzeyini ölçmek için kullanılan ilk ölçek, National 

Assesment of Adult Literacy (NAAL-Ulusal Yetişkin 
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Okuryazarlığının Değerlendirilmesi) olup, Amerikan sağlık 

eğitimini yansıtan bir ölçek olarak kullanılmış ve 

geribildirimler toplanmıştır. Bu geribildirimlere göre, elde 

edilen sonuçlar ile yetişkinlerin sağlık alanındaki 

yeteneklerinin birbiriyle uyuşmadığı gösterilmiştir.
8
  

 

 

 

     Başlangıçta, soyut bir kavram gibi görünen SOY 

düzeyini ölçmek için, zamanla farklı yöntemlerle 

uygulanan birçok ölçek geliştirilmiştir. Buna bağlı olarak, 

artık gündemde hangi ölçeğin kullanmasının daha doğru 

sonuç vereceğine dair tartışmalar yer almaktadır. 

Geliştirilen ölçeklerden bazıları, genel sağlık 

okuryazarlığının farklı alanlarını değerlendirmek için 

kullanılmaktadır. Bunlar arasında Sağlık Aktiviteleri 

Okuryazarlığı Ölçeği (HALS-Health Activities Literacy 

Scale), En Yeni Yaşamsal Belirteç (NVS-Newest Vital 

Sign), Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği (NLS-Nutritional 

Literacy Scale),  Tek Maddelik Okuryazarlık Ölçeği (SILS- 

Single Item Literacy Scanner), Slosson Sözlü Okuma Testi 

(Slosson Oral Reading Test), Yetişkin Basit Eğitimi Testi 

(TABE-Test of Adult Basic Education), Yetişkinlerde 

Fonksiyonel Sağlık Okuryazarlığı Testi (TOFHLA-Test of 

Functional Health Literacy in Adults), Geniş Aralıklı 

Ulaşım Testi (WRAT-Wide Range Achievement Test), 

Yetişkin Basit Öğrenme Değerlendirmesi (ABLE-Adult 

Basic Learning Examination) sayılabilir. Ayrıca alınan 

sağlık hizmetlerine özel ölçekler de yer almaktadır. Bunlara 

örnek olarak,  Diyabet için Okuryazarlık Değerlendirilmesi 

(LAD-Literacy Assesment for Diabetes) gibi hastalıklara 

özel olanlar ya da, Diş Hekimliğinde Yetişkin 

Okuryazarlığının Hızlı Değerlendirilmesi (REALD-Rapid 

Estimate of Adult Literacy in Dentistry), Tıpta Yetişkin 

Okuryazarlığının Hızlı Değerlendirilmesi (REALM-Rapid 

Estimate of Adult Literacy in Medicine), Revize Edilmiş 

Tıpta Yetişkin Okuryazarlığının Hızlı Değerlendirilmesi 

(REALM-R-Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine-

Revised) sayılabilir. Tıp Enstitüsü tarafından 2004 yılında 

yayınlanan "Sağlık Okuryazarlığı: Karışıklığa son vermek 

için Yönerge (Health Literacy: Prescription to End 

Confusion)"’de bu kavramla ilgili tüm ölçekler 

değerlendirilmiştir. Geliştirilmiş olan her ölçeğin 

değerlendirme özellikleri farklı olup, güçlü yönleri ve 

sınırlılıkları bulunmaktadır. Mevcut ölçekler dört ana 

başlıkta toplanmıştır.
5
 

 

     Yetişkinlerde, Fonksiyonel Sağlık Okuryazarlığı Testi 

(TOFHLA): Ölçeğin uygulanması yaklaşık 22-26 dakika 

sürmekte olup iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde, bireylere bilgi verilip bu bilgilere yönelik sorular 

sorulurken, ikinci bölümde, bireylerin tıbbi konularda 

verilen paragraflara uygun kelimeleri seçeneklerden 

seçmesi istenmektedir. TOFHLA ölçeğinin güçlü yönü, 

bireyin sağlıkla ilişkili metinleri ve bazı sayısal verileri 

okuyup anlamasının ölçülmesidir. Buna karşılık uygulama 

süresi uzun olması ve okuma yeteneğine dayanması gibi 

kısıtlılıkları mevcuttur. 

 

     Tıpta Yetişkin Okuryazarlığının Hızlı Değerlendirilmesi 

(REALM): Ölçekle artan zorluk derecesine göre yazılmış 

66 tıbbi kelimenin tanınması ve telaffuzun 

değerlendirilmesidir. Uygulama süresinin 3-6 dakika 

olması araştırmalarda zaman tasarrufu açısından avantaj 

oluşturmaktadır. Ancak, REALM ölçeği anlama ve sayısal 

beceriyi ölçmemektedir. 

 

     Sağlık Aktiviteleri Okuryazarlığı Ölçeği (HALS): 

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların 

önlenmesi, sağlık bakımının sürdürülmesi ve gerekli 

hizmetlere erişim şeklinde isimlendirilen   bölümden 

oluşmaktadır. Bu ölçek düz yazı, sayısal ve belge 

okuryazarlığını değerlendiren maddeleri içermektedir ve 

uygulaması yaklaşık 3 -40 dakika sürmektedir. SOY 

düzeyini birçok açıdan değerlendiren bir ölçek olmasına 

rağmen, uygulamasının çok uzun olması pratikte 

kullanımını zorlaştırmaktadır.
1
 

 

     En Yeni Yaşamsal Belirteç (NVS): 6 sorudan oluşur ve 

bireyin bir besin etiketini okuma ve anlamasını ölçer. Hem 

hesap, hem okuma, hem de kavrama yönlerini ölçmesi ve 

REALM gibi 3-6 dakika uygulama süresi olması ile 

avantajlıdır. Diğer yandan, iyi ve sınırda SOY düzeyini 

ayırt edememesi kısıtlılığıdır.  

 

     Geliştirilen bu ölçeklerden REALM ve NVS 2009 

yılında Özdemir ve ark.'ları tarafından Türkçe’ye 

uyarlanmış ve 4 6 hastanın sağlık okuryazarlık düzeyi 

belirlenerek sosyodemografik özellikleri ile 

karşılaştırılmıştır. İki testin okuryazarlık değerlendirmeleri 

arasında farklılık olduğunu ve hastaların REALM testinde 

NVS'ye göre daha yüksek okuryazarlık düzeyi 

gösterdiklerini belirlemişlerdir. İlkokul mezunu, düşük 

ekonomik gelir düzeyli kadın hastalar her iki testten en 

düşük puanı alan grup olmuşlardır.
9
 

 

     Diğer ülkelerde geliştirilmiş ölçeklerin geçerlilik-

güvenirliğinin yapılarak Türkçe’ye uyarlanması dışında, 

Türkçe SOY ölçeği geliştirilmesine yönelik çalışmalar da 

bulunmaktadır. Sezer ve ark'ları tarafından, 18-6  yaş arası 

381 bireye uygulanarak geliştirilen 23 maddelik Yetişkin 

Sağlık Okuryazarlık Ölçeği bunlardan biridir. Bu 

Şekil 1.   Entegre sağlık okuryazarlığı modeli6 



 

 

 

 

 

  

ÇOPURLAR ve ark. TJFM&PC WWW.TJFMPC.GEN.TR 2016; 10 (1) 

45 

çalışmada, ölçekten alınan puan arttıkça, bireyin sağlık 

okuryazarlık düzeyinin arttığı görülmüştür. Bu ölçeğin, 

Cronbach’s alpha değeri 0.77, açıklanan varyansı %60-68 

olarak bildirilmiştir. Buna göre, ölçeğin iç tutarlılığı yeterli 

olarak bulunmuş, ancak retest uygulaması sırasında 381 

bireyden 33’üne ulaşılması araştırmanın kısıtlılığını 

oluşturmuştur.
10

 

 

Sağlık Okuryazarlığının Önemi 

 

SOY, tanımlanmasından yola çıkarak bireyin kendi sağlığı 

ile ilgili kararları doğru alabilmesi için sağlık mesajlarını 

doğru anlaması için önemlidir. Yetersiz ve sınırlı SOY 

düzeyi olan bireylerin, yeterli SOY düzeyine sahip 

bireylere göre değerlendirildiğinde, gereksiz hastane 

masraflarının arttığı, hastane yatış sürelerinin uzadığı, 

gereksiz tetkik yaptırma oranlarının daha yüksek olduğu 

bilinmektedir.
11

 Ayrıca, bu bireylerin gereksiz acil servis 

kullanımlarının da arttığı görülmektedir. Tüm bu nedenler, 

gereksiz işgücü kayıplarına ve bununla birlikte artmış 

sağlık harcamalarına neden olmaktadır.
11

  

 

     Diğer bir açıdan, bireylerin SOY düzeyi ile sağlık 

yönetimleri arasındaki ilişkiye bakıldığı zaman, yetersiz 

veya sınırlı SOY düzeyi olan bireylerin, yeterli SOY düzeyi 

olan bireylere göre koruyucu sağlık hizmetlerini daha az 

kullandıkları ve kronik hastalık yönetimlerinin daha kötü 

olduğu görülmektedir. Bu bireylerin, mortalite ve morbidite 

oranları da daha yüksektir.
13

 Kronik hastalıklarla SOY 

ilişkisi irdelendiğinde, böbrek hastalıkları, astım ve KOAH, 

Tip 2 Diyabet, romatoid artrit ve depresyon nedeniyle 

izlenen bireylerde, düşük SOY nedeniyle bariyerlerin 

oluştuğu ve bunların aşılmasının gerekliliğine vurgu 

yapılmaktadır.
12-16

  

 

     Koruyucu sağlık hizmetleri yönünden SOY ilişkisi 

değerlendiğinde, düşük SOY düzeyinin tarama testlerinin 

uygulanması açısından önemli bir engel olduğu 

görülmektedir. Örneğin, İngiltere'de kolon kanseri tarama 

programında, bireylerle ilk iletişim yolu olarak evlerine 

tarama hakkında bilgi içeren yazılı bir materyal 

gönderilmektedir. Buna karşın bireylerin bazılarının yine de 

tarama yaptırmaması, sınırlı sağlık okuryazarlık düzeyine 

bağlanmaktadır.
17

 Bunun gibi, meme kanseri tarama 

davranışlarından kendi kendine meme muayenesi ve 

mamografi yaptırmamanın da düşük sağlık okuryazarlık 

düzeyi ile ilişkili olduğu bildirilmektedir.
19

 

 

     Düşük SOY düzeyi, bireylerin yazılı materyali okuyup, 

anlayıp, buna uygun davranış oluşturmasını 

engellemektedir. Bu noktada hazırlanan yazılı 

materyallerin, bireylerin SOY düzeyine göre düzenlenmesi 

veya toplumun SOY düzeyini yükseltecek girişimlerin 

yapılması gündeme gelmiştir. Yapılan çalışmaların 

sonuçları, SOY düzeyinin bireylerin cinsiyet, yaş, eğitim 

düzeyi gibi sosyodemografik özelliklerine bağlı olarak 

farklılık gösterdiğine işaret etmektedir.
5
 Taiwan'da, 3491 

katılımcıyla yapılan bir çalışmada erkek ve kadın hastaların 

sağlık okur-yazarlık düzeyi, kendi beyanlarına göre 

geliştirilen bir ölçekle değerlendirilmiştir. Yetersiz SOY 

düzeyine sahip kadınların, kendi beyanlarının ölçek 

sonuçlarıyla korelasyon gösterirken, düşük SOY düzeyine 

sahip erkeklerin, abartılı cevaplar verdiği ve kendi 

beyanlarında SOY düzeyinin daha yüksek olduğu 

gösterilmiştir.
19

 Avusturalya’da yapılan çalışmada da, 

düşük eğitim seviyesine sahip olan bireylerin, göçmen 

bireylerin ve özel sağlık sigortası olan bireylerin SOY 

düzeylerinin, diğer bireylere göre daha düşük olduğu 

bulunmuştur.
21

 İngiltere’de, von Vagner ve ark.’larının 

yaptığı çalışmada da, yaşlı bireylerin SOY düzeyleri genç 

bireylere göre daha düşük bulunmuştur.
21

 

 

Türkiye’de Sağlık Okuryazarlığı  

 

Sağlık okuryazarlığı konusuna, son yıllarda ülkemizde de 

ilgi artmıştır ve çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Sağlık 

Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 26 Aralık 

2012 tarihinde “Sağlık Okuryazarlığı Çalıştayı” 

düzenlemiştir. Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı ve bazı üniversiteler tarafından sağlık 

okuryazarlığının geliştirilmesi için çalışmalar 

yapılmaktadır.
22-23

 

 

     2009-2012 yılları arasında, 12 bölge 23 farklı il’de 4924 

kişide, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası 

desteğiyle, Tanrıöver ve ark.’ları tarafından Türkiye’de 

Sağlık Okuryazarlığı çalışması yapılmıştır. Bu çalışmaya 

göre, Türkiye’nin genel sağlık okuryazarlık indeksi 30.4 

olarak bulunmuştur. Değerlendirme sonucunda, toplumun 

%24. ’nin yetersiz, %40.1’inin sınırlı sağlık okuryazarlık 

düzeyine sahip olduğu görülmüştür. Yani, yaklaşık 3  

milyon birey yetersiz ve sorunlu sağlık okuryazarlık 

düzeyindedir.
24

  

 

     Bireylerin SOY düzeyini ölçmek için, Sezer ve ark.’ları 

tarafından geliştirilmiş “Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı 

Ölçeği” Türkçe literatürde tek örnek olarak ifade 

edilebilir.
10

  

 

Sağlık Okuryazarlığı’nın Birinci Basamak Sağlık 

Hizmetleriyle İlişkisi 

 

WONCA Avrupa kurulunun 2002 yılında yaptığı 

tanımlamaya göre, Aile Hekimleri yaş, cinsiyet, hastalık 

ayırt etmeksizin her bireye bakmakla yükümlüdür. Bu 

bakımın verilmesinde, aile hekimlerinin sahip olması 

gereken çekirdek yeterlilikler, birinci basamak yönetimi, 

kişi merkezli bakım, özgün problem çözme becerileri, 

kapsamlı yaklaşım, toplum yönelimli olma, bütüncül 

yaklaşım olarak tanımlanmıştır.
25

 Aile hekimlerinin, 

bireylerin her türlü sağlık hizmeti alımı açısından, sıklıkla 

sağlık sistemine ilk giriş noktası olması izledikleri ailelerin 

sağlık bakım hizmetlerinin etkin kullanımı noktasında da 

önemlidir. Uygun sağlık davranışlarının geliştirilmesi, 

ihtiyaç duyulan hizmetlere erişim, sağlık bakımının her 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.csgb.gov.tr%2F&ei=93bMUrO6I4bmywPEp4KYDA&usg=AFQjCNExsqEScZDRST1ig4zFAbPp4P6iAg&sig2=kJWfLJNMfQfyDqdiej3K3g&bvm=bv.58187178,d.bGQ
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.csgb.gov.tr%2F&ei=93bMUrO6I4bmywPEp4KYDA&usg=AFQjCNExsqEScZDRST1ig4zFAbPp4P6iAg&sig2=kJWfLJNMfQfyDqdiej3K3g&bvm=bv.58187178,d.bGQ
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aşamasında yapılan bilgilendirmelerin bireylere sağlanması 

noktasında, aile hekimlerinin SOY konusunda hem 

farkındalık, hem de yetkinlik sahibi olması önemlidir. Aile 

hekimleri, kapsamlı ve tekrarlayan görüşmelerle, bireylerin 

SOY düzeylerini belirleyerek, SOY düzeyine uygun etkin 

müdahaleler ile hem bireysel hem de toplumsal sağlığın 

geliştirilmesine katkı sağlayabilir.  

 

     Birinci basamak hizmetlerinde SOY’un önemini 

vurgulamak üzere, Sağlık Hizmeti Araştırmaları ve Kalite 

Ajans’sı (Agency for Healthcare Research and Quality) 

Evrensel SOY Tedbirlerini Uygulama Rehberi’nin (Guide 

to Implementing the Health Literacy Universal Precautions 

Toolkit) ikinci versiyonunu birinci basamak hizmetlerine 

yönelik hazırlayarak yayınlamıştır. Bu rehberde, SOY 

düzeyi düşük bireylerin farkına varma, bu bireyler için 

materyal hazırlama, bu kişilerle iletişim kurma gibi 

konulara değinilmiştir. Bireylere, kanıta dayalı yol gösteren 

bu rehberde, sözlü iletişim, yazılı iletişim, özyönetim, 

güçlendirme ve destekleyici sistem gibi alt başlıklar yer 

almaktadır. Buna ek olarak, zor hasta grupları için pratik 

yöntemler ve sağlık sistemi içinde, yol alma gibi anlatımı 

yaklaşık 30-4  dakika sürecek sunumları da içermektedir.
26

 

 

Sonuç ve Öneriler 

 

     Genel anlamda değerlendirildiğinde, eldeki bilgiler 

sağlık okuryazarlığının geliştirilmesinin önemine işaret 

etmektedir. Bireylerin sağlıklı kalması, sağlığını koruma ve 

geliştirmesi için temel sağlık bilgilerini anlaması, 

yorumlaması ve buna uygun davranış geliştirmesi ile 

gerçekleşebilir ki ancak bu şekilde toplum sağlığı 

geliştirilerek, sağlık hizmetlerinin doğru kullanımı 

sağlanabilir. 

Bu noktada, aile hekimlerinin konuya ilişkin farkındalığının 

ve bilgisinin arttırılması ilk önemli adım olarak 

görülmektedir. Düşük SOY düzeyinin, sağlık sisteminin her 

basamağında, özellikle aile hekimlerinin hizmetinde 

engeller oluşturabileceğinin bilinmesinin yanı sıra, SOY'un 

uygun araçlarla ölçülebildiği de akılda tutulmalıdır. Türkçe 

SOY ölçeklerinin ve çalışmalarının sınırlı sayıda olması, 

konunun Aile Hekimleri gündemine girmesinin önemini 

göstermektedir. Konuyla ilgili, gerek medya, gerek diğer 

uzmanlık alanlarının yanında aile hekimleri hastaları ve 

hasta yakınlarıyla çalışma içinde olmalıdır.  
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Case Report / Olgu Sunumu 
     

 

A Rare Cause of Recurrent Iron Deficiency Anemia: Osler 

Weber Rendu Syndrome 
 

Tekrarlayan Demir Eksikliğinin Nadir Bir Nedeni: Osler Weber Rendu 

Sendromu 
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ABSTRACT 

Osler-Weber-Rendu Syndrome (hereditary hemorrhagic telengiectasis) is a hereditary disease with autosomal dominant 

inheritance characterized by muco-cutaneous telengiectasis, arterio-venous malformations in internal organs. The disease is 

manifested by telengiectasis in oral mucosa, ear, nasal mucosa, fingertips and finger-beds and recurrent hemorrhage. 

Epistaxis is among the typical findings of the disease. Coexistence with arterio-venous malformations is common. It may 

lead to gastrointestinal hemorrhage and neurologic problems due to mucosal telengiectasis. Herein, we presented a case who 

had recurrent iron deficiency anemia and diagnosed with Osler-Weber-Rendu Syndrome as the result of radiologic and 

endoscopic examinations performed due to the presence of oral telengiectasis. 

Key words: Hereditary hemorrhagic telengiectasis, Osler-Weber-Rendu Syndrome, iron deficiency anemia, pulmonary 

arterio-venous malformation, hemorrhage   

 

ÖZET 

Osler-Weber-Rendu Sendromu (herediter hemorajik telenjiektazi) mukokütanöz telenjiektazi, iç organlarda arteriovenöz 

malformasyonlar ile karakterize, otozomal dominant geçişli kalıtsal bir hastalıktır. Hastalık oral mukoza, kulaklar, burun 

mukozası, parmak uçları, tırnak yataklarında telenjiektaziler ve tekrarlayan kanamalar ile kendini gösterir. Epistaksis 

hastalığın tipik bulgularındandır. Arteriovenöz malformasyonlar ile birlikte sık görülür. Mukozal telejiektazilere bağlı 

gastrointestinal kanama ve nörolojik problemlere yol açabilir. Burada tekrarlayan demir eksikliği anemisi  ve oral 

telenjiketazileri olduğu için yapılan radyolojik ve endoskopik muayeneler sonucunda Osler-Weber-Rendu Sendromu tanısı 

koyulan bir olguyu sunduk. 

Anahtar kelimeler: Herediter hemorajik telenjiektazi, Osler-Weber-Rendu Sendromu, demir eksikliği anemisi, pulmoner 

arteriovenöz malformasyon, kanama 
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INTRODUCTION 

 

Osler-Weber-Rendu (OWR) syndrome is a rare disease 

with autosomal dominant inheritance characterized by 

recurrent epistaxis, telengiectasis in skin and mucosa and 

arterio-venous malformations (AVM) in many organs.
1
 The 

reported incidence is 1-2 cases per 100,000 population 

annually. The overall prevalence is estimated to be 

approximately 1-2 cases per 10,000 population. However,  

the prevalence may be underestimated because many cases 

may be asymptomatic.
2
 OWR syndrome is manifested by 

muco-cutaneous telangiectasis and arterio-venous 

malformations (AVMs), a potential source of serious 

morbidity and mortality.
3
  Lesions can affect the 

nasopharynx, central nervous system (CNS), lung, liver, 

and spleen, as well as the urinary tract, gastrointestinal (GI) 

tract, conjunctiva, trunk, arms, and fingers.
3,4

 We presented 

this case report due to its rarity and to emphasize the 

importance of physical examination. Family medicine 

addresses the rare presentations of common conditions and 

also common presentations of rare conditions, therefore 

physicians should keep in mind the rare presentation of iron 

deficiency anemia, a common condition in primary care. 

  

CASE 

 

     A 48-year-old female patient was admitted to Family 

Medicine Outpatient Clinic of Başkent University due to 

recurrent iron deficiency anemia (IDA). In her medical 

history, she had 4 miscarriages, her last delivery was 16 

years ago and she did not have menstruation since then. She 

had been using levothyroxine sodium due to 

hypothyroidism and antiepileptic medications due to 

seizures for a long time. She was learned to have short-

lasting epistaxis and she did not have any other 

hemorrhages. She had been receiving perioral or 

intravenous iron therapy however her hemoglobin levels 

were learned to decrease a short while after treatment. On 

her physical examination, blood pressure was 110/70 

mmHg, heart rate was 96 bpm, she had muco-cutaneous 

pallor, atrophic papilla and 3 lesions measuring 1-2 mm 

consistent with telengiectasis on her tongue. Her physical 

examination was otherwise normal. On her laboratory 

examination, hemoglobin was 7.8 gr/dL, MCV 64.3 fL, 

WBC 4.33 x106/µl, ferritin 2 ng/mL, TIBC 300 µg/dl and 

iron was 62 µg/dl.  Urine analysis normal. Stool test was 

negative. She did not have the family history of OWR 

syndrome. She was diagnosed with IDA based on these 

findings. A gastroenterology consultation was made for 

investigation of the etiology of IDA as she had had 

menopause for 16 years and telengiectasis in oral mucosa. 

Her tomography of abdomen and thorax revealed arterio-

venous shunting in thoracic field, between the right hepatic 

artery and the right portal vein, thrombus in the right 

hepatic vein. Esophago-gastro-duodenoscopy revealed 

multiple angiodysplastic lesions without hemorrhage in 

antrum and corpus of the stomach (Figure 1-2), the lesions 

were coagulated with argon plasma coagulation (APC). She 

experienced epistaxis in the course of the procedure. Her 

ileo-colonoscopy revealed normal findings. An MRI of the 

brain had been performed due to seizures at another 

institution. A lesion extending toward frontal horn of the 

lateral ventricle was observed in the right frontal lobe. She 

was recommended to undergo MR angiography for further 

investigation of the lesion however she did not accept this 

due to socioeconomic problems. She was diagnosed with 

OWR syndrome based on these findings.  

  

 

 
 

           Figure 1. Angiodysplastic lesion in stomach 

 

 
 

            Figure 2. Angiodysplastic lesions in antrum 
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DISCUSSION 

 

     Osler- Weber- Rendu is a syndrome characterized by 

familial telengiectasis and genetic factors are accused in its 

etiology. Endoglin on chromosome 9 and activin receptor-

like kinase-1 genes on chromosom 12 are responsible for 

vascular development and repair.
5
 Diagnosis is based on the 

four components of the Curaηao criteria, established by the 

Scientific Advisory Board of the Hereditary Hemorrhagic 

Telengiectasis Foundation International, Inc., (1) epistaxis: 

spontaneous and recurrent; (2) telengiectasias: multiple, at 

characteristic sites, including lips, oral cavity, fingers, and 

nose; (3) presence of internal lesions: GI telengiectasis, 

pulmonary, hepatic, cerebral, and spinal AVMs; and (4) 

family history: first-degree relative with OWR according to 

these criteria. The diagnosis is considered definite if any 

three of the above mentioned criteria are present and 

possible if any two of the criteria are present. The diagnosis 

is unlikely if less than two criteria are present.
6
 Our patient 

meets diagnostic criteria with presence of epistaxis, oral 

telengiectasis, arterio-venous malformations in the lungs 

and liver. 

     Telengiectasis are usually seen in face, lips, tongue, oral 

mucosa, gingiva, conjunctiva and fingers. Hemorrhages 

related with telengiectasis are frequent. Recurrent epistaxis 

may be seen in 90% of the patients as in our case.
4
 

      Pulmonary arterio-venous malformation may lead to 

right-to-left shunting and brain abscess. Vascular thrombus 

may lead to cerebral embolism, defined as paradoxal 

embolism. Pulmonary arterio-venous malformations may 

enlarge during  pregnancy, symptoms may include dyspnea, 

exercise intolerance and cyanosis although it may be 

asymptomatic.
7
 Cerebral arterio-venous malformation may 

be seen in 10-15% of the patients.
8
 Patients with OWR are 

at substantially at increased risk for serious neurologic and 

hemorrhagic complications.
9
 Menopause developing after 

delivery at 32 years of age, antiepileptic treatment use and 

hypothyroidism were suggested to develop due to a pineal 

gland problem however this could not be exactly revealed 

as the patient did not accept MRI. 

      Gastrointestinal involvement is seen in 10-15% of the 

patients. Acute or chronic hemorrhage and anemia may be 

seen. Hemorrhage usually develops after 30 years of age. 

Telengiectasis may be present on endoscopic 

examination.
10

 We detected multiple angiodysplasia in our 

patient. Arterio-venous malformation may be seen in 70% 

of the patients. While patients are usually asymptomatic, 

congestive heart failure, portal hypertension and rarely 

hepatic failure may develop in some patients.
11,12

 Our 

patient had an arterio-venous shunting between the right 

hepatic artery and the right portal vein and thrombus in the 

right hepatic vein. 

      In conclusion, OWR is a vascular disease which has 

different clinical findings. It is a rare condition which can 

lead to mortality and morbidity due to pulmonary and 

cerebro-vascular complications.  A careful systemic 

examination is essential in recurrent iron deficiency anemia 

cases, presence of muco-cutaneous telengiectasis and 

family history are suggestive for OWR. 
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Hand-Foot-Mouth Disease in 14 Years Old:A Case Report 
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ABSTRACT 

Hand, foot and mouth disease is a common viral infection in infants and children. Usually these patients refer to primary 

health care. It often is seen in summers and between 2-10 years of age. The case that is presented here was 14-years-old, and 

the disease was seen in November. We aimed to present this case to attract attention of primary care physicians that this 

disease can be seen out of the usual age group and also out of the usual season. 

Key words: Febrile illnesses in children, enterovirus, coxsackievirus, hand-foot-mouth disease 

 

ÖZET 

El, ayak ve ağız hastalığı infant ve çocuklarda sık görülen bir viral enfeksiyondur. Bu hastalar sıklıkla birinci basamak sağlık 

kurumlarına başvururlar. Hastalık sıklıkla yaz aylarında ve 2-10 yaş arasında görülmektedir. Burada sunulan olgu 14 yaşında 

olup, hastalık kasım ayında görülmüştür. Bu hastalığın alışıldık yaş grubunun ve mevsimin dışında da görülebileceğine 

birinci basamak hekimlerinin dikkatini çekmek için bu olguyu sunmak istedik. 

Anahtar kelimeler: Çocuklarda ateşli hastalıklar, enterovirus, koksaki virüs, el-ayak-ağız hastalığı  
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GİRİŞ 

 

Döküntülü hastalıklar çocukluk çağında çok sık karşılaşılan 

ve ayırıcı tanısı oldukça geniş bir grup hastalıktır. Döküntü 

ile birlikte ateşin olması enfeksiyöz hastalık olasılığını 

artırmaktadır.
1
 El-ayak-ağız hastalığı (EAAH), enterovirus 

ailesinden koksaki virus A10, A16 ve enterovirus 71 

tarafından oluşan bir çocukluk çağı enfeksiyonu olup 

bulaşıcılığı oldukça yüksektir.
2,3 

Özellikle 2-10 yaş 

arasındaki çocuklarda görülür.
3 

Ağız içinde dil, sert damak 

ve yanak mukozasında ülserler, takiben el ve ayakların 

dorsal kısımları ve parmak kenarlarında oval şekilde deri 

çizgilerine paralel 2-10 mm çaplı vezikülopüstüler döküntü 

olur. Hastalık üç yerleşim yerinin üçünü de tutmayabilir ve 

nadiren tüm vücuda yayılır
1
. Ilıman iklimlerde en sık yaz 

aylarında görülür. 
3, 4  

Genellikle iyi seyirlidir ve spontan 

iyileşme eğiliminde olduğundan tedaviye gerek yoktur; 

gerekirse semptomatik tedavi verilebilir .
4
 

 

     Birinci basamakta da sıkça karşılaşabileceğimiz, daha 

çok 10 yaş altındaki çocuklarda görülen bu hastalığın 

nadiren de olsa 10 yaş üstü çocuklarda görülebileceğinin 

önemini meslektaşlarımıza vurgulamak için bu olguyu 

sunmak istedik. 

 

OLGU 

 

     On dört yaşında erkek hasta öncesinde ateş şikayetiyle 

doktora başvurmuş ve bakteriyel üst solunum yolu 

enfeksiyonu tanısıyla antibiyotik ve ateş düşürücü 

başlanmış. İlk başvuruda herhangi bir döküntüsü olmayan 

hasta, üç gün sonra ellerinin, ayaklarının iç yüzünde ve ağız 

içinde döküntüleri olması üzerine çocuk acile başvurdu. 

Hastanın fizik muayenesinde vücut ısısı 38ºC, nabız 80/dk, 

kan basıncı 110 / 75 mmHg olarak ölçüldü. Hastanın 

orofarinks bakısında yumuşak damakta yaygın enantemler 

görüldü. Her iki elin parmaklarının iç yüzeyinde ve her iki 

ayağın tabanında özellikle başparmak tabanında 

vezikülopüstüller karakterde lezyonlar mevcuttu (Resim 1-

2). Hastanın diğer sistem muayeneleri normaldi. Hastaya 

EAAH tanısı konularak aileye hastalık hakkında bilgi 

verildi. Döküntülerin 7-10 gün içerisinde kendiliğinden 

geçeceği anlatıldı. Hastalığın bulaştırıcılığının yüksek 

olmasından dolayı el hijyenine dikkat edilmesi ve gebelerle 

temastan kaçınılması konusunda tüm aile üyeleri 

bilgilendirildi. Hastalığın viral nedenli olduğu anlatılarak; 

antibiyotik tedavisi sonlandırıldı. Ateşi yükseldiği takdirde 

ateş düşürücü alması önerildi. 

 

TARTIŞMA 

 

     EAAH spontan iyileşme eğilimde olup şiddetli olmayan 

olgularda tedavi gerekli değildir. Şiddetli olgularda ise 

destek tedavisi gerekmektedir.
3 

Oldukça bulaşıcı olan 

hastalık; nazal veya oral sekresyonlar, fekal materyal ve 

damlacık yolu ile yayılım gösterir.
5 

EAAH 3-7 günlük 

inkübasyon periyodu sonrası en sık el, avuç içi, ayak 

tabanları ve ağızda veziküler eritemli döküntü ile ortaya 

çıkar ve genellikle 7-10 günde iyileşir.
2,4  

Döküntüye hafif 

ateş eşlik edebilir, bu hastalarda döküntü genellikle ateşin 

ikinci gününden itibaren ortaya çıkar.
6 

EAAH’nın 

önlenmesi için aşısı ve belirli bir tedavisi olmadığından 

koruyucu önlemler önem kazanmaktadır. Bulaştırıcılık 

yüksek olup hasta kişilerle direkt temasın engellenmesi, 

kontamine eşyaların dezenfekte edilmesi, içme sularının ve 

havuz sularının klorlanması, ellerin yıkanması ve 

veziküllerin patlatılmaması önerilmektedir. 
7,8 

Sıklıkla yaz 

aylarında görülmekle beraber küresel ısınmadan dolayı 

Eylül, Ekim aylarında da sıklık artmaktadır.
6 

EAAH 

çoğunluğu 2-10 yaş arasında, özellikle 5 yaş altındaki 

çocukları etkileyen bir viral enfeksiyon hastalığıdır .
3,4  

Uğraş ve ark. EAAH tanısı alan 127 çocuk hastada yaptığı 

çalışmada hastalık %80 oranında bu aylarda görülmüştür.
9 

Yine aynı çalışmada 127 hastanın %93’ü 6 yaş altındadır. 

Fakat bizim olgumuzda da olduğu gibi nadir olarak bu 

hastalığın sık görülen ayların ve yaş grubunun dışında da 

görülebileceği unutulmamalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1. Ayak tabanında belirgin vesikülopapüler döküntüler 

Resim 2. Parmaklarda yaygın vesiküler döküntüler 
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     EAAH genellikle kendi kendini sınırlayan bir hastalık 

olmakla birlikte, bazı hastalarda kanama, miyokardit, 

ensefalit, aseptik menenjit, pulmoner ödem ve akut paralizi 

gibi ölümcül komplikasyonlar da eşlik edebilir.
7
 

 

SONUÇ 

 

     EAAH gibi ateş ve döküntü ile seyreden çocukluk çağı 

hastalıklarının birinci basamak hekimleri tarafından diğer 

döküntülü hastalıklarla ayırıcı tanısının yapılması, erken 

tanısı ve aile içi koruyucu önlemlerin alınması ile ölümcül 

komplikasyonların oluşumu önlenebilir. Olgumuzda olduğu 

gibi EAAH’nın alışılmadık şekilde daha ileri çocukluk 

döneminde de görülebileceği akılda tutulmalıdır. Özellikle 

her yaş grubuna hizmet veren ve geniş bir hasta 

popülasyonu olan aile hekimlerinin ateşli çocuklarda 

EAAH’nı da göz ardı etmemeleri önemlidir.  
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