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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 The article shall not be published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 The article shall not be published unless an approval report from the Ethical Board has been submitted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, singlespaced, 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 gönderilmemesi 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 "Bilgilendirilmiş 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 gönderilmemesi durumunda yazı
yayınlanmayacaktır.
Çıkar çatışmaları: 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 oluşmalıdır:
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 işaretlerine lütfen dikkat ediniz):
1. Makale: Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve sm(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 sm(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
Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2008. p.83-98.

Yöntemleri. 1. Baskı.

Yazar ve editörün aynı olduğu kitap: Yazar(lar)ın/ed törün soyad(lar)ı ve sm(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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Original Research / Özgün Araştırma

Sociodemographic and Clinical Characteristics of the
Patients Registered by Home Care Services Unit of A
State Hospital
Bir Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Biriminden Hizmet Alan
Hastaların Sosyo-Demografik ve Klinik Özellikleri
Nevgül Demir1, Didem Sunay1*, Feyza Yücel1, Tanyel Sema Dağdeviren1, Rukiyye Türker1, Ayben Kocaöz1,
Osman Özcan Arıman1
ABSTRACT
Aim: To determine the quality of home care given and the socio-demographic and clinical
characteristics of patients registered by home care services. Materials and methods: In this descriptive study, medical
records of 800 patients registered by home care services of Kecioren Training and Research Hospital were analyzed
retrospectively. Sociodemographic and clinical characteristics of the patients and types of services they received were
evaluated. The data were analyzed by SPSS statistical software. Numerical variables were expressed as mean ± standard
deviations and categorical variables as numbers and percentages (n, %). Results: Of the 800 patients 37.3% (n=297) were
male and 62.7% (n=503) were female. Mean age of the patients was 75.6±15.3 years. Mean age of the males and females
were 70.8±17.6 and 78.4±12.9 years, respectively and 2.9% (n=23) of them had no health insurance. Mean number of
diseases was 2.6±1.3 and 41.4% (n=331) of patients had hypertension and 27.3% (n=218) had various neurological diseases
such as Alzheimer, Parkinson, traumatic sequels and 13% (n=104) had decubitus ulcers. The leading cause of home care visit
request was desire to have a physical examination with a rate of 41.4% (n=331). Conclusion: Patients receiving home care
services had various types of disease patterns and disabilities. Therefore, expectations about home care services were vary by
patients and their family members.
Key words: Home care service, patients, clinical characteristics
ÖZET
Amaç: Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’nden hizmet alan hastaların sosyo-demografik ve klinik özelliklerinin ve aldıkları
hizmetlerin değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışmada 15-25 Şubat 2014 tarihleri arasında
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’ne kayıtlı olan 800 hastanın dosyası retrospektif
olarak incelendi. Hastaların sosyo-demografik ve klinik özellikleri ve aldıkları hizmetler kayıt edildi. Verilerin analizleri
SPSS istatistik programında yapıldı. Numerik değişkenler ortalama±standart sapma olarak, kategorik değişkenler n (%)
olarak ifade edildi. Bulgular: Hastaların %37,3’ü(n=297) erkek, %62,7’si (n=503) kadındı. Yaş ortalaması 75,6±15,3 yıl
olup erkeklerin yaş ortalaması 70,8±17,6 iken kadınlarda 78,4±12,9 yıldı ve %2,9’unun (n=23)sağlık güvencesi yoktu.
Hastaların ortalama hastalık sayısı 2,6±1,3 idi ve %41,4’ünde (n=331) hipertansiyon, %27,3’ünde (n=218) ise Alzheimer,
Parkinson, travma sekeli gibi nörolojik hastalık mevcuttu. Hastaların %13,0’ünde (n=104) dekübit ülseri mevcuttu.
Hastaların başvuru nedenlerinin başında %41,4 (n=331) oranında muayene istemi gelmekteydi. Sonuç: Evde sağlık
hizmetinden faydalanan bireylerin hastalık ve bağımlılık durumları farklıdır. Hastaların ve hasta yakınlarının sağlık hizmeti
beklentileri de buna göre değişmektedir.
Anahtar kelimeler: Evde sağlık hizmetleri, hastalar, klinik özellikler
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INTRODUCTION
According to the United Nations, developed countries are
facing a global, demographic challenge due to their
growing population of older people. Annual growth rate of
the population 80 years or over, is twice as it is for people
60 years or older.1 As life expectancy increases, the
population in our country also aging like the western world.
This is in accordance with an increase in incidence of
chronic diseases which may easily lead to high rates of
disability and mortality.2 Such an increase in the ratio of
older population has necessitated the construction of new
approaches in health care models. Home care services
(HCS) are structured to provide health care to bedridden
patients at home both for treatment and follow-up.
In our country, HCSs are constructed in 2010 by
Ministry of Health (MoH) and its frame is defined by a
directive published on February 2nd, 2010. Despite
diversities and conflicts in supplying services in practice as
it
is
recently
constructed,
the
services
are
well defined.3 According to this directive, patients who can
ask to receive care are as follows: Immobilised or semimobilised patients suffering from end-stage cancer,
advanced stage muscle diseases, respiratory diseases such
as refractory chronic obstructive pulmonary disease
(COPD), dental problems and newborns requiring
phototherapy for jaundice. By way of introducing HCS,
close and regular follow-up of these bedridden patients and
handling of acute and chronic complications would
decrease hospitalisations and eventually reduce economic
burden on the state and families.4 Almost all of these
patients are immobilized and many are suffering from
complications of a cerebrovascular accident (CVA) such as
hemiplegia or tetraplegia.5
In their study Limnili and Özçakar reported that
confinement to bed was due to old age and chronic
conditions such as cerebrovascular diseases and demans in
%64.3 of the home care applicants while due to physical
and mental disability in %35.7 of them. Main expectations
from HCS were drug prescriptions and reports, provision of
medical supplies and equipment.6 Enginyurt and Öngel
also reported that common diseases that were seen among
the home care applicants were cerebrovasculardiseases and
Alzheimer.7 HCS, which is very recently introduced in our
country comparing with western countries where it has
been established years ago, is mostly provided by the
departments of family medicine.
The aim of our study is to evaluate socio-demographic
and clinical characteristics of patients received home care
from the HCS Unit of Kecioren Research Hospital since
2010 so that we can have some data to be able to increase
the quality and efficiency of the service with a better
orientation.

MATERIALS AND METHODS

In this descriptive study, medical records of all patients
who
received
HCS
from
Kecioren Research Hospital between October 2010 and
February 2014 have been analyzed retrospectively. The
service is provided by family physicians, nurses and
medical secretaries of the HCS unit. Home care service
includes physical and laboratory examination as well as
reports for medications and medical devices. Patients are
visited with three-months intervals and visits last about 20
minutes. Socio-demographic characteristics, details of
diseases and health status, causes of demands to receive
HCS and the services they were receiving have been
recorded. Data collected were transferred to Microsoft
Excel program and analyzed by using Statistical Package
designed for the Social Sciences (SPSS) software, version
17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Numerical variables
were expressed as mean ± standard deviations and
categorical variables as numbers, percentages (n, %).
Minimum and maximum (min-max) values were given in
brackets as needed. Study was conducted with the
permission of local ethical committee of the institution.
RESULTS
Of the 800 patients followed up by HCS unit 37.3%
(n=297) were male and 62.7% (n =503) were women.
Mean age was 75.6±15.3 years (aged between 14-98 years).
Distribution of patients according to age groups were as
follows; 4.5% (n=36) of them were younger than 40 years,
13.5% (n=108) were between 40-65 years, 33.3% (n=266)
were between 66-80 years and 48.8% (n=390) were older
than 80 years. The mean age of male and female patients
were 70.8±17.6 and 78.4±12.9, respectively. The average
number of diseases was 2.6±1.3 (ranged between 1-12).
Gender, health insurance, diseases and reasons for demand
to receive HCS of the patients are shown in Table 1.
Table 1. Gender and health insurance of the patients
Gender
Female
Male

N%
503 (62,7)
297 (37,3)

Health insurance
Social insurance institution
State retirement fund
Social security for the self-employed
Health card for uninsured
None

460 (57,5)
158 (19,8)
118 (14,7)
31 (3,9)
23 (2,9)

About 2,9% of the patients did not have any health
insurance. The most common disease was hypertension
(HT) with the percentage of 41.4. Of the patients 27.3%
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had neurological diseases such as Alzheimer’s, Parkinson’s
or traumatic sequels. (Table 2)
The leading cause to receive HCS was a request for
medical examination (41.4%). A small percentage of
patients (0.3%) applied to HCS for other reasons like bed
wound care and urinary bladder catheterization or catheter
removal. Of the patients 7.3% (n=59) were followed up for
renal function tests and 14.5% (n= 116) for monitoring of
international normalization ratio (INR) levels. Percentage
of diaper usage, due to urinary and fecal incontinence, was
44.4% (n=355) and enteral nutrition products usage was
8.3% (n=66). Thirteen percent of the patients (n=104) had
decubitus ulcers and 54.8% (n=57) of these were being
followed up by the plastic surgery department. Of the study
patients, 12.1% (n=97) of them were being evaluated
regularly by psychiatry department through home visits.
When the distribution of diseases were assessed according
to age groups statistically significant differences were
found. Neurological diseases were higher among patients
younger than 40 years of age, while CVA was higher
among patients older than 66 years of age (p=0.001) (Table
3).

Table 2. Diseases and reasons for demand to receive
Home Care Service (HCS) of the patients
Diseases
Hypertension
Cerebrovascular accident
Diabetes Mellitus
Neurological Diseases
Chronic Heart Failure
Reasons of requesting HCS
Medical examination
Reports for medications and
devices
Laboratory analysis
Routine follow-up
Treatment
Other

N%
331 (41,4)
274 (34,3)
229 (28,7)
218 (27,3)
121 (15,1)

331 (41,4)
282 (35,3)
87 (10,8)
58 (7,3)
40 (5,0)
2 (0,3)

Table 3. Distribution of diseases according to age groups
Age groups

Diseases
DM

HT

CVA, CVA+
comorbid
diseases

DM+HT,
DM+CHF,
HT+CHF,
DM+HT+CHF

Neurological
diseases

Total

<40 years

1
(2.8%)

0
(0.0%)

4
(11.4%)

1
(2.8%)

30
(83.3%)

36 (100%)

40-65 years

5
(4.6%)

13
(12.0%)

42
(38.9%)

8
(7.4%)

40
(37.0%)

108
(100%)

66-80 years

8
(3.0%)

40
(15.0%)

117
(44.0%)

44
(16.5%)

57
(21.4%)

266
(100%)

>80 years

8
(2.1%)

123
(22.0%)

110
(28.2%)

58
(14.9%)

91
(23.2%)

390
(100%)

Total

22
(2.8%)

176
(22.0%)

273
(34.1%)

111
(34.1%)

218
(27.3%)

800
(100%)

DISCUSSION
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In our study we aimed to define the clinical and sociodemographic
characteristics
of
patients registered by HCS unit of our hospital The mean
age of patients was 75.6 years ranging between 14-98
years. Majority of the patients were female and had more
than 2 diseases in which HT was the most prevalent.
Although percentage of old population was high among the
patients, there were also young ones. Two thirds of the
patients were female and their mean age was 8 years more
than that of the males. In two similar studies conducted in
our country, mean ages of the patients admitted to HCS
were reported as 79,6 ve 58,4 years, respectively. 6,8 In a
multi-centered study from North Europe, mean age of the
patients was reported as 83,5 years and mean age of the
females were 2 years more than that of the males.9 The
difference between the results of ours and this study can be
explained by shorter life expectancy (73 versus 77 years)
and lower percentage of older population (65 years old or
above) in our country comparing with Northern European
countries (7.7% versus 15%).1,10 In a similar study by
Kamenski et al. 2/3 of the patients were female and they
were 5 years older than men.11 In Subaşı et al.’s study
62.5% of the patients receiving home care were female. 12 In
the United States, the rate of home health care use for
women aged 65 and over was 55% higher than the rate for
men.13 Women have a higher life expectancy than men
worldwide and therefore women are exposed more
frequently to chronic illnesses and other problems related
with aging and need more frequently to home care services.
The patients in our study had more than 2 diseases in
average
and
among
these
diseases HT was the most prevalent followed by CVA and
DM, Nearly 1/3rd of the patients had neurological diseases
such as Alzheimer’s and Parkinson’s. In another study
conducted by Enginyurt et al., CVA was reported as the
most prevalent disease, followed by dementia.7 In a similar
study Çatak et al. reported that HT was as the most
prevalent chronic disease followed by CVA.8 In Limnili et
al.’s study dementia was reported as the most prevalent
diseases among their patient group.6 Kamenski et al. found
in their study that diseases of the central nervous and
skeletal systems were the main reasons for requiring home
care.11 In another study from Japan it was reported that HT
was the most prevalent disease in patients receiving HCS.14
Yörük et al. indicated in their study that cardiovascular
diseases and hemiplegia were the main diseases for
receiving home care service.15 Hemiplegia is the most
common condition that cause disability in the elderly and
cardiovascular diseases which are risk factors for
hemiplegia, increase with age. As mostly bedridden
patients benefit from HCSs, cardiovascular diseases, CVA
and hemiplegia as a result of these to these problems are
seem to be the main reasons for receiving home care
services. CVA was the most common disease among our
patients older than 66 years.
According to a study conducted by Sorbye et al., among
older population receiving HCS, prevalence of Alzheimer’s
and Parkinson’s was 11.5%, and 2% respectively.9 In the
study of Vu et al. it was reported that approximately 22%

of patients had dementia (mean age 83 years, 64% female)
and about one in four had a co-existing neurological
condition (most commonly stroke or Parkinson’s disease)
and these patients showed considerably higher levels of
cognitive and functional impairment, aggression, anxiety,
wandering and hallucinations/delusions.16 Supporting these
results, de Langeet al. showed in their study that the rate of
cognitive problems is two times, the prevalence of
depression even three times higher in older people living in
a home than in those who live independently.17 Such
neurological diseases like Alzheimer’s are mostly
accompanied by various psychiatric disorders causing more
complicated situations so that it becomes much more
difficult for caregivers to follow up and support such
patients. Among our patients, 27.3% had neurological
diseases such as Alzheimer’s, Parkinson’s or traumatic
sequels and 12.1% were assessed by a psychiatrist in their
homes.
HCS requires well coordinated and integrated
participation of all departments to ensure effective and
adequate care for the patients. To achieve this goal,
necessary steps should be taken to organize such
cooperation between disciplines. Our HCS team is being
supported by psychiatry, plastic surgery and neurology
departments of our hospital but, when needed, support
provided by other departments is frequently insufficient and
causing failures in services. As mentioned above 12.1% of
our patients are assessed by psychiatry department, also
13.0% of them are being followed up by plastic surgery for
pressure ulcers. The patients receiving home care are
generally older people as shown in studies and we also
know that older people are at increased risk of
developing pressure ulcers. In their studies aimed to
determine the prevalence of pressure ulcers among patients
admitted to HCS, Önder et al. reported the rate of pressure
injuries as 25% where as Ferrell et al. 9.12% and
Bergquis et al. 3.2%.18-20 The lower ratio in Bergquis’ study
may be due to including only stage II to IV pressure ulcers
into their study. Age is an important factor that the majority
(approximately two-third) of pressure ulcers occur in
elderly (60-80 years of age).21 Therefore patients above age
60 who are admitted to a home care units with risk factors
for pressure ulcers require close monitoring for ulcer
development.
In our patients, main reason to request HCS was desire
to have a medical examination, followed by the request for
reports of medications and medical supporting devices.
Nearly half of these patients were using diaper because of
urinary and faecal incontinence. A small percentage of
patients attended to HCS for other reasons like bed wound
care and urinary bladder catheterization or catheter
removal. Various studies reported that patients’ requests to
receive HCS were similar to ours, besides requests from
family members to be supported psychologically and
socially in order to diminish the burden of care. 6,8,15 Kim et
al. determined the patient characteristics that predicted
greater use of home care rather than nursing home services
were, poor physical function, impaired cognitive function,
higher rates of comorbidity, various medical complications,
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and/or number of catheters (e.g. urinary catheter, nasogastric tube).22
Main limitations of our study are being retrospective and
being based on medical records. Although our results are
similar to the results of other studies conducted in our
country on this subject they can not be generalized.
It is obvious that general characteristics of older patients
receiving HCS within their homes are different in some
aspects from other older ones who do not need HCS. This
determination necessitates a different approach while
supplying HCS to these patient groups. It is evident that
constructing and introducing HCS by the state in our
developing and still traditional society is a significant
development in health care. It is also evident that this
system needs to be developed and settled. To achieve
nationwide, well established and functioning HCS,
standards should be created and maintained successfully.
HCS professionals should also be well equipped and
educated as in other areas and they should also be aware
that this system may require more dedication, effort,
patience and tolerance comparing with other health care
services. They should consider a closer relationship with
these patients by keeping in mind that mutual trust is vital
to be able to support and help these groups of patients.
Taking care of patients within their homes may cause
restrictions and difficulties in terms of treating and
assessing the patients’ health problems; it may also cause
safety problems for the professionals but also for the
patients. Taking into account of all these facts, HCS
professionals may better be chosen on a voluntary basis.
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Barriers to Drug Adherence
İlaç Kullanım Uyumuna Engeller
Akatlı Kürşad Özşahin1*, Filiz Ekşi Haydardedeoğlu2
ABSTRACT
Aim: This manuscript aims to investigate the patient‟s side of the problem through indirect method of adherence
measurement via patient questionnarie.
Background: Lately, several phases to accomplish that patients continue therapy for chronic conditions for long periods has
passed. Initially the patient was thought to be the core of the problem of compliance. The role of the health care providers
was also addressed soon. Now we acknowledge that a system approach is required. The idea of compliance is associated too
closely with blame, be it of providers or patients and the concept of adherence is a better way for understanding the dynamic
changes required to maintain health over long periods of time.
Methods: 792 patients of family practice outpatient clinic ( 400 female and 392 male )were recruited and given a
questionnarie as to list their reasons for drug inadherence
Results: Reasons for inadherence were as follows; Unwillingness to use drugs (42,04%), Media effects (38,76%),
Forgetfullness (34,59%), Poor communication with health care provider (33,58%), Drug side effects (24,11%), Refusing the
disease (22,22%), Multiple drug use already (19,06%), Concerns for accuracy of treatment (10,6%), and High costs of drugs
(6,1%)
Conclusion: Patients are explicitly effected by many factors for adherence. Improved adherence is primarily driven by
improved management of diseases, including the increase awareness of issues surrounding adherence. That counts the
physicians too. Inadherence warrants a bio-psychosocial approach and seemingly inadherent patients must be provided with a
higher level of communication
Key-Words: Inadherence, bio-psychosocial approach, indirect adherence measurement, barriers to adherence
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada hastaların ilaç kullanımına uyumlarını indirek bir ölçüm yöntemi olan hasta anketi ile sorunun hasta
tarafı ele alınmaya çalışılmıştır.
Giriş: Son dönemlerde hastaların uzun süreli ilaç kullanımına uyum göstermeleri konusunda çeşitli safhalar geçilmiştir.
Başlarda tek suçlunun hastanın kendisi olduğu düşünülse de hekimlerin bu konudaki rolleri de çabucak dikkat çekmiştir.
Şimdi ise sistemik bir yaklaşımın gerekliliği kabul edilmektedir. Uyum; hastalar veya hekimler kaynaklı da olsa
suçlandırılma ile ilişkilidir ve sağlığı korumak için ilaç kullanımına bağlılık olarak düşünülebilecek bir konsept, dinamik
değişkenleri çözümleyebilmek açısından daha kullanışlı olacaktır.
Metod: Aile hekimliği polikliniğine başvuran 792 hasta (400 kadın-392 erkek) çalışmaya kaydedilerek ilaç kullanım
uyumsuzluklarının nedenleri açısından ankete tabi tutulmuşlardır.
Bulgular: İlaç kullanımına uyumsuzluk nedenleri şöyle sıralandı; İlaç kullanımını istememek ( %42,04), Medya etkisi
(%38,76), Unutmak (%34,59), Hekim ile kötü iletişim(%33,58), İlaçların yan etkileri (%24,11), Hastalığı reddetmek
(%22,22), Çoklu ilaç kullanımı (%19,06), Tedavinin doğruluğuna güvensizlik(%10,6), ve son olarak yüksek ilaç fiyatları
(%6,1)
Sonuç: Hastalar açıkça pek çok faktörün etkisi altındadırlar. İlaç kullanımına uyum, temel olarak uyumla ilgili tüm konuların
farkında olunması ve hastalıkların iyi yönetilmesi ile gelişir. Buna tabi ki hekimler de dahildir! İlaç kullanım uyumsuzluğu
dikkatli bir biyo-psikososyal yaklaşım ve iyi bir iletişim gerektirir.
Anahtar sözcükler: İlaç uyumsuzluğu, biyo-psikososyal yaklaşım, indirek uyum ölçümü, uyum engelleri
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INTRODUCTION
The current notion in healthcare management in both
Turkey and the world primarily focuses on to reduce costs
and enhance the quality of patient care. Improving patient
adherence to a treatment regimen can be a crucial factor for
this task. „Medication adherence is defined as the extent to
which patients take medications as prescribed by their
health care providers and as agreed upon in the treatment
plan‟1. The term “adherence” is preferred by many health
care providers instead of “compliance”, which implicates
that the patient following the physicians‟ prescriptions and
orders. However, the term “adherence” reflects a mutual
collaboration established between the patient and the
physician. This definition implies that the patient has a
“word to say” and treatment goals and the medical therapy
are both established by the physician and the patient .
It is known that non-adherence rates for chronic illness
regimens and life style changes are 50%2. Adherence rates
are higher among patients with acute conditions, when
compared with those with chronic conditions. Moreover, in
patients with chronic conditions adherence rates drop
dramatically after the first six months of therapy 3-4-5.
Medication adherence is essential to improve patient
outcomes in almost every disease. Non-adherence is a
growing problem not only for healthcare givers but also for
third parties such as reimbursement institutions, due to
accumulating evidence that it will lead to poor patient
outcomes and increase in costs of care. 6-7
In fact, non-compliance is now an epidemic, which
prevent physicians to provide optimal care, and became
one of the most important problems in healthcare today.
Compliance problems costs 290 billion dollars to US
economy and causes 125.000 US deaths per year8-9.
In Europe, the situation is no better as non-adherence is
predicted to cause 200,000 deaths and costs €125 billion
each year10. Measurement of patient medication adherence
and use of interventions to improve adherence are indeed
seldomly done in routine clinical practice today.
There are direct and indirect methods available to assess
medication adherence. Direct methods include observing
patients and measuring drug or metabolite concentrations in
the blood or urine. Indirect methods include patient
interviews, patient diaries, refill rates, pill counting,
monitoring the clinical response, electronic monitoring
devices, and patient scales or surveys9.
Currently, a gold standard measurement for adherence
does not exist, and which measurement provides the best
estimate of patient‟s adherence is unclear. Many reviews
suggest that biologic assays are the most accurate measure
of patient‟s non-adherence followed by pill counts, with
self-report being least accurate.11-12-13-14
Electronic pharmacy data are now available. Currently,
the two most commonly used measures of medication
adherence based on pharmacy data are the medication
possession ratio and the proportion of days covered

method16. Medication possession ratio is the number of
doses dispensed in a number of days. Proportion of days
covered identifies the number of days in a measurement
period in which patient follows prescription.
Table 1. Adherence calculations15

Table 2. Proposed staging for noncompliance in
patients with chronic medical conditions17
Stage
number

Stage
name

Description

0

None to
minimal

1

Mild

Takes 80%+ of regular medications for
condition, most monitoring parameters indicate
acceptable control, and makes and keeps
regular appointments
Takes 60%-80% of medication doses, is seen
at least twice yearly, and monitoring
parameters indicate acceptable control

2

Moderate

3

Severe

<80% medication
compliance with unsatisfactory control of at
least one monitoring parameter; regularly
misses or fails to keep appointments
Erratic medication compliance and/or visit
compliance, highly unsatisfactory control of
one or more monitoring parameters for the
given condition, and/or does not comply with
minimal standards of monitoring

Similar to other countries, non-adherence is a growing
concern in Turkey. Given that the financial magnitude of
health sector being four times that of the finance sector may
force physicians to prescribe more than their patients‟
needs may be a reason for patient‟s non-adherence. In this
study we aimed to assess the patients‟ reasons or excuses
for not following their physician‟s prescriptions through an
indirect method of patient questionnaire. The goal of this
article is to offer primary care physicians tools for working
with non-adherent patient.
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METHODS
792 patients (400 women, 392 men) admitting to Baskent
University outpatient clinic of Family Medicine were
enrolled. After obtaining informed consent the patients
were given a questionnaire to assess their reasons or
excuses for not following their prescribed regimens.
The original questionnaire contained 9 questions and
patients were free to give as many reasons as they wished.
RESULTS
The results are given in Table 3.
DISCUSSION
The most common reason for our patients‟ non-adherence
was „Unwillingness to use drugs‟. 68,00% of women were
in this group compared to 15,56% of men. The second most
common reason was identified as „Media Effect‟ 60,25 %
for women and 16,83% for men. There is strong reason to
believe that the top two are linked to each other and women
are more vulnerable to effects of media. Disparity of
percentage among genders may be reflecting this.

Table 3. Results
THE EXCUSE OF
PATIENTS FOR
INADHERENCE

WOMEN
n
%

MEN
n

%

TOTAL
N
%

Forgetfulness

191

47,75

83

21,17

274

34,59

Drug Side Effects

132

33,00

59

15,05

191

24,11

Poor
Communication
Multiple Drug Use
already
Unwillingness to
Use Drugs
Media Effect

147

36,75

119

30,35

266

33,58

82

20,50

69

17,60

151

19,06

272

68,00

61

15,56

333

42,04

241

60,25

66

16,83

307

38,76

Refusing the Illness

65

16,25

111

28,31

176

22,22

Concerns for
Accuracy of
Treatment
High Costs

62

15,50

22

5,60

84

10,60

27

6,80

22

5,60

49

6,10

Third reason of patients for non-adherence was
„Forgetfulness‟ as presented by 47,75% of women and
21,17% of men. Simply forgetting to take a dose of
medicine accounts for 39,00% of all non-adherence, while
forgetting to refill a prescription or being late on getting a
renewal accounts for another 30,00%18. In fact;
remembering to take doses of medication requires a

patients‟ constant attention, often multiple times a day. Use
of reminders may reduce forgetfulness19.
„Poor communication with the healthcare provider‟ was
choosen by 36,75% of women and 30,35% of men.
Communication is vastly important for physicians
especially for primary care givers and family physicians.
Poor communication leads to non-adherence and patient
dissatisfaction. Percent of patients by gender is close to
each other for this section which perhaps reflects a similar
and unfortunately a true perception of cases.
„Drug side effects‟ was another reason brought by
patients for non-adherence. 33,00% of women and 15,05 %
of men shared this idea. It is not clear that whether these
participants really experienced these side effects or it
simply was a perceived status. Nevertheless there are two
million reported serious drug side effects and 100.000
deaths per year in USA20-21-22
„Refusing the illness‟ was given by 16,25 % of women
and 28,31% of men as a reason for non-adherence. Male
dominancy in this section can be disclosed with some
„macho‟ effect. Good communication skills will be
essential for this barrier. It may be tempting for physicians
to sweep the patient‟s refusal of treatment due to ethics, or
the physician‟s duty to protect the patient‟s life. However,
physicians must ultimately accept the patient‟s decision;
exceptions may arise if the physician must protect a
vulnerable third party (an infectious disease such as
tuberculosis)
„Multiple medication usage‟ was the case in 20,5 % of
women and 17,6 % of men. Again the proximity of
percentages between genders points this reason to be a real
claim. Patients visit several physicians in outpatient clinics
and get many prescriptions. Lacking a healthy
communication with the physician or lacking a primary
caregiver to arrange polypharmacy which affects about
40% of older adults living in their homes, patients may
suddenly find themselves given multiple drugs which may
cause adverse drug reactions, drug interactions, prescribing
cascade and higher costs23-24.
Accumulating evidence suggests that multiple
medication regimens are not necessarily barriers to optimal
medication adherence25-26-27. Elderly subjects may even
demonstrate comparable adherence to younger patients,
despite their greater likelihood for polypharmacy and
multiple comorbidities28.
One other case for non-adherence was „Inappropriate
Treatment‟ for 15,50% of women and 5,60% of men.
Overall; 10% of patients believed that they were not given
proper treatment for their condition. The disparity of
percentage between genders again leads to consider effect
of media. Patients adhere well when the treatment regimen
makes sense to them, when it seems effective, when they
believe the benefits exceed the costs, when they feel they
have the ability to succeed at the regimen, and when their
environment supports regimen-related behaviors. There is
no evidence of adherence being associated with any
particular personality styles29.
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The final reason of our cases for non-adherence was
„High costs of drugs‟. 6.80% of women and 5.60 % of men
brought this. This may also be related to multiple drug use
and new regulations on pocket pay in health in Turkey.




Being sensitive to patient‟s beliefs and preferences
Including interventions that are supported by
evidence for clinical benefit.

This report in fact is somehow outlining the
biopsychosocial approach of family practice.
CONCLUSION
In order to improve the approach of patients and healthcare
providers to strengthen adherence across Europe, an
international research consortium was constructed under
the Seventh Framework Programme for research and under
technological development (FP7) The final report outlines
the strategies necessary for improved adherence:






A system-based approach, which takes the role of
all medication adherence components account: the
patient, their family & carergivers, healthcare
providers and payers, healthcare professionals,
educators and researchers and the pharmaceutical
industry
Considering the drug and disease characteristics,
patients‟ overall health status, and the relative
importance of the drug in the patient‟s overall care
Targeting the three components of medication
adherence: initiation, implementation, and
persistence with medication taking
Considering behavioural theories, which can lead
us to get a better understanding of how best to
improve adherence.

Patients already often feel self-conscious and defensive
when they are non-adherent. If this cycle is meant to be
broken, physician's working to sound more human and less
authoritarian can enhance the task. We believe that
improved adherence is primarily driven by improved
management of diseases, including the increase awareness
of issues surrounding adherence. Finally existential
approach of family practice although underestimated by
some is known to have a positive influence on individuals
questioning their health behavior and adapting to changes 30.
There is as yet no empirical rationale for a definition of
non-adherence in the management of most diseases.
Therefore, the definition of adherence to a disease
treatment needs to be perceived as a method of monitoring
both the quantity and timing of the medication used by the
patient. At the individual level this may be desirable, but at
the population level a more pragmatic approach is needed.
Family physicians providing primary care should not only
take biomedical but also psycho-sociocultural and spiritual
factors into consideration, especially when dealing with a
seemingly non-adherent patient.

6.
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Increased P Wave Dispersion In Patients With Diabetic
Ketoacidosis
Diyabetik Ketoasidozun P Dalga Dispersiyonu Üzerine Etkisi
Cihan Fidan*1, Bünyamin Yavuz2, Ömer Şen2, Derun Taner Ertuğrul3, Yaşar Nazlıgül4
ABSTRACT
Introduction: Diabetic ketoacidosis (DKA) is the most common hyperglycemic emergency in patients with diabetes mellitus (DM).
Further, atrial fibrillation (AF) incidence is higher in diabetic patients. P wave dispersion (PWD) is a non-invasive electrocardiographic
parameter and increases in patients with atrial arrhythmias such as AF. The aim of this study was to examine the effect of DKA on PWD.
Methods: Fifty-three type 2 DM patients with DKA were included in the study. All patients had sinus rhythm and laboratory parameters
such as blood glucose, urinary ketones, electrolytes, urea, creatinine, arterial blood gas were measured. We performed the standard 12-lead
electrocardiogram to all patients and PWD was calculated as the difference between the longest and shortest P wave duration
(PWD=Pmax-Pmin). Pmax, Pmin and PWD were measured during ketoacidosis and reevaluated at least six hours later from urinary ketone
being negative.
Results: The majority of the patients were female (F/M: 37/16) and the mean age was 53.1±15.0 years. The mean plasma glucose level
was 400.6±119.1 mg/dL. We detected that PWD and Pmax during ketoacidosis was higher than six hours later from urinary ketone being
negative [60 (40-100) ms; 40 (20-60) ms, (p<0.001) and 110 (100-140) ms; 80 (80-120) ms, (p<0.001) respectively]. There was no
significant relationship between PWD and Pmax with regard to any biochemical and demographic data.
Conclusion: The results showed that PWD, which is a predictor factor for atrial artyhythmias, is increased during ketoacidosis and
decreased after treatment of ketoacidosis. Therefore, we suggest that these patients should be monitored during ketoacidosis treatment for
following up arrhythmias.
Key words: P wave dispersion, diabetic ketoacidosis, atrial fibrillation
ÖZET
Amaç: Diyabetik ketoasidoz (DKA) diyabetes mellitus (DM) olan hastalarda en sık hiperglisemik acil durumdur. Ayrıca atriyal fibrilasyon
(AF) insidansı diyabetik hastalarda yüksektir. P dalga dispersiyonu (PDD) bir noninvaziv EKG parametresidir ve AF gibi artiyal aritmili
hastalarda artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, DKA'nın PDD üzerine etkisini incelemektir.
Yöntem: Çalışmaya acil servise DKA ile başvuran 53 tip 2 DM hastası alındı. Tüm hastalar sinüs ritmindeydi ve kan glukozu, idrar
ketonu, elektrolitler, üre, kreatinin, arteriyal kan gazı gibi laboratuvar değerleri ölçüldü. Tüm hastalara standart 12 derivasyonlu EKG
çekildi ve PDD en uzun ve en kısa P dalga süresi arasındaki fark olarak hesaplandı (PDD=Pmaks-Pmin). Pmaks, Pmin ve PDD ketoasidoz
sırasında ölçüldü ve idrar ketonunun negatifleşmesinden en az 6 saat sonra tekrar değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların çoğunluğu kadındı (K/E:37/16) ve ortalama yaş 53.1±15.0 idi. Hastaların ortalama plazma glukoz seviyesi 400.6±119
mg/dL idi. PDD ve Pmaks'ın ketoasidoz sırasında, idrar ketonu negatifleştikten 6 saat sonrasına göre daha yüksek olduğunu belirledik [60
(40-100) ms; 40 (20-60) ms, (p<0.001) ve 110 (100-140) ms; 80 (80-120) ms, (p<0.001)]. PDD ve Pmaks ile biyokimyasal ve demografik
özellikler arasında anlamlı bir ilişki yoktu.
Sonuç: Sonuçlar, atriyal aritmiler için belirleyici bir faktör olan PDD'nin ketoasidoz sırasında arttığını ve ketoasidoz tedavisi sonrası
azaldığını göstermiştir. Bu nedenle, bu hastaların ketoasidoz tedavisi sırasında aritmi takibi açısından monitörize edilmeleri gerektiğini
düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: P dalga dispersiyonu, diyabetik ketoasidoz, atriyal fibrilasyon
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Introduction
Diagnosis and treatment of DKA
Diabetes mellitus (DM) is a chronic metabolic disorder
and diabetic ketoacidosis (DKA) is one of the most
important emergency complications of DM. The frequency
of cardiovascular disease is increased in diabetic patients,
also DM is an independent and strong risk factor for
development of atrial fibrillation (AF).1 The arrhythmia as
AF presence and frequency are significantly associated
with increased morbidity and mortality.2 Previous studies
demonstrated that prolonged PWD was an independent risk
factor for AF and has been extensively used to evaluate risk
of AF attacks in different clinical situations.3-7 Although,
cardiac arrhythmias and arrhythmia parameters in patients
with type 2 DM were studied previously 2,8, it has not been
studied in DKA in which metabolic disorders causing
emergency are at the forefront.
In the identification of patients at risk of developing
atrial arrhythmia, besides invasive electrophysiological
methods, the most common non-invasive method is to use
some
parameters
obtained
through
12
leadelectrocardiogram (ECG) recordings.9,10 12-lead ECG is a
simple, inexpensive, and repeatable noninvasive clinical
tool to assess the parameters, that P wave duration and P
wave dispersion (PWD) are most commonly used in
clinical practice.11 PWD is defined as the difference
between the longest (Pmax) and shortest P (Pmin) wave
duration on the standard 12-lead ECG.12,13
In this study, we assessed PWD, which is a significant
predictive parameter for AF, and investigated the frequency
of cardiac arrhythmias in type 2 DM patients with DKA. So
that, increased mortality in diabetic patients with AF may
be reduced.
Methods
We evaluated 118 patients with a diagnosis of DKA,
who applied to the emergency department of Keçiören
Teaching and Research Hospital, between September 2006
and January 2009. A total of 53 DKA in type 2 DM
patients, between 30-75 years of age, who complied with
the inclusion criteria, were included in the study. Patients
with chronic AF, endocrine disorders other than DM, liver
and renal failure, psychosis, patients on drugs affecting
central nervous system or affecting P wave and QT
interval, uncontrolled hypertensive patients, patients with
abnormal serum electrolyte levels during admission, and
patients with breast-feeding or pregnancy status were
excluded from the study. Nine patients were newly
diagnosed with DM and 44 patients had previously
diagnosed DM. The median diabetes duration was 6 (minmax = 0-25) years. Those patients with resting ECG
abnormalities (Wolff Parkinson White syndrome, right
bundle branch block, left bundle branch block, intraventricular conduction delay) were also excluded from the
study.

The study enrolled patients who met the DKA
diagnostic criteria, which were blood glucose levels >250
mg/dL, acidemia (pH<7.35) and ketonuria. The diagnosis
and treatment of DKA was based on the criteria of
American Diabetes Association (ADA) guideline.14
Medical history was obtained and detailed physical
examination was performed in all patients. In terms of
diagnosis and treatment of patients with DKA, the
laboratory evaluation was performed before and after
treatment. Plasma glucose, electrolytes, blood urea nitrogen
(BUN), creatinine, complete blood count, arterial blood gas
(ABG),
urinalysis
(urine
ketone),
aspartate
aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT),
lipid profile (cholesterol, high density lipoproteins, low
density lipoprotein, and triglycerides) levels of the
participants were measured. The measurement of arterial
blood gases routinely are obsolete, because bicarbonate
levels, mental status, vital signs, insulin dose, administred
fluid and electrolytes, and urine output are accepted as
relatively good indices therapy response.15,16 A resting 12lead ECG during the DKA was obtained and another ECG
measurement was performed at least six hours after
negative urinary ketone measurement. All the patients were
monitored for arrhythmia.
Electrocardiographic Measurements
High quality 12-lead ECG recording was performed to
all patients. Patient with P wave measurements in all
derivations and clear identifiable beginning or end of the P
wave traces were included in the study. An initial ECG of
each subject was recorded during the DKA period. A
second ECG was recorded after DKA treatment (at least six
hours following confirmation of absence of urinary ketone).
Recordings were performed during spontaneous breathing
in the supine position. All standard 12-lead ECGs were
obtained using the same recorder (PETAS® brand kardiopet
600 ECG device). ECG recording speed was set to of 25
mm/sec and 10 mV/cm. Patients were allowed to breathe
regularly, but talking and breath holding were not allowed
during measurements. Pmax and Pmin value of each ECG
were recorded by two cardiologists, who were blinded to
the clinical and biochemical data of the patients. The ruler
and a magnifying glass were used to reduce the margin of
error. The P wave deflections point, which separated from
isoelectric line was accepted as the beginning of P wave,
and the point where P wave intersected isoelectric line were
accepted as the end point. 12- lead ECG P wave duration
on the longest and shortest periods were measured and the
difference was accepted as PWD (PWD = Pmax - Pmin).
Statistical Analyses
The distribution of numerical variables was assessed by
Kolmogorov-Smirnov test. All numerical variables with

64
FİDAN ve ark. TJFM&PC WWW.TJFMPC.GEN.TR 2016; 10 (2)

normal distribution were expressed as mean ± SD,
abnormally distributed variables were expressed median
(minimum-maximum) and categorical variables were
expressed as percentages. Paired sample t-test was used for
normally distributed variables and Wilcoxon rank-sum test
was used for abnormally distributed variables. Pearson or
Spearman correlation test were used for the correlation
measurements, where appropriate. A p-value < 0.05 was
determined as statistically significant. The statistical
analyses were performed by using SPSS statistical software
(ver.10.0, SPSS, Chicago, IL, USA).

Table 2. Biochemical parameters during and after diabetic ketoasidosis

Basal

treatment

value

199.6±68.0

<0.001

(0-50

748.0±346.8

429.3±110.2

<0.001

Urine ketone bodies (0-15

40 (15-150)

0

<0.001

1020 (1005-

1015 (1003-

<0.001

1040)

1029)

4.2±0.5

3.8±0.6

<0.001

133.3±4.2

136 (125-238)

NS

mg/dL)
Urine

glucose

mg/dL)

mg/dL)
density

(1005-

1025)

We studied 53 type 2 DM patients (mean age:
53.1±15.0) with DKA. Baseline characteristics of the
patients are shown in Table 1. Laboratory parameters were
measured for all patients during the DKA period and
afterward including blood glucose (400.6 ± 119.1 mg/dL
vs. 199.6 ± 68.0 mg/dL, p < 0.001 respectively), urine
glucose (748.0 ± 346.8 mg/dL vs. 429.3 ± 110.2 mg/dL, p <
0.001 respectively), and urine density [1020 (1005-1040)
vs. 1015 (1003-1029), p < 0.001 respectively]. All were
significantly higher during ketoacidosis. Although levels of
serum potassium and sodium were within the normal range
in all subjects; serum potassium levels (4.2 ± 0.5 mmol/L
vs 3.8 ± 0.6 mmol/L, p < 0.001 respectively) was
significantly higher during ketoacidosis than after
ketoacidosis (Table 2).
Table 1. Clinical characteristics and laboratory parameters of

P-

400.6±119.1

Plasma glucose (70-105

Urine

Results

After DKA

Serum potassium (3.5-5.2
mmol/L)
Serum sodium (135-146
mmol/L)

We found that PWD value was significantly higher
during DKA than after treatment (Figure 1). PWD was 60
(40-100) ms during ketoacidosis and 40 (20-60) ms six
hours later from urinary ketone being negative (p < 0.001).
However, there was no significant relationship between
PWD and any biochemical parameters and demographic
characteristics. Electrocardiographic parameters during and
after DKA are demonstrated in Table 3. No significant
correlation was found between PWD and plasma glucose
levels during ketoacidosis.

study patients with diabetic ketoacidosis














Characteristics

Patients

Age (mean±SD)

53.1±15.0 years

Male/Female (n - %)

16/37 (30/70%)

Hypertension (n - %)

11 (22%)

Known DM (n - %)

41 (82%)

Newly diagnosed DM (n - %)

9 (18%)

Arterial Blood Gas Analysis
pH (7.35-7.45)
HCO3 (22-26 mEq/L)
PaCO2 (32-48 mmHg)
PaO2 (83-108 mmHg)
Sat O2 (95-99 %)
Renal and Liver Function Tests
ALT (0-55 U/l)
AST (5-34 U/l)
Creatinine (0,7-1,3 mg/dL)
BUN (6-26 mg/dL)
Lipid Parameters
Total cholesterol (130-200 mg/dL)
LDL (60-130 mg/dL)
HDL (40-70 mg/dL)
Triglyceride (55-150 mg/dL)

7.30 (7.27-7.34)
20 (11.8-22)
30.2±2.5
81.6±13.7
95.1 (87.2-97.9)

Table 3. Electrocardiographic parameters during and after diabetic
ketoacidosis
Basal

After DKA

P-value

treatment
Pmax (ms)

110 (100-140)

80 (80-120)

<0.001

Pmin (ms)

40 (40-60)

60 (40-60)

<0.001

PWD (ms)

60 (40-100)

40 (20-60)

<0.001

Pmax: maximum P wave duration, Pmin: minimum P wave duration, PWD: P wave dispersion.

26.3±13.9
23.8±11.9
0.9±0.2
32.7±16.4
207.2±57.1
115.1±43.8
42.9±4.9
190 (52-1238)
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important acute complications of DM, which arises after
acid-base balance disorders, electrolyte imbalance, and
autonomic nervous system. Fluctuations and hormonal
factors (insulin deficiency, counter-regulatory hormones
increase) may cause impairment of atrial tissue electrical
homogeneity. Atrial electrical heterogeneity may result in
an increase in PWD 17,19. The mechanisms of PD
prolongation were not investigated in this study. Patients
with significant electrolyte imbalance were not included.

We detected that 4 patients developed paroxysmal atrial
fibrillation (PAF) and other 4 patients developed
supraventricular extrasystole (SVE) in the course of DKA
treatment. The longest of arrhythmias lasted 1 minute,
others are short-lived. If the patient had a CHADS-VASc
score of 2 and above, oral anticoagulation therapy with
warfarin (with target INR of 2-3) was started.16 No other
arrhythmia episodes were detected. During DKA, we found
that PWD value was significantly higher in patients with
atrial arrhythmias, including PAF and SVE, than without
(80 (60-100) ms vs. 60 (40-80) ms; p < 0.017) (Figure 2).

The first study in the literature which has been carried
out concerning the effect of P waves on DM was conducted
by Yazici and colleagues20, which reported that a P increase
in patients with DM could be the non-invasive indicator of
atrial myopathy or fibrosis and P increase can be used as a
non-invasive indicator for atrial fibrosis in diabetics. A few
studies claimed that structural and electrophysiological
changes in the atrial myocardium caused by diabetes might
play a role.21-23 Another study suggested that
inhomogeneous atrial depolarization was a potential trigger
of PAF in patients with diabetic autonomic neuropathy.24
Furthermore, other study demonstrated that the
prolongation of PWD might occur before the development
of overt diabetes by changing the chemical composition of
the protein in cell membrane structure.13 One of the last
study, about PWD in patients with type 2 DM published by
Demir and colleagues, which suggested a correlation of
PWD with atrial electromechanical delay.1
There is so far no study to our knowledge,
demonstrating increased P wave dispersion in DKA. Our
study also claims for the first time that PWD, which is
known to be a marker of AF, is increased during DKA and
improved with treatment. The difference in PWD before
and after treatment of DKA might imply a possible
electrical instability of the heart. It is advisable that ECG
should be performed during ketoacidosis in order to detect
and follow-up atrial arrhythmias in diabetic patients. We
realized that the incidence of AF was increased during
DKA in our patients. At the same time, we have observed
other cardiac arrhythmias as SVE besides AF during
ketoacidosis. This prominent increase in PWD can be
considered as an indicator of possible risk for atrial
arrhythmia.
Limitations

Discussion
It has been shown that DM is a powerful and
independent risk factor for the development of AF. 1 AF is
often accompanied by DM and raises the mortality in
diabetics. Studies investigating the relationship between
DM with PWD, which is one of the predictors of AF in
patients with DM are scarce. DKA is one of the most

Potential limitations of this study should be addressed.
Other arrhythmia parameters such as QT dynamicity and
heart rate variability and myocardial perfusion SPECT
analysis in association with PWD may give more
information about the etiology of increased PWD in DKA
patients, but these tests are more expensive and complex
and may not be necessary in patients without overt heart
disease. This study emphasized PWD in DKA, which is
rare. Another limitation is the involvment of one single
center with a relatively small number of participants. To
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clarify the effect of such differences on PWD studies with
large populations are needed.
Conclusions
This study demonstrated that PWD on ECG is increased
during DKA and decreases after treatment of ketoacidosis.
Diabetic patients are at increased risk of atrial arrhythmias,
which are frequently overlooked, during DKA treatment.
Screening DKA patients with PWD, measured by 12-lead
ECG, may help identify atrial arrhythmias such as AF and
consequently may reduce the mortality and morbidity. We
suggest therefore that these patients need to be monitored
more closely during the DKA treatment.
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Review Article / Derleme

Some Critical Points in the Methods and Philosphy of
Physical Sciences
Fiziksel Bilimlerin Felsefesi ve ve Metotlarındaki Bazı Kritik Noktalar
Süleyman Bozdemir*
ABSTRACT
Nowadays, it seems that there are not enough studies on the philosophy and methods of physical sciences that would be attractive to the
researchers in the field. However, many revolutionary inventions have come from the mechanism of the philosophical thought of the
physical sciences. This is, of course, a vast and very interesting topic that must be investigated in detail by philosophers, scientists or
philosopher-scientists such as physicists. In order to do justice to it one has to write a book. For example, you may think mainly of the
historical aspect that is how methodology and philosophy of physical sciences developed in the last century and how it influenced the
development in science. One may also think of the topic of methodology and philosophy in physics treated by a philosopher, a scientist or a
physicist, which would mean from quite different points of view. Another important question of this topic that needs to be answered is the
question of what can be done in methods and philosophy of physical sciences in the near future.
The aim of the study: For a quarter of a century I have been interested in “ Philosophy of Sciences “ as a hobby and from time to time have
given lectures on this subject to students of physics as an elective course, in which one of the main subjects of the course was “Philosophy
and Methods of the Physical Sciences ,“ I would like to share my experience , knowledge and research results on these topics with
distinguished science readers of public and to acquaint philosophical and methodological ideas that play an active role in the development
process of physical sciences for those who want to do research to shed some light on this issue. In this direction, science of physics,
relation between physics and philosophy-science, the philosophy and methods of classical physical sciences, philosophical comments of
quantum theory, the methods and philosophy of modern physical sciences, Philosophy of Physics and the Methodology, how a scientist
works to get a better understanding of the laws of nature, success through method, Einstein's methodology, impact of relativity, the
conflicting views in the progress of modern physics, and the strategy adopted in the study of physical systems, have been examined.
Keywords: Scientific Method, Philosophy of Physics, Methods and Philosophy of Physical Sciences.
ÖZET
Günümüzde, Fiziksel bilimlerin felsefesi ve metotları konusunda yeterince ilgi çekici çalışmalar yapılmamaktadır. Oysa birçok devrim
niteliğindeki buluşlar, fiziksel bilimlerin felsefi düşünce mekanizmasından çıkmıştır. Bu konu, kuşkusuz, filozoflar, bilimciler veya filozofbilimciler gibi fizikçiler tarafından ayrıntılarıyla incelenmesi gereken çok ilginç ve geniş bir konudur. Onu hakkıyla yapabilmek için
insanın bir kitap yazması gerekir. Örneğin, başlıca tarihsel görünüşü düşünebilirsiniz ki o: geçen yüzyılda fiziksel bilimlerin felsefesi ve
yöntemleri nasıl gelişti, bilimin gelişmesini nasıl etkilediğidir. İnsan, aynı zamanda, bir filozofun, bilimcinin, ya da fizikçinin fiziğin
yöntemi ve felsefesi konusunu, oldukça farklı bir görüş noktasından incelediğini düşünebilir.Bu konuda yanıtlanması gereken diğer bir
önemli sorun, yakın gelecekte fiziksel bilimlerin felsefesi ve yöntemlerinde ne yapılabileceği sorunudur.
Bu çalışmanın amacı; çeyrek asırdan beri bir hobi olarak ilgilendiğim ve zaman zaman seçmeli ders olarak fizik öğrencilerine verdiğim
“Bilim Felsefesi “ dersinin ana konularından biri olan, “Fiziksel Bilimlerin Felsefesi ve Yöntemleri“ konusundaki araştırmalarımı ve
deneyimlerimi, bilgimi, kamuoyunun çok değerli bilim okuyucularıyla paylaşmak ve fiziksel bilimlerin gelişim sürecinde etkin rol
oynayan, felsefi ve metodik düşünceleri tanıtmak, bu konuda araştırma yapmak isteyenlere bir ışık tutmaktır. Bu doğrultuda; fizik bilimi,
felsefe-bilim ve fizik ilişkisi, klasik fiziksel bilimlerin felsefesi ve yöntemleri, kuantum kuramının felsefi yorumları, modern fiziksel
bilimlerde benimsenen felsefe ve yöntemler, fizik felsefesi ve yöntemler, doğa kanunlarını daha iyi anlamak için bir bilimci nasıl çalışmalı,
metod aracılığıyla başarı, Einstein‟ in metodu, görelilik kuramının etkisi, modern fiziğin gelişiminde çelişkili görüşler, ve fiziksel
bilimlerin incelenmesinde benimsenen stratejiler “ incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Bilimsel yöntem, fiziğin felsefesi, fiziksel bilimlerin felsefesi ve yöntemleri
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INTRODUCTION
There is not much interest on the philosophy and methods
of physical sciences and there is barely any study that
would attract our attention. Yet many revolutionary
inventions have been the outcome of philosophical thoughts
of the physical sciences. This is, no doubt, an interesting
and vast subject that must be explained in detail by famous
natural scientists or scientific philosophers. In order to do it
properly one may have to write a thesis on it. For example,
one may/can think of the historical appearance, which is
related with how the philosophy of physical sciences and
methods developed in the last century and at the same time
how it influenced the development of science. One may, at
the same time, think that a philosopher, scientist, scientific
philosopher or physical philosopher can/may examine the
methodology of physical sciences and its philosophy in a
very different point of view. What kind of studies can be
done in our country on the philosophy of physical sciences
and methods might be another question that needs to be
answered. We are expecting philosopher physicists and
scientific philosophers to show interest in this matter.
My main aim, as a theoretical physicist, in this review of
related work:
As a theoretical physicist who every now and then lectured
on scientific philosophy as an elective course and who is
interested in it as a hobby, I have figured out from
intensive questions and feed back at the conferences,
seminars, papers presented at international physics
conferences and articles released in my home country that
this subject has not been studied or investigated enough by
physicists. My goal is to share my research and review of
related work with esteemed science readers, attract their
attention, and shed some light on the subjects of interest on
philosophy of physical sciences.1-15

better understanding of the laws of nature, success through
method, Einstein‟s method, influence of the theory of
relativity, the conflicting views in the progress of modern
physics, and some strategies adopted in the examination of
physical sciences.
What is physics that play an important role in the
development of science, philosophy, technology, and
various branches of science?
Physics, the basic science of nature, is a whole that consists
various branches of science which, through trial or
theoretically, examines the interaction among the inorganic
matters of the perceivable universe either formed in
laboratory or that man encounters directly in nature. The
vast field that comprises every event including the
movements of stars and galaxies, the basic particles
forming quark and electron, is the subject of physics. Yet,
physics is limited with the most general and basic
appearances of the matters and events. Physics is not only
descriptive like mathematics but also it plays an integrative
role between theory and experiment. 3,6,7,9,10
Relation between physics and philosophy-science:
The classical period of philosophy starts at the end of 16th
century. According to the prominent philosopher and
mathematician Descartes, philosophy is like a tree whose
roots are of metaphysics, and stem of physics, and branches
are of medicine, mechanics and ethics.
Descartes says “ethics is the highest science because it
requires other knowledge to be known”. He sees
philosophy as the perfect expression of physics and
metaphysics. He says‟ God determines all the rules of
physics „ , and according to him God‟s knowledge is the
mandatory condition of all other knowledge.

After this introduction, before presenting a synthesis of
various views and thoughts given in literature on „Some
critical points in philosophy of physical sciences and
methods‟ I thought it would be useful to define some
crucial scientific notions like, physics, relations between
physics and philosophy and science. After answering the
question „Do physical sciences, a crucial part of philosophy
and science, have a philosophy and method of its own‟
contradictory philosophical views will be discussed in the
developmental period since 17th century.

Descartes who says „Cogito ergo sum‟ (I think therefore
I am) and who gives priority to mathematics due to the
definiteness and clarity of its proof wants to restore
mathematicians to prove that God‟s existence is as clear as
2+2=4.

As a final point, it is examined that some critical points
in the philosophy and methods playing important role in the
process of development of modern physical sciences in the
20th century, such as some new theses on philosophy of
physics, philosophical interpretation of quantum theory,
some methods and philosophy adopted in the modern
physical sciences, how a scientist would study to get a

Do physical sciences, inseparable parts of philosophy
and science, have methods and philosophy of their own?

Leibniz thinks Descartes‟ clarity principle is the source
of many errors and he proposes causality principle in
which he negatively says there‟s nothing without any
reason and positively he says everything has a reason. 3

The research methods of classical physical sciences
resulted basically from experiment and philosophical
views. Part of the philosophical views is general and the
others are related with nature. The philosophy and methods
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of physical sciences offer various and mostly contradictory
but gradually formative forms. For a long time a priori and
theoretical attitude has been accepted as superior to
experimental knowledge. In the ancient Greek and middle
ages when Aristotle‟s views were dominant in a system
where physics could inspire from metaphysical views,
physics was thought to content with little directly
perceivable data that would form a whole. Like Descartes
we can see this theoretical dominance in Galileo who is
considered to be the first founder of experimental physics
in 17th century; but these physicists have brought a new
understanding of physics depending on mathematics and
contradicting with Aristotle‟s‟ qualitative physics. On the
other hand in the same period an experimental physics
movement by English physicist Francis Bacon started.
Bacon gave knowledge a practical aim. To him you should
not only know the nature but also be effective on it. Due to
his distrustfulness to reason he proposed to apply
experiment and observation of events as the criterion of
truth and the method of induction as the sampling method
because the facts were hidden behind 'idol's wrong ideas
whose masks must be taken off.
These two tendencies, particularly with the efforts of
Pascal, Huygens, Hooke, Marotte and Newton, started to be
consistent in mid 17th century. The supporters of this
trend/movement who considered physics as a whole formed
in induction through open principles, appropriated to give
these principles to the inspection of experiment. Yet those
who defended the superiority of the facts considered them
as assumptions that might cause suitable results to pass
through experimental tests but mostly far away from the
facts. Newton who built classical mechanics on axioms and
principles is one of them even though he says „I don‟t
propose any assumption‟. Finally in spite of all
revolutionary results, experimental method is merely one of
the two basic tools in the methodology of physical sciences.
The other is the mathematical method used in the formation
of physical explanation. The association of this method
with the experimental one is a dazzling period of
development that has started in physics. The component
that gives classical physics and modern science its real
power is this association called hypothetic- deductive
method developed by Newton. This method has the
explanatory nature that provides suitable mathematical
hypothesis to infer observational facts.
As is known, scientific method starts with observation,
but it does not contend with it. Observation is reinforced
with experiment and description is completed with
mathematical explanation. Then from this explanation some
results are reached at through mathematical methods and
they are compared with facts. However what these facts
prove right might be conditions that may include more than
the facts tell. It is possible to have different observations
than theory or mathematical explanations proved right.

Newton is brave enough to go to an abstract theory but a
cautious one who wouldn‟t consider a fact right if not
proved with facts.. The same attitude is seen in A. Einstein.
Mathematical method helped physics have its preventive
power. Physics owes its physical scientific success to
mathematical deduction that combines observation and
experiment. G. Galileo is the first person who noticed the
importance of mathematics in physics. Galileo‟s words
„The book of nature was written in mathematical
language‟ have been proved beyond all his expectations in
the following centuries. Actually with their requirement
and universal features the natural laws seem to have the
characteristics of mathematical laws. Mathematical law has
been a tool to explain not only the facts but also the
prologs. It gives the physical scientist the power of
predicting the facts. When compared with the power of
hypothetic-deductive method, the inductive reasoning,
reasoning achieved with simple generalization remains very
poor. „What is the source of this power? An answer to this
question might be „Between everything in nature there must
be a strict order suitable to explain every phenomenon with
mathematical relations.‟ This order is called causality
principle.
From the perspective of classical physical sciences the
idea that everything that happens in nature has strict
causality is the thought of modern ages. There is no trace of
such an idea in ancient and Middle Ages. The
determination of classical physical sciences is very
distinctive. Its root must be looked for in the success of
mathematical method in physics. Because it is impossible
to interpret physical laws as mathematical relations and to
find certain prologs from deductive methods and use them,
we must think there is a mathematical order and casual
relations behind the apparent disorder. According to French
mathematician Laplace „If we cannot know or catch this
order it is because of our insufficiency‟. 3,9,10,14
The philosophy of classical physical sciences:
We see two conflicting philosophical movements in 17th
century. One is renaissance naturalism and the other is
mechanical philosophy founded by Descartes.
Renaissance naturalism depended on the belief that nature
was a mystery no man could ever understand. Idea-material
and spirit-body couldn‟t have been thought as different
quantities. Ariosto‟s form principle had a similar role in a
more elegant nature philosophy.
The mechanical nature philosophy founded by Descartes
tells to abandon the research method through intuition and
declares that nature does not have non analytic mystery and
that it has a known structure for reason.
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We can say that Descartes‟ mechanical nature
philosophy is a definite break off from the dominant notion
renaissance naturalism represented and from Ariosto‟s in a
similar way. In this sense Descartes was the speaker of the
17th century with an ardor of making a new start and was
illuminating new developments. 13
From the 17th century on in the developmental process
of physical sciences there have been two contradictory
philosophical views challenging:
One of them is rationalist philosophy. No existing thing
can have an explanation contrary to that of the human mind
can accept. It puts forward that the world, namely the
elements that form the universe and the world in time are
bound to comprehensible causality and constant laws.
Historically reasoning is bound to struggle for the
autonomy of science against religion. Leibniz, Spinoza,
Kant, and Descartes are those who fought for this.
The second one is experimental philosophy.
Experimental philosophers build the basis of experimental
philosophy questioning dogmatic reasoning. Asking
whether reason can think and solve everything they
reconsider the knowledge theory. They start to examine the
thoughts and refute the existing conceptions directly and
determine the limits. F. Bacon, Loke, and Hume are among
the famous defenders of this view. With the end of 18th
century we see the philosophy of physical sciences got into
a tight corner. The amazing knowledge systems created by
human mind seemed incomprehensible. The physical
scientists were ignorant of this dead-end in philosophy.
They made observations and built their theories and rode
quite high. Yet no sooner than later they found themselves
in dead-end at the end of 19th century. 5,6,7
The new physics resulted from the crisis of classical
physics; finally, it has brought the crisis in philosophy
to solution.
One of the two points in the application of classical physics
to events found insufficient occurred in the behavior of
objects moving at high speeds such as elementary particle
and the second one in the objects of very small atomic size
events. Classical mechanics left its place to special
relativity theory by Einstein in 1905, and the examination
of smallest-dimensional events to quantum mechanics
developed by Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Dirac, and
other distinctive physicists in 1920. A theory that ensured
both relativity and quantum principles for both very fast
and very small particles was needed. This theory was called
quantum field theory developed in 1930-40s by Dirac,
Pauli, Schwinger, and Feynman and hasn‟t been considered
a complete one today. 5,10,14

Two different philosophical views have been put
forward on the application of classical physics to atoms:
positivist philosophy and realistic philosophy:
Positivist philosophy was a positivist movement and
was only dealing with perceivable facts. For this reason it
opposed to the atomic model of the matter. It was
influenced by the philosophical movement by A.Comte
who thought explanations beyond physics were
theoretically impossible and useless. This movement
managed to save physical sciences from incomprehensible
judgements and to direct them to the nature of the matter.
However it prevented the development of physics in 19.th
century in many ways. It particularly delayed the truth on
molecules and atoms being known. It prevented also
development of statistical mechanics. This scientific
positivism has been used by A. Comte (1798-1857) as a
social scientist and philosopher, and scientists Ernst March
and Marcellin Berthelot.
As the founder of positivism and the great priest of
man‟s religion A. Comte wanted to reorganize the society
through an intellectual reformist way. He proposed this task
to be given to social sciences, the top of positivist
experimental sciences. A positivist A. Einstein denied the
basic hypothesis (absolute universe, absolute time and
mass) proposed by Newton and instead he proved that a
relative time defined with positivist procedures and nonabsolute universe and a mass that changes in very high
speeds might be possible.
The second philosophical view, that takes both the
perceivable truth and unseen truth into consideration. This
philosophy which we can consider as the successor of
atomic view considered the seen event related to matter‟s
internal reason and took not only the perceivable truth into
consideration but also the unseen truth.
Physical facts always have two sides, the event and the
pure knowledge process develops in two levels:
Experimental and theoretical level.
According to Boltzmann what govern the nature is not
man‟s ideas but things that form the idea and surround the
man permanently. Boltzmann was looking for the true and
suitable image of physical truth of science with the help of
models. Physical reality school supporters were
unknowingly defending materialistic philosophy.
In the framework of classical physical theories
Boltzmann‟s explanation of 2nd laws of thermodynamics
and the kinetics theory of gases with statistical method
depending on the atomic structure of matter is a good
example of two-level development of knowledge.
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Actually both views result from two contradictory
physical understanding that spread to all physical sciences.
Some philosophers and scientist defended that science
wouldn‟t reach the truth. According to Henri Poincare
“what causes a theory to be preferred to another is merely
due to coming to an agreement”. According to Vienna
school (Carnap, Franck, Neuranth) that existed in 1930s
and which was very influential at the time „science was
merely a language; metaphysics must totally be excluded
from science.‟ This way of thinking was the propulsive
power of current movement that had many supporters and
defended science wouldn‟t be able to reach the truth of
objects.
According to this movement, science must contend with
models that do not contradict with experiment and that give
possibility to certain envisages. In the meantime various
physicists showed realistic approach. Prominent names
about old quantum mechanics are adopted realistic
approach by A. Planck, Einstein, Louis de Broglie and, in
the more general sense, science philosophers Karl Popper
and Mario Bunge.
We see mathematics contributed greatly to theoretical
physical sciences and physical sciences contributed to
mathematics from 17th century on. The main influence of
this great development in positive sciences is certainly on
scientific philosophy.
In the historical developmental process there have been
some factors preventing the development of physics.
Prejudices in physics, conceptual mistakes, and theoretical
drawbacks are the main ones. As A. Einstein said “To
relieve a prejudice is harder than smashing the atoms”.
At the top of the drawbacks that prevent the
development of physics come the ideas that the world is the
center of the universe and concepts like absolute space,
absolute time, absolute mass and Ether, that had been put
aside by Einstein in the beginning of 20th century. The
supporters of these views couldn‟t accept that they would
be denied if they had kept the quality of being a basic
principle for them.
Whereas, on the one hand measurements, its
definiteness, and agenda of error evaluation concern, on the
other hand, adopting a theory or determining the conditions
that must be provided to prefer another theory, have been
the driving force of these changes. This second problem has
been the subject matter of new debates and extensive
research in 1960's. The studies of Karl Popper and his
friends, who considered the determination of theories are
related to social and psychological behaviors, are greatly
echoed in scientific world. Popper points out that even
when the facts that confirm a theory are too many, they
may not be enough to secure its being real and that only

one contradiction might cause the theory to be
unsuccessful. Besides Popper maintains that a physical
theory that is closer to real “work” conditions may be
verified through various tests and so that the truth will be
closer to reach at. Standard theory that has been developed
in high energy physics and which has had successful results
is an example of this.
Physics has shown great development both theoretically
and experimentally in recent years. At the same time it has
gained more protective characteristics.
Certainly this branch of science aims at a rational
synthesis relieved of metaphysics that causes uneasiness
and drawbacks. It has gained a scientific characteristic that
is ready to arrange and correct itself and to sail to new
horizons with chemistry and mathematics.
Scientific productivity and diversity and usual yet
unfamiliar and ultimate creativity of human mind have
developed with integrative means. These things that do not
almost fit to each other and that cannot be reduced to one
another are in great harmony. They are the components of
man‟s distress, eye catching brilliance, power and
weakness, death and transitory existence, and immortal
success.
In the end of 19th century when the thought that physics
reached its ultimate level was accepted by almost all the
physicists, from the last quarter of 19th century on new
observations in physics couldn‟t be explained through
classical physical theories, such as black matter radiation
observed by Gustav Kirchoff in 1859; Henri Becquerel‟s
discovery of radioactivity fact on uranium salts in 1896;
hydrogen atoms spectrum in apparent zone. All these could
have been explained with the development of quantum
theory. 1,3,4,5,6,7,9,10,19,20,24
Philosophical comments of quantum theory:
We observe that two different philosophical views have
been put forward in the comments of quantum theory. One
of them is the official comment defended by Bohr,
Heisenberg, Pauli, Born and others (This group is called
Copenhagen school). We call it positivist explanation. The
other is the Realist explanation defended by Einstein,
Shrödinger and others (This group is called Berlin School).
According to positivist view the observer, the observed
system and the measurement process are in the fundamental
level. As long as no measurement is conducted, the system
can be defined as a linear mixture of the probable
conditions. By measurement, the system might collapse
into a probable state.
The realist view contrary to the positivist one says “The
observer‟s existence does not influence the events and
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physical laws; there is an objective world, the events keep
happening even without observer. If measurement is not
conducted the system will still be in one of the probable
state, yet we do not have enough knowledge which one it is
in. Measurement gives us this information”. There are other
comments apart from these two comments such as Paris
School leaded by Louis de Broglie. 11,14
Philosophy of physics and methodology:
In a recent major effort to provide an overview over the
state-of-the-art of the philosophy of physics, the editors
Jeremy Butterfield and John Earman, two of the most
eminent contemporary philosophers of physics, specify the
following central tasks. First, philosophy of physics is
concerned with the interpretation of physical theories,
which in many cases can inform philosophical discussions
e.g. on realism, the concept of probability, or the nature of
space–time. Second, philosophy of physics is concerned
with„foundational issues in fundamental physics‟, which
Butterfield and Earman regard as currently „the most
interesting and important problems in the philosophy
of physics‟. M. Kuhlmann and W. Pietsch‟s articles
provide a detailed analysis in the form of eleven theses,
delineating both the nature of the questions asked in
philosophy of physics and the methodology with which
they are addressed. These eleven theses have been given
only their headlines in the following : 28,32
(i) Philosophy of physics explores three main issues:
methodology,
fundamental concepts, and
ontology.
(ii) The boundary between physics and philosophy of physics
is blurry.
(iii)
(iv)

(v)
(vi)

(vii)

(viii)
(ix)

(x)

Philosophy of physics is interested in foundational
problems of physical theories.
Philosophers of physics often engage in inquiries
that are very similar to those of physicists working
during periods of scientific crisis.
Philosophy of physics also encompasses text-based
methodologies.
While embedding in a mathematical framework is
important, philosophy of physics explicitly goes
beyond the purely mathematical content of
physical theories.
Philosophy of physics takes a more pluralistic,
non-partisan approach to physical concepts and
theories than physics.
Philosophy of physics is historically informed.
Philosophy of physics is interested in all
physical knowledge, including non- fundamental
and also abandoned theories.
Philosophy of physics makes normative claims
about the methods of physics, and is interested in
the scope and limits of physical knowledge.

(xi)

Philosophy of physics has an eye on the social
boundary conditions under which research in
physics is carried out and tries to situate physics
within the broader spectrum of human knowledge.

The methods and philosophy adopted in the modern
physical sciences
Now, I shall attempt to give you some detailed idea of how
a scientist works, how he or she sets about trying to get a
better understanding of the laws of nature, by using the
methods and philosophy of physical sciences.
One can look back over the work that has been done by
many great scientists in the past. In doing so one has the
underlying hope at the back of one's mind that one may get
some hints or learn some lessons that will be of value in
dealing with present-day problems. The problems that
scientists had to deal with in the past had fundamentally
much in common with the present-day ones, and reviewing
the successful methods of the past may give us some help
for the present.
One can distinguish between two main procedures for a
scientist. One of them is to work from the experimental
basis. For this, one must keep in close touch with the
experimentalists. One reads about all the results they obtain
and tries to fit them into a comprehensive and satisfying
scheme.
The other procedure is to work from the mathematical
basis. One examines and criticizes the existing theory. One
tries to pinpoint the faults in it and then tries to remove
them. The difficulty here is to remove the faults without
destroying very great successes of the existing theory.
There are these two general procedures, but of course
the distinction between them is not hard-and -fast. There
are all grades of procedure between the extremes, and
which procedure one follows depends on the subject of
study. For a subject about which very little is known, where
one is breaking quite new ground, one is pretty well forced
to follow the procedure based on experiment. In the
beginning, for a new subject, one merely collects
experimental evidence and classifies it.
For example, let us recall how our knowledge of the
periodic system for atoms was built up in the last century.
To begin with, one simply collected the experimental facts
and arranged them. As the system was built up one
gradually acquired confidence in it, until eventually, when
the system was nearly complete, one had sufficient
confidence to be able to predict that, where there was a gap,
a new atom would subsequently be discovered to fill the
gap. These predictions all came true.
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In recent times, there has been a very similar situation
for the new particles of high energy physics. They have
been fitted into a system in which one has so much
confidence that, where one finds a gap, one can predict that
a particle will be discovered to fill it.
In any region of science where very little is known, one
must keep to the experimental basis if one is not to indulge
in wild speculation that is almost certain to be wrong. I do
not wish to condemn speculation altogether. It can be
entertaining and may be indirectly useful even if it does
turn out to be wrong. One should always keep an open
mind receptive to new ideas, so one should not completely
oppose speculation, but one must take care not to get too
involved in it.
One field of work in which there has been too much
speculation is Cosmology. There are very few hard facts to
go on, but theoretical workers have been busy constructing
various models for the universe, based on any assumptions
that they fancy. These models are probably all wrong. It is
usually assumed that the laws of nature have always been
the same as they are now. There is no justification for this.
The laws may be changing, and in particular quantities
which are considered to be constants of nature may be
varying with cosmological time. Such variations would
completely upset the model-makers.
With increasing knowledge of a subject, when one has
an established base to work from, one can go over more
and more towards the mathematical procedure. One then
has as one's underlying motivation the striving for
mathematical beauty. Theoretical scientists accept the need
for mathematical beauty as an act of faith. There is no
compelling reason for it, but it has proven a very profitable
objective in the past. For example, the main reason why the
theory of relativity is so universally accepted is its
mathematical beauty as well as its correlation to the known
empirical facts. The idea of mathematical beauty in the
laws of nature stems from the fact that the nature of the
physical world may be expressed through mathematics
(following, for example, Jean's Maxim: "The Great
Architect of the Universe now begins to appear as a pure
Mathematician"). 2,4,8,25,26,27,28
Success through method:
With the mathematical procedure, there are three main
methods that one may follow;
(I) To remove inconsistencies,
(II) To unite theories those were previously disjoint,

(III) To formulate phenomenological theories by using
experimental data.
There are many examples where the following of
method (I) has led to brilliant success. Maxwell's
investigation of an inconsistency in the electromagnetic
equations of his time led to his introducing the
displacement current, which led to the theory of
electromagnetic waves. Planck's study of difficulties in the
theory of black-body radiation led to his introduction of the
quantum. Einstein noticed a difficulty in the theory of an
atom in equilibrium in black-body radiation and was led to
introduce stimulated emission, which has led to the modern
lasers. But the supreme example is Einstein's discovery of
his law of gravitation, which came from the need to
reconcile Newtonian gravitation with special relativity. In
practice, the method (II) has not proved very fruitful.
Present physics recognizes four basic forces in nature. In
order of increasing strength they are the gravitational, the
weak nuclear, the electromagnetic and the strong nuclear
forces. The greatest ambition of physics is to unify the
general theory of relativity, which describes the
gravitational field, with quantum field theories, which
provide a context for dealing with the other three known
forces. If this will be achieved, all four basic fields of force
would be described by the common concepts of a dynamic
geometry of space-time. However, Einstein spent many
years trying to unify them, without success. So far all
attempts to unify them have mainly made their
incompatibility more apparent.
Nevertheless, a number of recent developments
(including super gravity, super symmetry ...) demonstrate
that Einstein's grand aim of achieving such unification is
not impossibility. The new Weinberg-Salam Theory (they
won the Nobel prize for physics in 1979) is based on the
so-called SU(2)xU(1) gauge group (often called quantum
flavor dynamics, QFD), which describes and unifies all
known weak and electromagnetic forces. It seems that a
direct attempt to unify disjoint theories, where there is no
definite inconsistency to work from, is usually too difficult,
and if success does ultimately come, it will come in an
indirect way. There are many good examples in physics to
support this view.
In contrast to the method (II), method (III) has proved
very fruitful in the physical sciences. In physics, there are
so many good examples of phenomenological theories
developed by distinguished physicists. One good example
is the Bohr Theory of H-atom in atomic physics. When
Bohr had put forwards his theory, he had calculated
nothing. He had just guessed his results. He knew the
experimental situation in chemistry, he knew the valences
of the various atoms, and he knew that his idea of the
quantification of the quantization of the orbits or rather his

75

idea of the stability of the atom to be explained by the
phenomenon of quantization, fitted somehow with the
experimental situation in chemistry. On this basis, he
simply guessed what he then gave us as his results.
Finally, Bohr's conjectures were proved by means of
rigorous mathematical calculations based on quantum
mechanics.
Whether one follows the experimental or the
mathematical procedure depends largely on the subject of
study, but not entirely so. It also depends on the man. This
is illustrated by the discovery of quantum mechanics.
Two men were involved in quantum mechanics at the
same time, Heisenberg and Schrodinger. Heisenberg was
working from the experimental basis, using the results of
spectroscopy, which by 1925 had accumulated an
enormous amount of data. Much of this was not useful, but
some was, for example the relative intensities of the lines of
a multiplex. It was Heisenberg's genius that he was able to
pick out the important things from the great wealth of
information and arrange them in a natural scheme. He was
thus led to matrices‟ representation in quantum mechanics.
Schrodinger's approach was quite different. He worked
from the mathematical basis. He was not well informed
about the latest spectroscopic results, as Heisenberg was,
but had the idea at the back of his mind that spectral
frequencies should be fixed by eigenvalue equations,
something like that fix the frequencies of systems of
vibrating springs. He had this idea for a long time, and was
eventually able to find the right equation, in an indirect
way.
Heisenberg and Schrodinger gave us two forms of
quantum mechanics which were soon found to be
equivalent.
They provided two pictures, with a certain
mathematical transformation connecting them. 2,27
Einstein’s methodology:
When a golden age started in theoretical physics in the
beginning of the twentieth century, there was an unknown
physicist, the creator of the relativistic mechanics, Albert
Einstein. His lifelong works in physics had made a
profound effect on the methodology and philosophy of
science.
Einstein himself was a philosopher-scientist. Admirably,
he actually used philosophy to create what is now a
significant portion of modern science, making contributions
which are today utilized in almost every "practical" domain
of our society.

Einstein's methodology may be best demonstrated by the
following passage taken from Philip Frank, Einstein his
Life and Time:
"Since Einstein was chiefly interested in the general
laws of physics or, more precisely, in deriving logically the
immeasurable field of our experience from a few principles,
he soon came into contact with a set of problems that are
usually dealt with in philosophical works. Unlike the
average specialist, he did not stop to inquire whether a
problem belonged to his field or whether its solutions could
be left to the philosophers"
He regards philosophy as the removal of borders
between science and science-based philosophical inquiry.
Thus Einstein's methodology may be considered as modern
scientific skepticism which leads to a critical examination
and to a cautious selection of some of their kernels in the
light of new advances in human knowledge. 14,15,29
Impact of relativity:
In order to understand the atmosphere in which theoretical
physicists were then working, one must appreciate the
enormous influence of relativity. Relativity had burst into
the world of scientific thought with a tremendous impact, at
the end of a long and difficult world war. Everyone wanted
to get away from the strain of war and eagerly seized on the
new mode of thought and new philosophy underlying
quantum mechanics and relativistic physics. The
excitement was quite unprecedented in the history of
science.
Against this background of excitement, physicists were
trying to understand the mystery of the stability of atoms.
Schrodinger, like everyone else, was caught up with the
new ideas, and so he tried to set up a quantum mechanics
within the framework of relativity. Everything had to be
expressed in terms of vectors and tensors in space-time.
This was unfortunate, as the time was not ripe for a
relativistic quantum mechanics, and Schrodinger's
discovery was delayed in consequence.
Schrodinger was working from a beautiful idea of de
Broglie connecting waves and particles in a relativistic
way. De Broglie's idea applied only to free particles, and
Schrodinger tried to generalize it to electron bound in an
atom. Eventually he succeeded, keeping within the
relativistic framework. But when he applied his theory to
the hydrogen atom, he found it did not agree with
experiment. The discrepancy was due to his not having
taken the spin of the electron into account. It was not then
known. Schrodinger subsequently noticed that his theory
was correct in non-relativistic approximation.
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The moral of this story is that one should not try to
accomplish too much in one stage. One should separate the
difficulties in physics one from another as far as possible,
and then dispose of them one by one. 15,29
The conflict views in the progress of modern physics:
With the development of quantum mechanics one had a
new situation in theoretical physics. The basic equations,
Heisenberg's equations of motion, commutation relations
and Schrodinger's wave equation were discovered without
their physical interpretation being known. With the noncommutation of the dynamical variables, the direct
interpretation that one was used to in classical mechanics
was not possible and it became a problem to find the
precise meaning and mode of application of the new
equations.
This problem was not solved by a direct attack. People
first studied examples, such as the non-relativistic hydrogen
atom and Compton scattering, and found special methods
that worked for these examples. One gradually generalized
and after a few years the complete understanding of the
theory was evolved as we know it today, with Heisenberg's
principle of uncertainty and the general statistical
interpretation of the wave function.
However, Einstein found these broadly accepted
interpretations of the quantum mechanics "fundamentally
unsatisfactory" by declaring that "GOD DOES NOT PLAY
DICE". In spite of this fact, it is not so well known that the
development of quantum physics, too owes a great debt to
Einstein. Surely, every student of modern physics knows of
Einstein's contributions to quantum physics. A biographer
of Einstein even declares, "No physicist had more to do
with the creation of quantum physics than Einstein". He,
who was initially in fact, one of the chief architects of the
quantum theory, refused to accept its final form. He
rejected the theory, not because he was too conservative to
adapt himself to new and unconventional modes of thought,
but, on the contrary, because the theory was in his view too
conservative to cope with the newly discovered empirical
data. Einstein has also been proceeding on different lines,
lines of pure geometry. He should think naturally that
further problems of physics should be solved by
geometrical ideas. His great adversary, Niels Bohr,
declared in 1961 that "were it not for Einstein's challenge,
the development of quantum physics would have been
much slower".
The early rapid progress of quantum mechanics was
made a nonrelativistic setting, but of course people were
not happy with this situation. A relativistic quantum theory
was set up by Dirac who introduced the two-valued
quantities, now called spinors in agreement with the general

principles of quantum mechanics, and also accounted for
the spin of the electron, although this was not the original
intention of the work. But then a new problem appeared
that of negative energies. The theory gives symmetry
between positive and negative energies, while only positive
energies occur in nature.
As frequently happens with the mathematical procedure
in research, the solving of one difficulty leads to another.
You may think that no real progress is then made, but this
is not so, because the second difficulty is more remote than
first. It may be that the second difficulty was really there all
the time, and was only brought into prominence by the
removal of the first.
This was the case with the negative energy difficulty.
The difficulty is removed by the assumption that in the
vacuum all the negative energy states are filled. One is then
led to a theory of positrons together with electrons. Our
knowledge is thereby advanced one stage, but again a new
difficulty appears, this time connected with the interaction
between an electron and the electromagnetic field.
When one writes down the equations that one believes
should describe this interaction accurately and tries to solve
them, one gets divergent integrals for quantities that ought
to be finite. Again, this difficulty was really present all the
time, lying dormant in the theory, and only now becoming
the dominant one.
The difficulty of the divergences in quantum
electrodynamics proved to be a very bad one. No progress
was made for twenty years. Then a development came in
1947, initiated by Lamb's discovery about the shift of the
2S-state of hydrogen upward in energy. The problem of the
Lamb shift was solved by Bethe while he was travelling in
a train, which fundamentally changed the character of
theoretical physics.
A feature of the calculations leading to the Lamb shift
should be noted. It involved setting up rules for discarding
the infinities. One finds that the parameter (e) denoting the
charge of the electron in the starting equations is not the
same as the observed value for this quantity. If we keep the
symbol (e) to denote the observed value, we have to replace
the (e) in the starting equations by e+5e, where 5e is small
corrections which can be calculated. This procedure is
known as renormalization.
These rules, which are precise, so as to leave welldefined residues that can be compared with experiment. But
still one is using working rules and not regular
mathematics.
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Most theoretical physicists nowadays appear to be
satisfied with this situation, but not physicists such as
Dirac. Dirac believed that theoretical physics had gone on
the wrong track with such developments and one should not
to complacent about it. Time will show if Dirac is right, but
there is the important fact that the discovery of particles
and antiparticles by Dirac has changed our whole outlook
on atomic physics completely. Generally one can say that
every state consists virtually of all possible configurations
by which one can realize the same kind of symmetry. Now,
as soon as one knows that one can create pairs according to
Dirac's theory, then one has to consider an elementary
particle as a compound system; because virtually it could
be this particle plus a pair or this particle plus two pairs and
so on, and so all of a sudden the whole idea of an
elementary particle has changed. Before Dirac, every
physicist had thought of the elementary particles as
unchangeable units which are just given in nature and are
just always the same thing.
The next step in this direction was the idea of multiple
productions of particles. If two particles collide, then pairs
can be created; then there is no reason why there should
only be one pair; why should there not be two pairs. If only
the energy is high enough one could eventually have any
number of particles created by such an event, if the
coupling is strong enough. Thereby the whole problem of
dividing matter had come into a different light. So far one
had believed that there are just two alternatives. Either you
can divide matter again and again into smaller and smaller
bits or you cannot thus divide matter infinitely and then you
come to smallest particles. Now all of a sudden we saw a
third possibility; we can divide matter again and again, but
we never get to smaller particles because we just create
particles by energy, by kinetic energy and since we have
pair creation this can go on forever. So it was a natural, but
a paradoxical concept to think of the elementary particle as
a compound system of particles. 2,27
The present physics needs further modification:
It may be noted that there are many serious difficulties (of
unsolved problems) remaining in physics, such as
Divergences of Quantum Electrodynamics, connected with
photon (or point charge), Unification of Fundamental
Forces, Quantized Hall Effect in Low Dimensional Physics,
Energy Loss in Condensed Matter and so on.
It seems clear that the present physics is not in its final
form. Some further changes will be needed, just about as
drastic as the changes made in passing from Bohr's orbit
theory to quantum mechanics. Someday a new quantum
mechanics, a relativistic one, will be discovered, in which
one may avoid these infinities occurring at all. It might very
well be that the new quantum mechanics will have

determinism in the way that Einstein wanted. This
determinism will be introduced only at the expense of
abandoning some other preconceptions that physicist now
holds. So under these conditions, Einstein will likely turn
out to be correct. 26,27,30
The Strategy Adopted in the Study of Physical Systems
Before closing my article on the "methods and philosophy
in the physical sciences", I shall attempt to add a
prescription about how the physical scientist should work.
This would however be dangerous, because the prescription
ought to be different for different scientists. But, one can
look back over the first class work done by many great
scientists in the past. The strategy that they adopted may be
summarized as follows: The main feature of the strategy is
that physical sciences are uncompromisingly based on
experiment.
1) One should not stick too much to one special group of
experiments; one should rather try to keep in touch with all
the developments in all the relevant experiments so that one
should always have the whole picture in mind before one
tries to fix a theory in mathematical languages.
A really good theory developed by this way, may
suggest new and interesting experiments which can be used
to confirm it. But beyond this, such a theory goes, to
suggest new areas of interest.
2) One should be somewhat skeptical about the work of
others. In other words, one should adopt an attitude of not
entirely disrespectful skepticism towards works in the same
field.
3) One should always keep an open mind receptive to
new ideas.
4) The analysis of a physical system tends to be carried
out in terms of the properties of simpler systems. In
investigating a system a scientist seeks to treat separately
each factor influencing its behavior. Each of these factors is
related in some important way to the original system, but
has fewer factors that are vital to its behavior. Being
simpler, systems can be investigated to the extent that
properties are well understood.
To study physical sciences one must have a good level
of mathematics. You may have heard the saying that
mathematics is the language of the physical sciences. In
fact, mathematics is essential in order to be able to trace
quantitative logical connections in studying physical
systems. The rules governing all such connections are the
subject of mathematics. Thus, most of the rules and
procedures of mathematics are directly applicable to the
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understanding of physical sciences. However, we must
stress that this does not mean that mathematics is physical
science or vice versa.
Consequently, when we obtain a result from a
mathematical argument, we will be interested principally in
both the physical meaning of the steps used to obtain it and
the experimental verifiability of the result.
All these characteristic features of the strategy used in
the study of physical systems are one of the most powerful
inventions of the human mind. Its fruits have completely
transformed the way the human race lives, the way its
members think and the world they inhabit.
In many years the use of the strategy of the physical
sciences has spread to all fields of science. Indeed, some
fields, such as psychology and economics, are considered
"scientific" to the extent that they make use of scientific
strategy or parts of it. The strategy is most successfully
applied in physics, however, because it is especially
suitable for the relatively simple systems which are the
main concern of physics. Put briefly, physics is the simple
science because it studies the simplest systems. For this
reason physics forms the foundation of all other sciences.
22,26,27,31

The strategy adopted in the study of physical systems
may depend on attitude of physical scientist. Some
scientists prefer to solve one difficulty at a time. This may
be right, but it was not the way the others looked at the
problems. Niels Bohr used to say "If you have a correct
statement, then the opposite of a correct statement is of
course an incorrect statement, a wrong statement. But when
you have a deep truth, then the opposite of a deep truth may
again be a deep truth". Therefore, I feel that it is perhaps
not only a deep truth to say, "You can only solve one
difficulty at a time", but it may also be a deep truth to say,
"You can never solve only one difficulty at a time, you
always have to solve quite a lot of difficulties at the same
time", and with this philosophical remark perhaps I should
close my paper on the "Methods and Philosophy in the
Physical Sciences".
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Primary Care Practise in Turkey and Training of
Contracted Family Physicians
Türkiye’de Aile Hekimliği Uygulaması ve Sözleşmeli Aile Hekimliği
Uzmanlık Eğitimi
Yıldız Yardımcı1*, Derya İren Akbıyık1, Cenk Aypak1, Hülya Yıkılkan1, Süleyman Görpelioğlu1
ABSTRACT
The official organization of family practice was renewed by Ministry of Health in Turkey and practicaly started in Duzce at
09.15th. 2005. It become widespread across Turkey by the end of 2010. In the mean time, specialists and practitioners who
wanted to work as contracted family physicians were trained by a standardized training module and started working. First in
2014, as a part of the project aiming to train contracted family physicians to grow up as specialists (SAHU), Turkish
Community Health Institution (THSK) started to recruit family medicine residents by an elective examination in 2014. This
article targets to define the changes appeared in the process, evaluate the progress and revise the problems that might be a
concerne in the future.
Key words: Family medicine, SAHU (training of contracted family physicians)
ÖZET
Türkiye’de Aile hekimliği uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından yenilenmiştir. Yeni uygulama ilk defa 15.09.2005’de
Düzce’de başlamış ve 2010 yılı sonunda tüm Türkiye’de yaygınlaşmıştır. Bu süre içinde, sözleşmeli olarak aile hekimliği
yapmak isteyen uzman ya da pratisyen hekimler, standardize edilmiş kısa bir eğitimden geçerek çalışmaya başlamışlardır.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK), sahada çalışmaya devam eden aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi almalarına yönelik
bir çalışma yaparak, 2014 yılı ilkbaharda yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı ile ilk defa Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlığı
(SAHU) için asistan almaya başlamıştır. Bu makale, sözü edilen süreçte ortaya çıkan değişimleri tanımlamayı, gelişim
sürecini değerlendirmeyi ve ileriye dönük olası problemleri gözden geçirmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Aile hekimliği, SAHU (sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi)
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AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMASININ
TÜRKĠYE’DE GELĠġĠMĠ VE TARĠHÇESĠ

1.GÖREV TANIMLARI ve SORUMLULUKLARI
Tıbbi Görevler;

Ülkemizde, Aile Hekimliği uzmanlık eğitiminin başlaması
çok daha eski yıllara dayansa da, Aile Hekimliği Sağlık
Bakanlığı
politikaları
doğrultusunda,
ilk
defa
15.09.2005’de Düzce’de uygulanmaya başlanmış, 2010 yılı
sonunda tüm Türkiye’de yaygınlaşmıştır. 1,2
Bu değişimle birlikte, daha önce sağlık ocağı olarak
çalışan birimler ASM’ne (Aile Sağlığı Merkezi) dönüşmüş
ve 2005’ten günümüze pek çok yeni ASM açılmıştır. Bu
değişimden etkilenen hekim sayıları ve nitelikleri, hekim
başına düşen hasta sayıları ve muayene ile ilgili bilgiler,
Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistik Yıllıklarında ayrıntılı
olarak kayıt altına alınmıştır. Tablo 1’de 2003-2014 yılları
arası hekim sayıları, ASM ve aile hekimliği birimi sayıları,
hekim başına düşen nüfus ve yıllara göre değişimleri
incelenmiştir.3,4,5,6,7,8,9,10,11 13 Aralık 2010 tarihinde tüm
sağlık ocakları kapatılmış ve ASM olmuştur. Bu tarihten
itibaren tüm Türkiye’de aile hekimliği uygulamasına
geçilmiştir. 2010 yılında, 6367 olan ASM sayısı, 2013
yılında 6829’a çıkmıştır. 2014 yılında, 21384 adet aile
hekimliği birimi bulunmaktadır. 2003 yılında, sağlık
ocaklarında hasta muayene sayısı 79.163.271 iken, 2010
yılı sonunda tüm Türkiye’de sağlık ocakları ASM olmuş ve
muayene sayısı 2011 yılı sonunda 240.298.753 kişiye
ulaşarak, yaklaşık olarak 3 katına çıkmıştır.
2003 yılına ait toplam hekim sayısına ait veriler, 2004
ve 2008 yılı sağlık istatistiklerinde farklılık göstermektedir.
2004 yılı verilerinde, 2003 yılı toplam hekim sayısı 97763
iken 2008 yılı sağlık istatistikleri yıllığında 2003 yılı
toplam hekim sayısı 94466 olarak geçmektedir. Yine 2003
yılına ait uzman hekim sayısı, 2004 yılı sağlık istatistikleri
yıllığında 46563, 2008 yılı verilerinde 47108 olarak
geçmektedir.3,4 2006 yılına ait sağlık ocağı sayısında, 2007
ve 2008 yılı verilerinde farklılıklar bulunmaktadır. 2007
yılı verilerinde, 2006 yılı sağlık ocağı sayısı 6377 adet,
2008 yılı verilerinde ise, 2006 yılı sağlık ocağı sayısı 5250
adet olarak geçmektedir. 2008 yılına ait sağlık ocağı sayısı,
2008 yılı verilerinde 4540 adet olarak geçmekte iken 2009
yılı verilerinde 2008 yılı sağlık ocağı sayısı 4297 adet
olarak geçmektedir.4
Birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda yeni
düzenlemeler getiren aile hekimliği uygulamaları, aile
hekimliği yapan hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına
değişik bir çalışma şekli, farklı sorumluluklar ve iş
tanımları getirmiştir.11 Bu dönüşümün, hekimler açısından
ortaya çıkardığı son durum üç ana başlık halinde gözden
geçirilecektir;
1-Görev tanımları ve sorumluluklar
2-Özlük hakları ve ücretlendirme
3-Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi

Bir aile hekimliği birimine bağlı nüfus; il, ilçe, köylerde
yerleşik yaşayan ve mobil hizmet götürülen bireylerden
oluşmaktadır. Aile hekimleri, kendilerine bağlı nüfusa
sağladıkları koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık
hizmetlerinin uygulayıcısıdırlar. Aile hekimleri, il halk
sağlığı müdürlüklerine bildirip onaylattıkları aylık belirli
bir program ile, mobil olan nüfuslarına gezici sağlık
hizmeti götürürler. Bu hizmetin götürülmesi için gerekli
olan ulaşım aracı ve şoför, yakıt vb. giderler aile hekimi
tarafından sağlanır. Yılda en az bir defa kendilerine kayıtlı
olan bireyleri muayene etmeleri, bilgileri hasta dosyalarına
işlemeleri gereklidir. Bireylerin alışkanlıklarının, kronik
hastalıklarının, kişisel özelliklerinin hasta dosyalarına
kaydı, obezite takibi, üreme çağındaki kadınların 15–49 yaş
izlemleri, kanser taramaları, evde bakım hastalarının takibi,
gebe/bebek/çocuk takipleri, aşı uygulamaları, kendilerine
bağlı mobil nüfusa gezici sağlık hizmetlerinin verilmesi,
sağlıkla ilgili önemli günlerde hastalarına eğitim
toplantıları
düzenlemeleri
aile
hekiminin
görevlerindendir.1,2,12,13
Resmi Bildirim ve Kayıt Görevleri;
Aile hekimleri, vermiş oldukları koruyucu ve tedavi
edici hizmetlere ait verileri, internet üzerinden Sağlık
Bakanlığı Karar Destek Sistemine gönderirler. Poliklinik
hizmetleri 24 saat içinde, koruyucu sağlık hizmetleri ise en
geç 1 ay içinde Karar Destek Sistemine gönderilmiş
olmalıdır. Yapılması gereken izlemler (aşı, gebe, bebek,
çocuk izlem), zamanında yerine getirilemezse aile hekimi
ve aile sağlığı elemanı performans kesintisi adı altında
maaş kesintisi alabilirler. Aile hekimi ve aile sağlığı
elemanı, haklı gerekçelerle görevlerini yapamamışsa bu
kesintiye itiraz hakları vardır.13,14
İşletim Görevleri;
Aile hekimleri, çalıştıkları ASM ve aile hekimliği
birimlerini özel bir işyeri gibi çalıştırırlar. Her aile hekimi
hasta verilerinin kaydedildiği AHBS(aile hekimliği bilgi
yönetim sistemi programı), bilgisayar, yazıcı, internet gibi
gerekli donanımı kendisi tercih ve temin edip kullanır.
ASM’nin tüm gereksinimlerini karşılama, bina kira, bakım
ve onarımı, ilaç ve malzeme temini, elektrik, su, doğalgaz,
telefon, internet aboneliklerinin yapılması, temizlik elemanı
çalıştırma, çalışan temizlik elemanları ve yardımcı sağlık
personelinin sigorta primlerinin yatırılması, vergi
ödemeleri, stopaj ödemeleri, tazminatı ve ASM’nin düzenli
işleyişini sağlamak durumundadırlar. Aile hekimliği ödeme
ve sözleşme yönetmeliği, aile hekimlerine ve aile sağlığı
elemanlarına ödenecek maaş için belirlenmiş olan
katsayıları ve ASM cari gider yardımının nasıl yapılacağını
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tarif eder. 12,13 Aile hekimleri yönetmeliğe uymadıkları ve
sözleşme ihlali yaptıkları takdirde, alacakları ceza puanları
ve
sözleşme
feshi
koşulları
bu
yönetmelikle
belirlenmiştir.12,13
Denetim;
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve Aile
Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğine göre,
ASM’ler ve aile hekimliği birimleri belli aralıklarla
denetlenirler. Denetimler İl Halk Sağlığı Müdürlükleri Aile
Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Birimi ve Aile
Hekimliği Uygulama Birimlerince yapılır. Denetimlerden
biri ASM ve Aile Hekimliği Birimi Denetimi, diğeri
gruplandırma denetimidir. Her iki denetimde farklı ekipler
tarafından altışar ayda bir yapılır. Bir ASM, ASM
Gruplandırmasına göre grup almış ise yılda 2 kez
gruplandırma, 2 kez de aile hekimliği uygulaması
yönünden olmak üzere 4 kez denetlenir.12,13
Eğer, bir ASM ya da aile hekimliği birimi, A,B,C,D
gruplarından birini almamışsa, grupsuz ASM olarak
değerlendirilir ve o aile hekimliği birimlerinde denetim
yılda 2 kez yapılır. Aile Hekimliği İzleme ve
Değerlendirme Birimlerinin yaptığı denetimde; ASM’nin
işleyişi,
fiziksel
yapısı,
bulundurulması
zorunlu
malzemeler, çalıştırılan personele ait maaş, sigorta vb.
ödemelerin düzenli yapılıp yapılmadığı incelenir. Aile
hekimliği birimlerinde verilen poliklinik hizmetleri ve
koruyucu sağlık hizmetleri; aşı, gebe, bebek takipleri,
kanser taramaları, hekimin hastalarına ulaşma oranları,
bulundurulması zorunlu malzemeler vb. değerlendirilir. Bu
değerlendirmelerin nasıl yapılacağı yönetmelik tarafından
belirlenmiştir.12
ASM’ler ve aile hekimliği birimleri; fiziksel yapı,
çalıştırdıkları personel, bağlı nüfuslarına verdikleri hizmet
(normal mesai saatlerinden farklı olarak esnek mesai
uygulaması) bakımından, il halk sağlığı müdürlükleri aile
hekimliği uygulama birimleri tarafından denetlenerek
uygun
koşulları
sağlayanlar,
A,B,C,D
olarak
gruplandırılırlar.13 ASM ve Aile hekimliği biriminin
denetimlerde ait oldukları grup ile ilgili koşullara
uygunlukları ve bu koşulları devam ettirmeleri denetlenir.
Bu denetimler 6 ayda bir (Mart, Eylül aylarında) yapılır.
Gruplandırma denetimlerinde, ASM ve Aile hekimliği
birimlerini eksiksiz hazır etmeleri gereklidir. Bir eksiklik
saptanması halinde gruptan düşme ve ödenmiş olan gruba
ait ek ödemelerin geri tahsili söz konusudur.13
2.ÖZLÜK HAKLARI VE ÜCRETLENDĠRME
Sözleşmeli olarak aile hekimliği uygulamasına dâhil olan
hekimlerin özlük hakları, Aile Hekimliği Uygulama
Yönetmeliği ile belirlenir.12 Aile hekimleri, koşulları

yönetmelikle belirlenmiş sözleşmeli çalışan personeldir.
Ancak daha önce devlet memuru olup aile hekimliği
sözleşmesine geçenler, görevlerinden ayrılırlarsa tekrar 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlı devlet memuru
olarak eski kadrolarına dönebilmektedirler. Sözleşmeleri
süresince, kadrolu oldukları birimden ücretsiz izinli olarak
ayrılmış kabul edilirler.1,2,12
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan
hekimlerin, memuriyete başladıktan sonraki ilk hizmet yılı
için yıllık izin hakları yoktur. 1–10 yıl için yılda 20 gün,
10 yıllık hizmetten sonra 30 gün yıllık izin hakkı vardır.
Aile hekimliği uygulamasında bu durum değişmiştir; aile
hekimleri çalıştıkları merkezde yerine vekâlet edecek başka
bir aile hekimi buldukları takdirde, hizmet yılı şartı
olmadan, tam ücretli olarak 1 yılda 30 gün yıllık izin
kullanabilirler. Aile hekimi yerine vekâlet edecek bir aile
hekimini kendisi bulamazsa, bağlı olduğu Toplum Sağlığı
Merkezi tarafından yerine geçici olarak bir hekim ataması
yapılır. Ancak bu durumda, izinde geçen süre için aile
hekiminin maaşının %50’si kesilerek, yerine bakan aile
hekimine ödenir. Böyle bir düzenleme, hekimleri kurumsal
bir güvence altına almaktan çok kişisel ilişkileri ile sorun
çözmeye yönlendirmektedir. Aynı ASM’de bir hekimin
izne ayrılması, yerine bakacak olan diğerinin iş yükünün
ikiye katlanması anlamını taşımaktadır ve kurumsal iş
anlayışından uzak bir durum ortaya çıkmaktadır. Yerine
bakacak hekimi bulma sorumluluğu, hastalık nedeni ile
kullanılacak istirahat izinleri için de geçerlidir. Hekim
hastalandığı takdirde, yerine gönüllü olarak bakacak bir
başka hekim bulamazsa, hastalığı süresince maaşının
%50’si kesilerek yerine görevlendirilen diğer hekime
ödenmektedir.13 Aile hekimi bir sözleşme döneminde (bu
süre 2 mali yılı kapsar) 180 günü aşan süre sağlık nedeni ile
görevinin başında bulunamazsa, aile hekimliği sözleşmesi
feshedilmektedir. Bu hekimler, sağlık sorunun düzeldiğini
gösteren bir rapor sunmadan yeniden aile hekimliği
yapamamaktadırlar.13
2015 yılı Nisan ayında yayınlanan yönetmelik, tek
birimli ASM’lerde hekimlerin yıllık izin kullanımında
yapılacak maaş kesintisi ile ilgili değişiklik yapmıştır. Tek
birimli ASM’de, hekim yıllık izin sırasında yerine bakacak
bir başka hekim bulamazsa, yıllık iznin ilk 7 günü için
maaşı %100 ödenmekte, 7. günden sonra yerine
görevlendirilen bir hekim olması durumunda yıllık izinde
geçirilen gün karşılığı olan maaşın %50 sini asıl hekime, %
50 sini de görevlendirilen hekime ödenmektedir.13
Aile hekimlerinin aldıkları maaş hesaplaması, kayıtlı
nüfus gruplarının katsayıları üzerinden yapılır. Gebe için 3,
cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için 2,25 katsayısı,
bebek ve çocuk (0–60 aylık) için 1,6 katsayısı, 65 yaş üstü
için 1,6 katsayısı, diğer nüfus için 0.79 katsayısı kullanılır.
Aile hekimliği yapan, aile hekimliği uzmanları ve pratisyen
hekimler arasında cari gider ödemeleri açısından bir fark

83

yoktur. Maaş hesaplamasında, 1000 puana kadar olan kısım
için sözleşmeli aile hekimliği yapan uzman tabip ve
tabiplere tavan ücretin %78,5 i, aile hekimi uzmanlarına
tavan ücretin % 113,5 i ödenir. 1000 puanın üzerinde kalan
kısım için tavan ücretin on binde 5,22 ile çarpılması sonucu
bulunan ücret aile hekimi uzmanlarına ayrıca ödenir. Aile
hekimlerine, kendilerine kayıtlı 4000 kişiye kadar maaş
ödemesi yapılmaktadır. 4000 üzerindeki kayıtlı hasta sayısı
için bir ödeme yapılmamaktadır. Bu durum, nüfusun yoğun
olduğu bölgelerde aile hekimlerinin 4000 den fazla hasta
kaydı yapması durumunda, bu kişilere ait performansa
giren hizmetlerden (muayene, gebe/bebek izlem, aşı vb.) de
sorumlu olmaları anlamına gelmektedir.
Aile hekimine aylık olarak ödenen ücret, maaş ve cari
gider yardımından oluşur. Aile hekimliği birimlerinin
gruplarına bağlı olarak, aile hekimlerine cari gider
yardımının hangi oranda yapılacağı belirlenir. Grup
almamış aile hekimliği birimleri E grubu olarak
değerlendirilir ve cari gider yardımı tavan ücretin %50’si
oranında ödenir. Cari gider yardımının kalan %50 si ise,
dâhil olunan gruba göre farklı oranlarda ek olarak ödenir. A
grubu için, illerin gelişmişlik oranına göre belirlenen tavan
ücretin %50 si, B grubu için %35’i, C grubu için %20, D
grubu için %10’u olacak şekilde yapılır. Tavan ücret, 2015
yılı ocak ayı için 3870,06 TL olup, Türkiye İstatistik
Kurumu tarafından yayımlanan illerin satın alma gücü
paritesi puanı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarlarda
ödeme yapılır.13 Grupsuz aile hekimliği birimleri için gider
yardımı (kira, tıbbi malzeme, büro malzemesi, aile
hekimliği bilgisayar işletim sistemi, elektrik, su, telefon,
internet, personel maaş, sosyal güvenlik kurumu ödemeleri,
vergi, stopaj vb ödemeleri için yapılan) 2015 yılı Ocak
ayında 1935 TL 3 kuruştur. Bu gider yardımı, özellikle kira
bedelinin yüksek olduğu bazı bölgelerde ve az sayıda aile
hekiminin çalıştığı ASM’lerde yeterli olmamaktadır. Bu
konu basında pek çok kez dile getirilmiştir.
Hekimler, bir aile hekimliği birimine yerleştiklerinde
yapılan uygulama, daha önce Sağlık Bakanlığına bağlı her
hangi bir kurumda çalışıyorlarsa, kadrolarının aile
hekimliği biriminin bağlı bulunduğu toplum sağlığı
merkezine alınması şeklinde olmaktadır. Başka kurumlarda
çalıştıkları halde aile hekimliği yapmaya başlayanlar,
sözleşmeli aile hekimliği yaptıkları süre boyunca
çalıştıkları kurumdan ücretsiz izinli sayılmaktadırlar. Aile
hekimlerinin, aile hekimliği yaparken almış oldukları
maaşlar emekliliklerine etki etmemektedir. Aile hekimi
emekli olmak istediği takdirde, görevinden ayrılıp asıl
kadrosunun bulunduğu yere dönerek 657 sayılı devlet
memurları kanununa göre pratisyen veya uzman hekim
maaşına göre emekli olmaktadır. Ancak 657’ye tabi
olmadığı halde aile hekimi olan hekimler için durum daha
farklı işlemektedir. Devlet memuru olmadığı halde, aile
hekimliği sözleşmesi imzalayan hekimlerin sosyal
güvenceleri ve diğer işlemleri ise SSK(Sosyal Sigortalar

Kurumu) üzerinden devam etmekte, primleri ilgili Halk
Sağlığı Müdürlükleri tarafından SSK’na yatırılmaktadır. Bu
hekimlerin emeklilikleri söz konusu olduğunda ise, sosyal
güvenlik kurumunun ilgili mevzuatlarına göre hizmet
birleştirmeleri
yapılıp
emekliliğe
yönlendirilmesi
yapılmaktadır.
3.SÖZLEġMELĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UZMANLIK
(SAHU) EĞĠTĠMĠ
SAHU Eğitimi düzenlemesi yapılana kadar, aile hekimliği
alanındaki eğitimler değişik aşamalardan geçmiştir.
Türkiye’de ilk kez yetmişli yılların ortalarında Aile
Hekimliği ile ilgili bazı girişimler olmuş, Aile Hekimliği
Uzmanlığı 5 Temmuz 1983 tarihinde Tıpta Uzmanlık
Tüzüğünde yer almış ve 1985 yılından itibaren Ankara,
İstanbul ve İzmir'de eğitim ve araştırma hastanelerinde aile
hekimliği uzmanlık eğitimi başlamıştır.
İlk kez 1987 yılı Eylül ayında yapılmaya başlanan Tıpta
Uzmanlık Sınavı’nın yabancı dil bölümünden alınan puan
ile aile hekimliği uzmanlık programına, asistan alınmaya
devam edilmiştir. O yıllarda aile hekimliği uzmanlık
eğitimine başlayanların, başladıkları tarihten itibaren beş yıl
süreyle başka bir dalda asistan olabilmek için Tıpta
Uzmanlık Sınavına girmelerine izin verilmiyordu.15 19872002 yılları arasında aile hekimi olmak isteyenlerin, Tıpta
Uzmanlık Sınavı yabancı dil puanında başarılı olmaları
yeterli olmuştur. Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde, 19 Haziran
2002’de yapılan değişiklikle aile hekimliği uzmanlık
eğitimine girmek isteyenlerin yabancı dil ve bilim
sınavlarına
girerek
yeterli
başarıyı
göstermeleri
gerekmiştir.16,17
Ülkemizde, aile hekimliğine geçiş sürecinde pratisyen
hekimlere yapılan eğitimler “Aile Hekimliği 1. Aşama
Uyum Eğitimi” adı ile Mayıs 2005’te Düzce’de başlamıştır.
Hekimlere altı günlük bir program çerçevesinde; aile
hekimliği uygulamasının tanıtılması, hekimlerin aile
hekimliği disiplininin temel özelliklerini tanımaları,
akademik beceriler (makale okuma, klinik yöntem vb.)
kazanmaları, ekip çalışması gibi konularda, Sağlık
Bakanlığı tarafından görevlendirilen eğiticiler tarafından
eğitim verilmiştir. Birinci aşama eğitimlerine aile hekimi
olmak isteyen uzman ve pratisyen tüm hekimler katılmış,
eğitimi tamamladıktan sonra sahada aile hekimliği
yapmaya başlamıştır. Halen, ilk defa aile hekimliği yapacak
olan hekimler için, 1. Aşama uyum eğitimleri THSK
tarafından devam ettirilmektedir. Aile hekimliği uzmanları
ve üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış
olarak mezun olan hekimler, birinci aşama eğitimden muaf
tutulmaktadır. İkinci aşama eğitimi ise, uzaktan eğitim
tarzında yapılacak şekilde planlanarak birinci aşama
eğitiminin bitiminden sonra başlar ve süresi en az on iki
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aydır. Bu eğitimlerde, Kurumun belirlediği kriterlere göre
başarılı olmak esastır.2
Aile hekimliği hizmeti veren hekimler için, sürekli
mesleki gelişim çerçevesinde “2. Aşama Uyum Eğitimleri”
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından hazırlanan
AHUZEM (Aile Hekimliği Uzaktan Eğitim Modülü) adı
altında 01.12.2012 de başlamıştır.18 AHUZEM, konusu
alanında uzman hekimler tarafından anlatılan derslerin
olduğu video kayıtları ve ilgili ders notlarını içeren, internet
üzerinden verilen eğitimlerden oluşmaktadır. Eğitim
notlarının sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın, kılavuzlar
vb. bilgiler bulunmaktadır. Eğitim konuları belli bir sıra ile
AHUZEM sistemine yüklenmiş, eğitime katılanların
eğitimin birini tamamlamadan diğerine geçmesini
engelleyecek
şekilde
düzenlenmiştir.
Eğitimin
başlangıcında ve eğitim konusunun bitimindeki sınavlardan
aldığını puana göre bir sonraki eğitime geçme hakkı
verilmiştir. Bu eğitimin uzaktan yapılması, bilgisayar ve
internet bulunan her ortamda, hekimlerin uygun olduğu
zamanda erişebiliyor olmaları büyük bir avantaj olmakla
birlikte dijital eğitimin uygulama becerilerine katkısının
olmaması gibi kısıtlılıklar da getirmiştir. AHUZEM
eğitimlerine aile hekimleri kendilerine ait bir şifre ile
internet üzerinden katılmışlardır. Halen eğitimlerini
tamamlamayan aile hekimleri için AHUZEM eğitimleri
devam etmektedir.
SözleĢmeli Aile Hekimliği Uygulamasında SAHU
Eğitiminin Durumu: Sağlık Bakanlığı “1219 Sayılı
Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair
Kanunun Geçici 9. maddesinde yer alan “1/1/2020 tarihine
kadar, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Kanun hükümlerine
göre sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmakta olanlar, tıpta
uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye
tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen
esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi
yapabilir.” hükmüne dayanarak sözleşmeli aile hekimliği
yapan pratisyen hekimler için aile hekimliği uzmanlık
eğitimi başlatmıştır.19
Tıpta Uzmanlık Kurulunun 02–03.01.2014 tarih ve 406
sayılı kararı ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde,
2014 yılı İlkbahar dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavında
başarılı olan sözleşmeli aile hekimleri eğitim hastaneleri ve
üniversitelerde THSK adına ilk kez uzmanlık eğitimine
alınmıştır.19 Bu uygulama ile hekimlerin sahada aile
hekimliği hizmeti verirken aynı anda uzmanlık eğitimi
almalarının yolu açılmış ve aile hekimliği uzmanı unvanı
almaları hedeflenmiştir.
SAHU eğitiminin 6 yıl sürmesi, bu sürenin 18 ayının
rotasyonlarda, kalan 54 aylık sürenin ise hizmet verilen
ASM’de tamamlanması planlanmıştır. Eğitim, Sağlık
Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı hastanelerde
veya üniversite hastanelerinde verilirken, hekimlerin özlük
hakları ve çalışma düzenleri açısından THSK’na, ilgili

mevzuat ve yönetmeliklere bağlı olmaları şeklinde bir
düzenleme getirilmiştir.13,19,20 Bu düzenlemenin kendi
içinde pek çok zorluk ve karmaşaya neden olması, yeni ve
ayrıntılı
düzenlemelere
gereksinim
duyulması
kaçınılmazdır.
1.Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi alan hekimler,
Tıpta Uzmanlık Kurulu 406 sayılı karara göre asistandır.
Eğitim görevlilerinin verdiği ödev ve çalışmaları yapması
beklenmekte, aksi durumda olumsuz kanaat notları eğitimin
sonlandırılmasına neden olabilmektedir.
Öte yandan,
THSK’na göre sözleşmeli aile hekimliği kanun ve
yönetmeliğine bağlı olarak çalışmak ve görevlerini yerine
getirmek durumunda olan sözleşmeli aile hekimleridir. Aile
hekimi olarak çalıştığı aile hekimliği birimine ait tüm
görevleri eksiksiz yapmak durumundadırlar.
2.Zaman zaman, birbiri ile çelişebilecek bu iki rolün
zorlayıcılığından daha da ötesi, Aile hekimliği
sözleşmesinin sona ermesi durumunda eğitimin de sona
ermesi söz konusudur.19 Bu konuda kolaylaştırıcı bir karar
olarak; Tıpta Uzmanlık Kurulu 406 sayılı karara 29–
30.09.2014 tarih ve 512 sayılı kararı ile eklediği 12. madde
ile, askerlik ve doğum sonrası ücretsiz izin nedeniyle,
sözleşmelerinin feshi sonucu eğitimine ara vermek zorunda
kalanlara tekrar aile hekimliğine dönmesi ve sözleşme
imzalaması durumunda SAHU eğitimine devam etme hakkı
tanınmıştır.20
3.SAHU eğitimleri için rotasyonlar dışında, eğitim
hastaneleri ve üniversite hastanelerine (vaka tartışma,
makale, seminer vb. için) gidilen süre çalışma saatlerinden
sayılmamaktadır. THSK, 03.11.2014 tarihli SAHU’da ders
saatleri konulu duyurusu eğitimlerin esnek mesai
kapsamında yapılması gerektiğini belirtmekte, eğitim
süresini haftada 2 saat, ayda toplam 8 saat olarak
belirlemektedir.21 Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan
“SAHU usul ve esasları madde 14’de; klinik rotasyon
dışındaki bu eğitim süreçleri için yüz yüze eğitim yerine
diğer interaktif iletişim yöntemleri tercih edilebilir” diyerek
eğitimin uygulanma şekli tarif edilmektedir. Bilimsel
temellerde yeni bilgiler öğrenmek, akademik ortamlarda
mümkün olabilir. Uzmanlık öğrencileri bu ortamlarda
kendilerini geliştirerek, bilimsel araştırmalara katılarak
kendilerine ve asistanı oldukları bilim dalını geliştirme
faaliyetlerine katkıda bulunabilirler. Ancak, aile hekimleri
bu eğitimlere katılabilmek için, eğitim saati kadar esnek
mesai uygulaması yapmak zorundadırlar.21 Zaten çalışmış
oldukları ASM’de esnek mesaisi olanlar, eğitim saatlerine
rastlayan çalışma saatlerini boşaltabilmek için çalışma
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saatlerinde değişiklik yapmak zorunda kalmış, esnek
mesaisi olmayanlar da, esnek mesai ile çalışmaya
başlamıştır. Ancak bu sistem, iş yerinde güvenlik, hekimin
birlikte çalıştığı aile sağlığı elemanın da hekimle birlikte
esnek mesai yapmak zorunda olması gibi başka sorunları da
beraberinde getirmektedir.
4.Eğitime başlayan aile hekimlerinin, rotasyonlar sırasında
(18 ay) maaşlarının %30 oranında kesintiye uğraması söz
konusudur.13 SAHU asistanları, 18 aylık rotasyon süresince
(%30x18=5,4) 5,4 ay maaş kaybına uğrayacaklardır. 4000
kişilik kayıtlı nüfusu olan bir hekim, 2015 yılı Ocak ayı için
(cari gider yardımı hariç) ortalama 6000 TL aylık maaş
almaktadır. 2015 yılı Ocak ayı maaş değerlerine göre, 18
aylık rotasyonunu bitiren bir hekim, eğitim için harcadığı
diğer giderler (kongre, kitap vb. eğitim için gerekli diğer
giderler) hariç 5,4x6000=32400 TL kayba uğrayacaktır.
Diğer yandan, aile hekimleri kendilerine bağlı olan nüfus
üzerinden maaş ödemesi almaktadır. Söz konusu rotasyonlar
döneminde aile hekimliği birimine bağlı olan nüfusu
oluşturan hastalar, o bölgeye geçici olarak bakan aile
hekiminin tutumu, hastalara yaklaşımı ya da uyumsuzluk vb.
nedenlerle oluşan memnuniyetsizlik sonucu aile hekimini
değiştirirse, nüfusun azalması yine aile hekimin ve o birimde
çalışan aile sağlığı elemanının maaşında azalmaya neden
olacaktır. Rotasyonlar sırasında tutulan nöbetlere ilişkin
ödemelerin ilgili eğitim kurumları tarafından karşılanması
planlanmıştır; eğitim kurumlarının da bu duruma uygun yeni
düzenlemeler yapmaları gereksinimi ortaya çıkmaktadır.
SAHU asistanı olan hekimler, Sağlık Bakanlığı’nın
01.01.2020’ye kadar sözleşmeli aile hekimlerine, uzmanlık
eğitimi için bir fırsat tanıması nedeniyle böyle bir eğitime,
her türlü güçlüğüne ve bilinmezliğine rağmen talip
olmuşlardır. 2014 yılında başlayan SAHU yerleştirmeleri ile
ilgili bilgiler Tablo 2’de belirtilmiştir.
Bu sonuçlara göre, aile hekimliği yapan pratisyen
hekimler arasında sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık
eğitimi, ilk yerleştirme sırasında rağbet görmesine rağmen,
zorlukları ve belirsizlikleri nedeniyle çok da tercih
edilmediği söylenebilir. Eğitim süresinin 6 yıl olması ve
eğitimle birlikte sürdürülmesi beklenen iş yükünün ağırlığı
da, aile hekimlerinin SAHU eğitimine başlama konusunda
isteklerini azaltmış olabilir.
SAHU eğitiminin planlanması sırasında, Türkiye Aile
Hekimleri Uzmanlık Derneği, SAHU eğitiminin iptali ile
ilgili Anayasa Mahkemesi’ne itirazda bulunmuştur.
Anayasa Mahkemesi’nin 2011/150 E 2013/30 K sayılı
gerekçeli kararı 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır.27
İptali talep edilen bu
düzenleme ile ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi gerekçeli
kararın son cümlesinde “Aile hekimi açığının giderilmesi
aracılığıyla ve geçici bir süreyle, olağan aile hekimliği
eğitimi yönteminden farklı olarak, daha esnek bir eğitim

metodu uygulanmasının Anayasa’ya aykırı bir yönü
bulunmamaktadır.” Diyerek talebin reddine karar
vermiştir.27 Bu karar, SAHU eğitiminin hayata
geçirilmesinin yasal dayanağı olmuştur.
Aile hekimliği uygulamasında, verilen hizmetin
kalitesini arttırmak amacıyla pratisyen hekimlerin, aile
hekimi uzmanı olabilmeleri için Sağlık Bakanlığı
tarafından başlatılan SAHU eğitimi uygulamasının, ilk yılı
geride kaldığında açılan kontenjanların yarısından
fazlasının boş kaldığını görmekteyiz. 2014 yılı ilkbahar
yerleştirmesinde, %80,30 oranında yerleşme olmasına
Sağlık Bakanlığı internet sitesinde SAHU ile ilgili “Sık
Sorulan Sorular ve Cevapları” başlığı altında yapılan
açıklamaların etkili olduğu düşünülebilir.28 İlk yerleştirme
sonrası, 6 aylık süreçte yeni başlayan SAHU eğitimi ile
ilgili Sağlık Bakanlığı uygulamaları sonucu 2014 sonbahar
döneminde SAHU eğitimine başvuru oranı %21,38,
yerleşme oranı
%21,06 olmuştur. 2015 ilkbahar
yerleştirmesi sonrası, SAHU eğitimine açılan kontenjan
sayısına göre başvuru oranı %57,43 yerleşme oranı ise
%55,40 olmuştur. SAHU eğitimlerinin başladığı tarihten
itibaren, SAHU eğitimine başvurma oranı %55,61 olmuş,
başvuranların kontenjan sayısına oranla yerleşme oranı ise
%49,45 olup, bu süre içinde açılan SAHU kontenjanlarının
%50,54 kadarı boş kalmıştır (Tablo2). SAHU eğitiminin,
ilk yerleştirmesi sırasında açılan kadrolara yapılan başvuru
oranının %95,83 daha sonraki yerleştirmede %21,38’e
inmesi ve bir sonrakinde %57,43 olması yaşanan
belirsizliklerin göstergesi olarak düşünülebilir. THSK’nın
2014 ve 2015 yılları SAHU eğitimi için açmış olduğu
kontenjanlar incelenirse, 2014 yılı için 582 olan kontenjan
sayısının 2015 yılı için 204 olduğunu görmekteyiz. Ayrıca
bu kontenjanlar, 2014–2015 yıllarında eğitim hastanelerinin
ve üniversite hastanelerinin olduğu bazı büyük
şehirlerde(Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sakarya,
Samsun, Malatya, Konya, Edirne, Antalya) açılmıştır.
Diğer şehirlerde aile hekimliği yapıp, SAHU eğitimine
katılmak isteyen hekimler SAHU eğitimine yalnızca hizmet
verilen şehirdeki kadrolara başvurma koşulu nedeni ile
katılamamışlardır.
SAHU eğitimi ve aile hekimliği uzmanlık eğitimi
arasında uygulama açısından bazı farklılıklar vardır.
SAHU eğitiminde yerleştirme işlemi; THSK tarafından
Tıpta uzmanlık Sınavı Klinik Bilimler Sınavından alınan en
az 40 puan ile yapılmaktadır.17,19 Eğitim süresi 6 yıldır.
Yabancı dil sınavını geçme mecburiyeti yoktur. Yalnızca
aile hekimliği sözleşmesinin olduğu ilde açılan
kontenjanlara tercih yapabilirler ve eğitim yerlerini
değiştiremezler. Eğitim süreci içinde, dört olumsuz kanaat
notu alınması durumunda eğitim sona erer. Eğitim süresi
boyunca aile hekimliği sözleşmesinin feshi durumunda
SAHU eğitimi sona ermektedir. Eğitime katılan aile
hekimi, eğitim başladığı tarihten itibaren 3 yıl çalıştığı aile
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hekimliği birimini değiştirmezse, devlet hizmeti
yükümlülüğünden muaf sayılmaktadır.19 Eğitimlerin 18 ayı
(rotasyon süresi bir yılda 6 aydan fazla olamaz) hastane
rotasyonlarında geçerken, kalan 54 aylık sürede çalıştıkları
aile hekimliği birimindedirler. Resmi olarak izin verilen
teorik eğitim süresi ayda 8 saat ile sınırlıdır.
Bu bilgi ile karşılaştırmalı olarak bakıldığında, aile
hekimliği uzmanlık eğitiminde yerleştirme işlemi;
ÖSYM(Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi) tarafından,
Tıpta Uzmanlık Sınavı Klinik Bilimler Sınavından alınan
en az 45 puan ile yapılmaktadır. Eğitim süresi 3 yıldır.
Yabancı dil sınavını geçme zorunluğu vardır. Hekimler
eğitim almak için istedikleri ilde tercih yapabilirler. Uygun
koşullar sağlanırsa eğitim yerlerini değiştirebilirler.16
Eğitimleri bitince devlet hizmeti yükümlülükleri vardır.
Eğitimleri sırasında, eğitim aldıkları hastanede eğiticilerle
aynı ortamda bulunmaktadırlar. Aldıkları teorik ve pratik
eğitimlerin
süresi,
çalıştıkları
eğitim
kliniğince
gereksinimler doğrultusunda belirlenmektedir.
Türkiye’de aile hekimliği uygulaması, 2005 yılında pilot
olarak başlamış ve 2010 yılı sonunda tüm Türkiye’de
uygulanmaya başlamıştır. Bu süreç başladığından beri, iş
yüklerinin ağır olması ile ilgili yapılan çalışmalar,
hekimlerin alışkın olduklarının dışında iş yükü ile
karşılaşmış olmaları, aile hekimliği yapan hekimler
arasında iş doyumunun orta düzeyde olduğunu, tükenmişlik
duygusu yaşayanların sayısında artma olduğunu
göstermiştir.
Kayseri’de, 2013 yılında il merkezinde görev yapmakta
olan 280 aile hekiminin 143’üne ulaşılarak yapılan
tanımlayıcı tipte çalışmada; hekimlere 24 sorudan ve
Maslach Tükenmişlik Ölçeğinden oluşan bir anket
uygulanmış sonuçlar değerlendirildiğinde, hekimlerin
%75.9’u iş yükünün arttığını, %73.3’ü iş stresinin arttığını,
%67.4’ü de tükenmişlik düzeyinin arttığını ifade etmiştir. 29
Çalışmada, aile hekimliği uygulamasının hekimler
arasındaki rekabeti, iş yükünü ve stresini, etik yozlaşmayı
artırdığından ve hekimlerin sosyal hayatlarına ve mesleki
gelişimlerine
ayırdıkları
zamanı
azalttığından
bahsedilmektedir. Aile hekimliğinde çalışılan süre arttıkça,
duygusal tükenmişlik ve toplam tükenmişlik puanların
arttığı gözlemlenmiştir.29 Eskişehir’de, 2008 yılında Aile
Hekimliği Pilot uygulamasında, birinci basamak sağlık
kurumlarında görev yapan hekimlerin iş doyumu düzeyini
araştırmak amacı ile yapılan kesitsel çalışmada, Minnesota
İş Doyum Ölçeği kullanılarak 147 hekim ile anket yapılmış,
hekimlerin iş doyumları orta düzeyde bulunmuştur.

Hekimlerin iş doyumlarının artması için, yeni politikalar
üretilmesi gerektiği ifade edilmiştir.30
SONUÇ
Aile hekimleri, tüm bu işlerin uygulanması sırasında
belirsizlikler
ve
zorluklar
yaşamaktadırlar.
Aile
hekimlerinin artmış iş yüküne eğitim ile ilgili
sorumlulukların eklenmesi ve esnek mesai ile çalışarak
eğitim saatlerinin boşaltılması gerekliliği, eğitim süresinin
6 yıl olması, rotasyonlar sırasında maaş kesintisi yapılması,
sözleşmeli aile hekimliği yapan pratisyen hekimlerini, bu
eğitime katılmaktan uzaklaştırmış olabilir. Eğitimde
geçirilen saatlerin mesai saatlerinden sayılması SAHU
eğitimine katılan aile hekimlerinin eğitime devamı
açısından kolaylık sağlayacaktır. Rotasyonlar sırasında
uygulanan maaş kesintisinin, rotasyona gidilen hastanedeki
çalışmaya bağlı olarak döner sermaye ödemesi yapılması ya
da başka bir şekilde telafi edilmesi düşünülebilir.
2014 ve 2015 SAHU kontenjan
sayılarını
karşılaştırdığımızda, 2015 yılı SAHU kontenjan sayısında
2014 yılına oranla %65 azalma söz konusudur. Kontenjan
sayılarının değişken olması, açılan kontenjanlara
başvurunun %55 oranında olması da, aile hekimlerinin
arasında SAHU eğitimi alanların sayısının 2020’ye kadar
çok fazla olmayacağına işaret etmektedir. Sonuç olarak,
Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararında belirtildiği gibi
bu bir ara dönemdir, aile hekimliği uzmanı sayısını
arttırmak amacıyla başlatılmıştır ve 01.01.2020’de
bitecektir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan tüm
hekimlerin, aile hekimliği uzmanı olması hedefine
ulaşılabilmesi için, birinci basamakta gerek uzmanlaşma ve
gerekse uzman olarak çalışma koşullarının yeniden gözden
geçirilerek, özendirici tedbirlerin acilen alınması
gerekmektedir.

87

Tablo1: Sağlık Bakanlığı Sağlık Ġstatistik Yıllıkları (2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) verilerine göre
Türkiye’de sağlık ocaklarının aile hekimliğine dönüĢümü ile pratisyen ve uzman hekim sayıları, sağlık ocağı ve aile
hekimliği birim sayıları karĢılaĢtırmalı tablosu3,4,5,6,7,8,9,10,11
Yıllar
Toplam
sayısı*

hekim

sayısı

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

94466

97110

100853

104475

108402

113151

118641

123447

126029

129772

133775

135616

Uzman hekim sayısı

47108

48687

49477

52868

54439

56973

60655

63563

66064

70103

73886

75251

Pratisyen hekim sayısı

32019

32579

34886

33383

34559

35763

35911

38818

39712

38877

38572

39045

Asistan hekim sayısı

15339

15844

16490

18224

19404

20415

22075

21066

20253

20792

21317

21320

Sağlık ocağı sayısı

5936

6066

6203

5250

4944

4297

3842

0

0

0

0

0

ASM sayısı

0

0

0

0

943

1765

2086

6367

6520

6660

6756

6829

Sağlık ocağı ve ASM
muayene odası sayısı++

8200

11919

12234

13365

14346

15632

17083

20185++

20216

20811

21175

21384

ASM uzman hekim sayısı+

0

0

Veri yok

Veri yok

Veri yok

22

202

891

1009

1042

1215

Veri yok

ASM pratisyen
sayısı+

0

0

Veri yok

Veri yok

Veri yok

4588

5787

18279

19207

19769

19960

Veri yok

0

0

0

0

22.902.118

45.111.103

65.716.898

108.976.049

240.298.753

221.672.029

212.318.024

214.120.750

hekim

ASM muayene sayısı+

Sağlık ocağı
muayene
sayısı
0
0
0
0
3461
3495
3652
3696
3634
3621
Aile hekimliği uygulamasına 0
geçen illerin aile hekimliği
birimi baĢına düĢen nüfus
+ Aile hekimliği uygulaması 2005-2007 arası veriler sağlık ocakları içinde değerlendirilmiştir(sağlık istatistikleri yıllığı 2008, .++ 13 Aralık 2010 da tüm sağlık ocakları kapatılmış ASM olmuştur.
79.163.271

82.153.04

105.482.440

121.101.156

123.259.825

121.441.948

123.851.458

84.629.163

0

0

0

0

Veri yok

Kontenjan

Başvuru

Başvuru/
kontenjan

Yerleşen

Yerleşen/
kontenjan

Yerleşemeyen

Yerleşemeyen/
kontenjan

Boş
kalan
kontenjan
sayısı

Boş kalan/
kontenjan

Tablo2:
SAHU
eğitimlerinin
baĢladığı
2014
yılında
ve
2015
yılı ilkbahar döneminde yapılan yerleĢtirmeler ve sonuçlarını gösteren tablo 22,23,24,25 (2015 yılı sonbahar dönemi için 56
kadro açılmıĢ olup yerleĢtirmelerin yapılması beklenmektedir 26)

2014 ilkbahar dönemi
2014 sonbahar dönemi

264
318

253
68

%95,83
%21,38

212
67

%80,30
%21,06

41
1

%15,53
%0,31

52
251

%19,69
%78,93

2015 ilkbahar dönemi

148

85

%57,43

82

%55,40

3

%2,027

66

%44,59

Genel toplam

730

406

%55,61

361

%49,45

45

%6,16

369

%50,54

SAHU yerleştirme
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Review / Derleme

Waterpipe Smoking: an Incidios Threat for The Young
Nargile Kullanımı: Gençler İçin Sinsi Tehdit
Süheyl Asma1*, Çiğdem Gereklioğlu1, Aslı Korur1, Soner Solmaz2
ABSTRACT
Various use types of tobacco include chewing tobacco, pipe, cigar, cigarette smoking and waterpipe smoking. Waterpipe is
mostly used by the elderly in middle-east countries.Its use is gradually increasing among the young worldwide and also in
our country. It is rapidly becoming common among the young due to newly produced aromatic forms. Tobacco and
waterpipe smoking is a serios public health problem. Waterpipe smoking-related health risks are known. Prevention and
information done by law makers, local authoroties beside media are of importance for reducing its use. In addition, in the
context of “community-oriented patient care” , “proper and effective interventions” and “improvement of health and
wellness” principles of family medicine, family physicians‟ being a pioneer for providing sufficient information particulary
for the young, family members and the community about this issue and taking measures is of great importance. In this
review, it was aimed to improve the awareness of family physicians about waterpipe smoking.
Key words: Tobacco, waterpipe, family medicine
ÖZET
Tütünün kullanım biçimleri arasında tütün çiğneme, pipo, puro, sigara ve nargile bulunmaktadır. Nargile, daha çok Ortadoğu
ülkelerinde yaşlılar tarafından kullanılmaktadır. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kullanımı artmaktadır.
Aromalı formlarının üretilmesiyle özellikle gençler arasında hızla yayılmaktadır. Tütün ve nargile kullanımı, ciddi bir halk
sağlığı sorunudur. Nargile kullanımına bağlı gelişebilecek sağlık riskleri bilinmektedir. Kullanım sıklığının azaltılması için,
medya dışında, kanun belirleyicilerin, yerel yönetimlerin alacakları önlem ve bilgilendirme önemlidir. Ayrıca, aile
hekimliğinin toplum yönelimli hasta bakımı, uygun ve etkili girişimler ile, sağlık ve iyilik durumunun geliştirilmesi ilkeleri
çerçevesinde, aile hekiminin özellikle genç nüfusu, aile bireylerini ve yaşadığı toplumu bu konuda yeterli bilgilendirmesi ve
tedbirlerin alınmasında öncü olması önem taşımaktadır. Bu çalışma ile, aile hekimlerinin nargile kullanımı ile ilgili,
farkındalığının arttırılmasını amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Tütün, nargile, aile hekimliği
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GİRİŞ
Tütün kullanımı, dünyada morbidite ve mortalitenin
önlenebilir nedenlerinden biridir.1 Tütünün, değişik
kullanım biçimleri arasında tütün çiğneme, pipo, puro,
sigara ve nargile bulunmaktadır. Tütünün, kullanım
şekillerinden biri olan nargile sözcüğünün kökeni,
Farsça‟da “Hindistan cevizi” anlamına gelen “nargil”
sözcüğüdür. Hint kökenli bu buluş, Araplar tarafından
“Şişa”,
İranlılar
tarafındansa
“Kalyan”
olarak
adlandırılmıştır. Nargilenin dört ana parçası vardır; tütünün
konulduğu “rüle”, uzun gövde “ser”, ağza alınan hortumun
ucu “marpuç” ve suyun fokurdadığı “şişe”. Aromalı
türlerinin de üretilmesine rağmen, nargilenin esas kısmı
“tömbeki” denilen ve kıyıldıktan sonra geceden ıslanmaya
bırakılan tütündür.2
Hindistan'da doğan nargile, başta İranlılar olmak üzere
Araplar, daha sonrada Osmanlılarla tanışmıştır. Doğu
kültürünün bir öğesi olan nargile, sonradan batıda da kimi
değişikliklerle kullanılmaya başlanmıştır. Batıda, birden
çok marpuca sahip nargile kullanımı yaygındır. Bu
uygulama birçok kişi ile birlikte toplu içim ortamı
sunmaktadır. Doğuda ise, nargilenin bir marpucu vardır ve
el değiştirmediği sürece tek kişi tarafından içilmektedir.3
Son yıllara kadar, yaşlıların kullandığı nargilenin
prevalansı, gençler arasında yaygınlaşması ile artış
göstermiştir. Üniversite öğrencileri arasında yapılan bir
çalışmada, nargile kullanım sıklığının %19, nargileye
başlama yaşının ortanca 12 yaş olduğu bildirilmiştir. 4 Başka
bir çalışmada, ortalama yaşları 21 olan üniversite
öğrencilerinde nargile kullanım sıklığının erkeklerde %25.5
ve kadınlarda %4.9 olduğu, nargileye başlama yaşının
erkeklerde ortalama 19.2, kadınlarda ise 21.7 olduğu
bulunmuştur.5 Pakistan‟da, yaş ortalaması 21 olan
üniversite öğrencilerinde yapılan bir başka çalışmada,
nargile kullanım sıklığının % 40 civarında olduğu ve daha
çok kadınların ( %52.3) nargileyi kullandığı bildirilmiştir. 6
Malezya‟da yapılmış bir çalışmada ise, yaş ortalaması 22
olan tıp öğrenicileri arasında nargile kullanım sıklığının %
20 olduğu, burada da kadınların (%67) daha çok nargileyi
kullandığı rapor edilmiştir.7 Küresel Yetişkin Tütün
Araştırması, Türkiye 2012 raporunda ülke genelinde 15 ve
daha yukarı yaştaki bireylerin 2008 yılında %31.3‟ü her
gün veya ara sıra tütün ve tütün mamullerini kullanmakta
iken, 2012 yılında bu oran yaklaşık olarak %27‟ye
düşmüştür. Bu oran, erkeklerde %47.9‟dan %41.4‟e,
kadınlarda ise %15.2‟den %13.1‟e düştüğü rapor
edilmiştir.8 Küresel Yetişkin Tütün Araştırması, Türkiye
2010 yılı raporunda ise nargile kullanımının ülkemizde 1524 yaşlar arasında %8.1 olduğu görülmektedir. 9 Ankara
ilinde, gençlerin nargile konusundaki bilgi, tutum ve
davranışlarını anlamaya yönelik (460 kişi)
yapılan
çalışmanın sonuçlarına göre, kullanıcıların en çok aromatik
nargileyi tercih ettiği (%86.3) ve nargile kullanma sebebi
olarak arkadaş etkisi (%38.4), merak duygusu (%18.4) gibi
iki temel sebep olarak rapor edilmiştir. Kullanıcılar

arasında sigarayı zararlı bulanların oranı %75 iken,
nargileyi zararlı bulanlar için bu oran %32 olarak tespit
edilmiştir. Katılımcıların %50‟si, nargilenin bağımlılık
yaptığına inanmadıklarını belirtmişlerdir.10 Üniversite
öğrencilerinde yapılan bir çalışmada ise, sigara içenlerin
oranının %21.4 (erkeklerde %25.0 kızlarda %12.9) olduğu
bildirilmiştir.11 Diğer bir çalışmada ise, 645 tıp ve
mühendislik fakültesi öğrencisi ile yapılan araştırma
sonuçlarına göre nargile kullanma oranının kızlarda %20.2,
erkeklerde %41.6, toplamda %32,5 olduğu görülmüştür. Bu
çalışmada, nargileye başlama yaşı ortalama 17.4 olarak
verilmiş ve gençlerin özellikle sosyalleşmek ve
arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirmek amacıyla nargile
içtikleri belirtilmiştir.12 Adana‟da, 2011 yılında 3015 lise
öğrencisi ile yapılan başka bir araştırmada, nargile kullanım
sıklığının sigaraya göre daha yaygın olduğu (%19-%14.6)
olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada; daha çok arkadaş
çevresi (%30.3), sorunlardan uzaklaşma isteği (%21.7) ile
en yakın üç arkadaştan en az birinin sigara içiyor olması
(%17), sigaraya başlama nedenleri olarak rapor edilmiştir.
Yine bu çalışmada, ailelerinin gelir düzeyi arttıkça dumanlı
tütün mamulleri ve nargile kullanma oranının da anlamlı
olarak arttığı bildirilmiştir.13 Zararsız olarak düşünülen ve
lise döneminde bir tütün ürünü olan nargile ile ilk
tanışmanın, sigaraya geçişte bir basamak olabileceği
düşünülmektedir. Nargile kullanımının artışının nedenlerine
yönelik yapılan bir araştırmada, bu artış kullanılan aroma,
oluşturduğu sosyal ortam, zararlı maddelerin filtre edildiği
ve sigaraya göre zararsız olduğu düşüncesi, televizyon ve
güçlü sembolik etkiden (rüya, sanat, mistik), kaynaklandığı
rapor edilmiştir.12,14 Tütün ve tütün ürünleriyle mücadele
çalışmaları kapsamında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından
“Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi” hazırlanmış ve
ülkemizin de içinde yer aldığı 165 ülke bu sözleşmeye taraf
olmuştur.
Bu
sözleşme
doğrultusunda,
“Tütün
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine” dair kanun
19.01.2008 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanmıştır. Bu
kanunun amacı; kişileri ve gelecek nesilleri tütün
ürünlerinin zararlarından korumak ve herkesin temiz hava
solumasını sağlamaktır. Bu kanunda kahvehane, kafeterya,
birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde ve
lokantalarda tütün ürünleri tüketilmemesine yönelik
düzenlemeler 19 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Yasal olarak tütün ürünlerine olan talebin
azaltılmasına yönelik önlemler alınmasına rağmen, kamusal
alanda özellikle kafe ve restoranlarda, „Nargile Keyfi‟ adı
altında görsel tabelalar ile tütün ürünlerine ait reklam
yapılmaya, tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmasına devam
edilmektedir.15
Toplumda nargile kullanımının, sigaraya göre daha az
zararlı olduğu düşünülmektedir. Bunun nedeni ise, içinde
bulunan suyun dumanı temizlediğine dair olan yanlış
inançtır.16,17 Nargile içmeye başladıktan sonra, suyun
renginin değişmesi kişileri bu yanılgıya götürmektedir.
Nargilenin içinde bulunan su, aromanın karıştırılması ve
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dumanın soğuması içindir. Suyun herhangi bir filtreleme
özelliği yoktur.18 Sigaranın tek bir dumanında 2.94 mg
nikotin, 802 mg katran, 145 mg karbon monoksit (CO),
yüksek oranda phenanthrene ve flouranthrene içermektedir.
Nargile kullanımında ise bu oranların nefes çekme sayısının
ve çekilen duman hacminin fazla olması nedeni ile,
yaklaşık olarak 10 sigaraya eşdeğer olduğu bilinmektedir.19
Tek bir nargile içimi oturumu ile, bir sigaradan üretilenden
4-5 kat daha fazla CO üretilmektedir. Nargile içenlerde,
karboksi hemoglobin ve nitrik oksit düzeyi, sigara içenlere
göre daha yüksektir.20,21 Nargile‟nin bu kadar zararlı
olmasının diğer sebebi ise içerdiği nikel, kobalt ve kurşun
oranının sigaradan çok daha yüksek olmasıdır. Bu metaller,
nargilenin içinde yoğun olarak bulunmakta ve doğrudan
kanserojen etkiye neden olmaktadır. Nargilenin içinde bu
maddelerin yanı sıra arsenik de bulunmaktadır.21
Günümüzde sigaranın insan sağlığına olumsuz etkileri
çok iyi bilinmektedir. Nargile, sigaradan farklı termal ve
fiziksel özelliklere sahiptir.2 Uzun süreli kullanımında
akciğer kanseri başta olmak üzere, özofagus, prostat,
mesane, dudak ve pankreas kanserine neden olmaktadır. 22
Nargile kullanımının, sadece karsinojenik yan etkisi
olmayıp, kardiyovasküler sistemde, solunum sisteminde bir
çok olumsuz sağlık sorunları ve enfeksiyon geçişi riski
yaratmaktadır.23,24 Yapılan birçok çalışmada, nargile
içiminden sonra sistolik ve diyastolik kan basıncının
yükseldiği ve nabızda da artış olduğu bildirilmiştir. 25
Nargilenin birçok kişiyle paylaşılması, tüberküloz ve
hepatit dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıkların
bulaşmasında ciddi bir risk yaratmaktadır.26 Nargile
kullanımından hemen sonra en sık bildirilen yan etkiler,
göz kararması, baş dönmesi ve baş ağrısıdır.27 Nargile
kullanımının diğer bir olumuz etkisi, hematolojik
parametreler üzerinde olmaktadır. Yapılan bir araştırmada,
nargilenin trombosit fonkisyonlarını olumsuz etkilediği
bildirilmiştir.28 Diğer bir hematolojik etki ise, artmış CO ve
karboksihemoglobinin yarattığı hipoksik etki nedeni ile
eritropoezin, eritropoetin tarafından uyarılması sonucu
gelişen sekonder polisitemidir.24,29 Kapalı ortamlarda
kullanılan nargile, çevrede bulunan kişilere de zarar
vermektedir. Sigara içmeyenlerde de tütün dumanına
maruziyetin erken ölüm nedeni olabileceği gösterilmiştir.30
Tütün kontrolü; tütün kullanımı ve tütün dumanına
maruziyeti ortadan kaldırarak veya azaltarak, insan
sağlığını iyileştirmeyi amaçlayan arz, talep ve zarar azaltma
stratejisidir. Tütünün topluma ve devlet bütçesine getirdiği
zararlarla mücadele etmeyi amaçlar.31 Tütün kontrolüne
yönelik ilk uluslararası anlaşma olan Tütün Kontrol
Çerçeve Sözleşmesi, 2003 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü
tarafından kabul edilmiş ve 2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı
tarafından imzalanmıştır. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan
"Ulusal Tütün Kontrol Programı" ile 2010 yılına kadar
ülkemizde 15 yaşın üzerinde sigara içmeyenlerin oranının
% 80'in üzerine çıkarılması, 15 yaşın altında ise %100'e
yakın olmasının sağlanması hedeflenmiştir.32 Bu amaçla,

2008 tarihinde 5727 no‟lu yeni tütün yasası yürürlüğe
girmiş ve Sağlık Bakanlığı bu konuda genelge
yayınlayarak, yasa ile kişilerin ve gelecek nesillerin tütün
ürünlerinin zararlarından, kullanımına yönelik reklam,
tanıtım ve teşvik kampanyalar konusunda tedbirleri almak
ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması
yönünde düzenlemeler yapılmıştır. Bu yasasının
hedeflerinden biri de, pasif içici durumundaki kişileri tütün
mamullerinin zararlı etkilerinden korumaktır.33 Yine
"Ulusal Tütün Kontrol Programı (2015-2018)" eylem planı
ile tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının sağlık, ekonomik
ve sosyal açıdan zararlı etkileri konusunda halkın
eğitilmesi,
bilgilendirilmesi
ve
bilinçlendirilmesi
amaçlanmış ve 2018 yılı sonuna kadar toplumun %95‟inde
tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına karşı tutum
oluşturulması hedeflenmiştir. Yine aynı eylem planında
sigarayı bırakmanın yaygınlaştırılması, tütün bağımlılığı
tedavisinde ve tekrar başlamayı önlemede başarı yüzdesinin
yükseltilmesi, pasif etkilenmenin önlenmesi, talebin
azaltılmasına yönelik reklamların önlenmesi, ulusal tütün
kontrol
programı
eylem
planının
izlenmesi,
değerlendirmesi ve raporlanması planlanmıştır.15
Sağlık üzerinde olumsuz etkileri kanıtlanmış olan tütün
ve tütün ürünleri ile yapılacak mücadelede, yasal
düzenlemeler dışında, sağlık sistemiyle ilk tıbbi temas
noktasında bulunan aile hekimlerinin bulunduğu konum
önemlidir. Aile Hekimliği‟nin temel ilkelerinden olan “aile
hekimi, uygun ve etkili girişimlerle sağlığı ve iyilik
durumunu geliştirir” ve “toplum yönelimli bakım” ilkeleri
doğrultusunda, sağlam kanıtlara dayalı yapılacak uygun ve
etkili girişimler ile hem tek tek hastalara, hem de daha
geniş anlamda topluma karşı sorumluluğu bulunmaktadır. 34
Bireylerin problemlerini, toplumun sağlık ihtiyaçları
bağlamında ve diğer profesyoneller, kurumlarla işbirliği
içinde yapılacak etkin bir değerlendirme ile iyi bir kaynak
yöneticisi olan aile hekimleri, kaynakların toplumun sağlık
ihtiyaçlarına göre kullanması bazen gerginlik ya da çıkar
çatışmalarına yol açabilir.35 Tütün ve tütün ürünleri ile
mücadelede tahmin edileceği gibi birçok engel ile
karşılaşılabilir. Ancak, aile hekimlerinin bu ilkeler
doğrultusunda ortak hareket etmesi ve bu süreci kararlı bir
şekilde yönetmesi önemlidir.
Nargile kullanımın azaltılması yönünde kısa ve uzun
dönem stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması önemlidir.
Yasal düzenlemeler yanı sıra izlenmesi gereken adımlar;
 Aromatik nargile kullanımına yönelik kısıtlayıcı
yasal düzenlemeler yapılması, nargile kafelerde
denetimlerin arttırılması ve pasif etkilenim
konusunda da denetlemelerin sürekli şekilde
yapılması.36


Nargile ve diğer tütün ürünlerine ait reklamların
(keyif verici bir araç olduğu algısını yaratan
„Nargile
Keyfi,
Nargile
Kafe‟
gibi)
engellenmesi.15
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Okul çevrelerinde bu tür kafelerin, kanunlar
doğrultusunda açılmaması için yerel yönetimlerin
hassasiyet göstermesi ve izin vermemesi.15
Toplumun, özellikle de genç nüfusun, nargilenin
sağlığa zararları konusunda başta medya
tarafından olmak üzere, eğitimcilerin ve sağlık
çalışanlarının bilgilendirmesi. 15
Ailelere, nargilenin bir tütün ürünü olduğu ve
aromasına aldanılmaması gerektiği hakkında
yeterli bilgilendirme yapılması.24
Aile hekimlerinin, nargile kullanımı sonrası
gelişen klinik bulgu ve semptomları tanıyabilmeli,
alışkanlıkların sorgulanmasında sigara ve nargile
kullanımının
muhakkak
birlikte
değerlendirilmesi.24
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Using Simulation-Based Education to Improve Residents’
Clinical Decision Making Skills in Developing Countries
Gelişmekte Olan Ülkelerde Asistanların Klinik Karar Verme Becerilerini
Geliştirmek İçin Simülasyon Temelli Eğitim Uygulaması
İbrahim Başhan1, James M Cooke2, Deborah M Rooney3
ABSTRACT
Background: Recently, a significant increase occured in the use of medical simulation technology for teaching and
assessment. Improved patient safety during medical education has driven simulation-based education (SBE), particularly in
resident education. Although many countries have integrated SBE into their undergraduate programs, some developing
countries, including Turkey, have been slow to apply SBE into their graduate programs. We propose a review of existing
examples of SBE used which may promote the implementation of similar curricula in developing countries. Methods: To
derive a representative sample of relevant curricula, we performed a web-based literature review using the search terms
“simulation” and (“ graduate, resident”) and (“clinical decision-making” or „„clinical reasoning”) and “training‟‟. Results: Of
the 83 original articles, ten resulting articles were relevant to SBE used to support residents‟ clinical decision-making in six
clinical areas. We summarize the ten curricula and discuss them in the context of three primary considerations (course
administration, content development, and assessment program evaluation) so they may be applied in similar graduate
curricula in Turkey and others.Conclusions: It is obvious that simulation-based education offers benefits. In particular,
graduate-level training programs used to support clinical decision-making are critical to the development of competent
physicians around the world.
Key words: Simulation, resident, curriculum, clinical decision-making
ÖZET
Amaç: Son zamanlarda, eğitim ve değerlendirme için tıbbi simülasyon teknolojilerinin kullanımı önemli bir derecede artış
göstermektedir. Tıp eğitimi sırasında hasta güvenliğinin önemli hale gelmesi özellikle asistan eğitiminde, simülasyon temelli
uygulamaları harekete geçirdi. Çoğu ülkelerin mezuniyet öncesi eğitim programlarının içine simülasyon temelli uygulamalar
entegre olmasına rağmen, Türkiye‟nin de içinde olduğu bazı gelişmekte olan ülkelerin mezuniyet sonrası programlarına
simülasyon temelli eğitim uygulamalarının dahil olması yavaş olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin benzer müfredat
uygulamalarını desteklemek için, varolan simülasyon temelli eğitim örneklerinin derlenmesi amaçlanıldı. Yöntem: Müfredat
ile ilgili sunulan literatür örneklerini araştırmak için “simülasyon‟‟ ve (“mezuniyet sonrası, asistan‟‟) ve (“klinik karar verme
ya da klinik akıl yürütme‟‟ve “eğitim‟‟ kelimelerinden oluşan web tabanlı bir literatür taraması yapıldı.Sonuç: Altı klinik
alanda, asistanların klinik karar verme becerilerini destekleyen simülasyon temelli eğitim ile ilgili 83 orijinal makaleden on
tanesinin sonuçları derlenildi. Türkiye ve diğer ülkelerde benzer mezuniyet sonrası eğitim müfredatları içerisinde
uygulanılabilmesi için özetlenen bu on müfredat üç temel başlıkta (kurs yönetimi, müfredat geliştirme ve ölçmedeğerlendirme programı) tartışıldı. Tartışma: Simülasyon temelli eğitimin sunduğu yararlar açıktır. Özellikle, mezuniyet
sonrası eğitim programlarının kullanımı, dünyadaki klinisyenlerin yeterliliklerinin gelişimi için gerekli klinik karar verme
sürecinde kritik bir öneme sahiptir.
Anahtar kelimeler: Simülasyon, asistan, müfredat, klinik karar verme
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BACKGROUND
Simulators have been used in clinical education since the
1950s, but their use for standardized learning, practice and
assessment has significantly increased over the past 20
years in many countries due to increased availability,
improved fidelity, and the widespread acceptance of
simulation as a fundamental teaching modality in
undergraduate and graduate
medical education.1
Simulation also addresses a universal need to provide
novice learners with early clinical exposure to a broad set
of clinical conditions and procedures in a safe environment
allowing the ability to practice and demonstrate
competency prior to patient contact in addition to the ability
to standardize experiences common to core clinical
trainees. The use of simulation also uniquely addresses the
needs of adult learners.
Adult educational theory advocates that learning occurs
through sequential phases of cognitive analysis. Initial
experience is retained as a memory, incorporated with
existing knowledge, and then internally transformed to
provide general meaning or understanding of the event.
When repeated, similar meaningful experiences reinforce
memory and provides broader pattern recognition critical to
complex tasks. This concept is now widely accepted in
many industries and areas of study such as aviation, the
nuclear power industry and the military, all of whom
broadly utilize simulation throughout training programs and
for ongoing maintenance of skills.2
Learning Health Sciences:
Traditionally, clinical clerkships associated with
undergraduate medical education combine academic and
apprenticeship experiences, so students may participate in a
daily routine of knowledge acquisition, patient care, and the
study of differential diagnoses and treatment plans. At the
same time, students also attend lectures and/or small-group
sessions that highlight basic concepts and disease models.
This approach is intended to maximize students‟ ability to
gain a large body of knowledge to which general meaning
is applied to experiences they may eventually face in
clinical practice.3 Some suggest these learning modalities
do maximize students‟ knowledge, but are not effective at
promoting the highest level of learned knowledge, and
clinical reasoning that reflection and metacognitive analysis
occur independently, only after extended periods of time
when students assimilate previous experiences with their
existing knowledge.4 Because students rarely witness
several patients that present with the full range of a
particular disease process within a short time period, their
opportunity to apply clinical reasoning in an authentic
process is limited by the patients‟ presented. Furthermore,
while faculty intend to teach disease concepts during

academic sessions, their efforts may not effect students‟
performance at patients‟ bedsides.5

Needs of Modern Learners:
The current learners in medical education are from the
millenial generation (also called “Generations Y”), and
were born loosely between 1980 and 2000. These learners
have been reported as having evolving learning styles that
are driven by evolving technologies and available
resources. For example, millenial learners have been
characterized as active learners who prefer experiential
learning with immediate feedback,6-8 and prefer learning
aided by technology.7-10 The same learners have also been
reported to be and academically disengaged,6,8 and most
troubling, characterized as lacking critical thinking
skills.7,8,11 These characteristics seem to be common across
developing countries, including Turkey.12 As Dilullo and
colleagues explain, “Millennials have grown up with
astonishing exposure to unvetted internet resources. “The
predilection for millennial students is to make big gains
quickly and with minimal effort, which has conditioned
them to select the first or most easily available information
source.13 One researcher posits that millennials‟ increased
efficiency at information gathering may have eroded their
critical thinking skills, particularly in higher education. 14
Although we align with researchers who caution against
broad generalizations about learners,15 we propose medical
educators should be mindful of learner differences and
target medical curricula to modern learners‟ needs while
engaging them in dynamic learning activities in an
authentic setting that allows for immediate feedback. We
propose well-developed simulation-based education is
particularly useful at addressing modern learners‟ needs.
Utilizing Simulation-based Education in Medicine
Simulation-based education offers a unique opportunity
to engage doctors in training in an authentic, yet safe
environment, so thay may advance learning and improve
their clinical practice. Unlike traditional, passive academic
training strategies that focus on increasing students‟ fund of
knowledge via didactic sessions, simulation creates an
active, participatory, authentic learning environment where
students can practice skills that are directly related to
patients and their care. Well-developed simulation-based
education meets the need for medical education reform and
also improves patient safety by supporting students as they
develop skills across the many domains of of clinical
practice in a safe environment, outside the actual clinical
environment.15,16
Simulation uses emotion to stimulate recall and
assimilation of knowledge while minimizing risk to patients
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or learners. This modality, one that incorporates personal
clinical experience for the assimilation of scientific
learning, is the foundation of the Flexnerian ideal. A
century ago, Flexner was a champion of a new curriclum,
one that allowed medical students to study at the patient
bedside so that they could apply science to clinical care
with oversight of experienced physicians.17 Since the
Flexner report, medical schools have included an
“advanced” apprenticeship model for medical students
following basic sciences instruction, thusly, providing
clinical clerkship experiences. Modern medical education
reforms are founded on Flexner‟s desire to combine basic
science and clinical instruction during a doctor‟s training
program. Today, simulation-based education is used as a
modality to foster simultaneous integration of preclinical
and clinical content in a way that Flexner would have
appreciated. Although Flexner was a champion of the
preclinical– clinical curricular sequence, it is unlikely that
he was aware of the possibilites simulation would
eventually offer to the medical education. The simulated
clinical environment now allows clinical experience to be
safely incorporated into the curriculum from the first days
of medical school, providing early scaffolding to facilitate
enhanced understanding and application of medical
knowledge.18
Simulation in Turkey
Since 2003 Turkey has undergone changes in it‟s
healthcare system.19 Nationally, an increased awareness of
best practices in patient safety and governmental support
for an increased need of medical practioners have led to an
increace in the number of medical schools. Within the
current framework of medical education, simulation is
becoming a standard learning modality in undergraduate
medical education in Turkey. Turkish undergraduate
medical education programs not only facilitate students‟
learning of required knowledge, but they also employ
simulation-based education for students‟ skills acquisition
during medical training later in their program. 12 Simulationbased mastery learning (SBML), consisting of simulationbased education with the addition of defined mastery
criteria and rigourous assessment, is considered to be the
best practice in clinical education by some medical
educators,20 but is even further from implementation in
Turkish programs. In spite of the growing interest in
simulation‟s value in undergraduate medical education,
simulation-based education has not yet been established as
best practice in Turkish graduate medical education
programs, particularly in the area of development of
clinical decision-making skills.
Simulation in Developed Countries
In some countries, preclinical curricula have evolved
over the last two decades, moving away from didactic

content and increasing focus on the facilitation of problem
solving, group learning, and reflective processing. Adult
education models support this approach, and use of these
models has resulted in higher levels of understanding and
retention among students.21 For clinical curricula, educators
have attempted to support learners by restructuring
curricula, developing small-group sessions, and increasing
self-directed learning and independent research. In spite of
these improvements, a disconnection still exists between
the classroom and the clinical environment, and many
students feel that they are inadequately trained in history
taking, physical examination, diagnosis, and management.22
Further, increased public awareness of academic medical
centers‟ teaching practices has compelled medical
educators to improve their programs‟ focus on patient
safety and quality.23
Simulation-based education (SBE) has been recognized
as the „best-practice‟ modality that can bridge educational
gaps, and at the same time, improve patient safety.24,25
Because of this, simulation-based training has emerged as a
cornerstone of many medical training programs in
developed countries. Robust simulation-based education is
founded on well-defined learning objectives and it fosters
repeated, deliberate practice of specific tasks that occur
infrequently or expose patients to risk when performed by
novice learners.23 Simulation allows complex procedures to
be deconstructed into more manageable tasks, and offers
learners the opportunity to practice and apply developing
clinical decision-making skills.
We intend to promote the use of SBE in developing
countries‟ graduate training programs by identifying
existing curricula that target residents‟ clinical decisionmaking skills and by addressing percieved challenges
associated with development and through implemention of
such programs. We highlight the graduate-level programs
that demonstrated effective use of simulation to improve
clinical decision-making across a variety of specialties
using an assortment of simulation-based education
applications.
METHODS
To identify examples of simulation-based curricula used to
support residents‟ clinical decision-making, we conducted a
focused literature review. To derive a representative sample
relevant curricula we performed a literature review in
Medsearch (Ovid) and Pubmed using the search terms
“simulation” and (“intern,” or “graduate, or “resident”) and
(“clinical decision-making” or clinical reasoning”) and
“training.” Of the 83 resulting original articles reviewed, 71
articles were removed. Of these, 44 articles were focused
on assessment or assessment validation, research processes,
or were editorial in nature, while the other 27 were targeted
toward medical, nursing, and/or ancillary health students.
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Two relevant articles were removed because they failed to
adequately describe their curriculum in enough detail to be
reproducible. We summarize the resulting 10 articles
relevant to simulation-based curricula used to support
residents‟ clinical decision-making in six clinical areas.
RESULTS
Anesthesiology
Faculty from Mount Sanai School of Medicine (NY,
US) presented the benefits of using standardized patients
(trained, non physician actors) in a simulation-based
curriculum for Anesthesiology residents as they learn and
practice interpersonal and communication skills, and
clinical decision-making.26 Levine and Swartz offered a
practical “how to guide” to facilitate a simulation-based
curriculum that employs standardized patients to portray a
patient and surgeon colleague in two clinical scenarios.
Details of the resources available are found in Table 1.
Table 1. Description of available simulation-based
curricula resources used to support decision-making
skills across six clinical disciplines

procedural instruction using high- and low-fidelity
simulation. The advantages of this application were: 1)
strongly founded in education theory, 2) Assessment
aligned with ACGME competencies, 2) concurrently
providing theoretical, technical, and instructional
experience to the residents.
Faculty of Tufts University (Boston, US) implemented
and evaluated a novel neonatal resuscitation curriculum.28
Lee and colleagues found that the task-specific simulationbased educational intervention significantly improved
Emergency Medicine residents' confidence, knowledge,
and performance of the critical initial steps in neonatal
resuscitation. The primary advantage of this application
was residents who engaged in the intervention
outperformed their peers on a number of critical actions and
time required to complete the targeted critical actions. This
curriculum is highlighted for it‟s application to improve
residents‟ affect, knowledge, and performance in clinical
setting.
Multi-institutional collaborative work by Okuda and his
colleagues described a practical application of “SimWars”
competetion that allowed practice/assessment of decisionmaking process during management of simulated complex
scenarios.29 The advantages of this application were: 1) the
competetion format was considered exciting and enjoyable,
and promoted long-term learner motivation, and 2)
SimWars experiences at national conferences has led to
increased interest by faculty in using simulation as an
educational tool at their own institutions.
Internal Medicine

Emergency Medicine
Emergency Medicine faculty of the University of
Arizona (Tucson, US) used a progressive, four-stage, multimodule, simulation-based mastery curriculum to increase
residents‟ knowledge and procedural skills in 13 difficult or
uncommon emergency medical procedures.27 Grall and
colleagues combined cognitive training with hands-on

Faculty of Massachusetts General Hospital Department
of Medicine (Boston,US) describe the expansion of an
eight-case, simulation-based curriculum that offers
deliberate practice in the management of common acute
clinical ICU cases to a large residency program where
faculty resources are limited.30 According to Mathai and
her colleagues, the success of the program is attributed, in
part to the residents who served as session facilitators and
chairpersons of the program.
Faculty of Northwestern University‟s Department of
Internal Medicine (Chicago, US) implemented a three-day
simulation-based mastery learning “bootcamp” consisting
of targeted ICU clinical skills.31 The curriculum from
Cohen and her colleagues included five skills; 1)
recognition of physical examination findings (cardiac
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auscultation), 2) performance of paracentesis, 3)
performance of lumbar puncture, 4) management of
critically ill patients (intensive care unit skills), and 5)
communication with patients (code status discussion). All
intern boot camp participants were required to meet or
exceed predefined mastery standards before beginning their
internship. The primary advantage of this application was
the use of established individualized training programs to
ensure competency prior to patient interactions.32-36
Pediatric Medicine
Faculty of BC Children‟s Hospital (Vancouver, CA)
introduced a novel pediatric acute care longitudinal
simulation-based curriculum that focused on complex
medical cases and crisis resource management.37 Sam and
his colleagues developed, implemented, and evaluated the
longitudinal “mock code” curriculum that consisted of
sequential modules across the 3-year training period, and
“just in time” in situ mock codes. Targeted learners
included the entire multidisciplinary code team and crisis
support systems. The advantages of this application were:
1) application of scaffolded learning, 2) inclusion of entire
code team to ensure cohesive training, and 3) use of “just in
time” in situ mock code to reinforce learning.
Surgery
Multi-institutional collaborative work by Kellicut and
his colleagues described the novel Surgical Team
Assessment Training (STAT) program, a multidisciplinary
team-training program that teaches teamwork and traumaspecific resuscitation roles, founded on TeamSTEPPS
approach.38 The program targeted learners such as
physicians, nurses, medics, OR technicians, and other
medical support personnel who have been deployed to
serve in military. The one-day program consists of two
trauma simulations, video review and discussion, didactic
session, and a follow-up simulation and video review, all in
a context relevant to learners, military combat environment.
The advantages of this application were 1) the use of a
well-established program (TeamSTEPPS) to address
targeted learning needs, 2) the use of well-developed
scenarios relevant to the learners, and 3) using an formal
feedback report form that has been previously-established
in military context (AAR; After Action Report).
Faculty of Penn Medicine (Philadelphia, US) developed
a novel surgery curriculum to support junior residents as
they learn and refine technical and non-technical skills.39
Buchholz and his colleagues introduced the new
simulation-based “clinical care pathway” biliary diseasebased curriculum in three sessions across 3 days. Residents
were able to practice non-technical skills via an initial
simulated “pre-operative” consultation with a standardized
patient, technical skills via hands-on training in a simulated
operating room (“intra-operative”), and then to refine nontechnical skills via the “post-operative visit” with the same
standardized patient. The advantages of this application
were: 1) engagement of learners for training technical and

non-technical skills in authentic setting, and 2) use of
standardized scenarios and associated assessments that
were reviewed and approved by certifying body (American
Board of Surgery), 3) and deliberate alignment with the
competencies defined by the US accrediting body
(ACGME).40
Urology
Multi-center collaborative work at King‟s College
(London, UK) by Shamim and his colleagues produced a
comprehensive Urology training program that incorporated
procedural skills, decision-making, and communication and
team-working skills.41 To meet the learning objectives,
technical skills sessions incorporated virtual reality
simulators and bench-top task trainers, and were scheduled
for 14 half-days, while non-technical skills sessions
employed patient simulators and were conducted over
seven full days of training, alternating weekly. The primary
advantages of this application was the comprehensive
nature of the on-going curriculum for a targeted audience.
DISCUSSION
Medical education in Turkey has a rich history.42 Currently,
there are over 60 Medical Schools in Turkey and 3 graduate
training programs. 34 out of 56 medical faculties (%60,7) is
mixed, 18 of them (%32,1) implement training centered, 4
of them (%7,1) use student centered training models.43
When we have a chance to assess , 47 of
these
curriculums (%83,9) use system based (integrated), 5 of
them (%8,9) use classic, 3 of them (%5,3) use problem
based and 1 of them (%1,7) use integrated and classic
curriculum. While problem based training provides less
than 10 percent of the entire curriculum in 30 faculties, in 8
of them it includes only 10-25 percent of the curriculum.44
Over the last decade, some Turkish medical training
programs have implemented simulation-based education,
although the paucity of available literature has indicated
simulation-based applications have yet to be broadly
integrated into Turkish training programs.
Our non-exhaustive summary suggests there are existing
simulation-based curricula that target clinical decisionmaking for the graduate learner that can be readily
employed by graduate training programs in Turkey. The
programs identified by our review have included resources
that can be used for the development of a novel clinical
decision-making skills course in Turkey and other
developing countries. Information associated with the
curricula might be presented as three primary categories
that are considered during course development,– 1) course
administration, 2) content development, and 3) assessment
and program evaluation, as summarized below.
Course Administration. All ten articles included a
detailed description of their course design.26-31,37-39,41 All
but one program reported using immersive simulated
clinical scenarios in their curricula.27 Five programs
reported using didactic session/lecture in their
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programs,27,28,31,37,39 and were reported as being as short as
15 minute introduction to 2-hour lectures.27,38 Another
program used web-based modules to support pre-learning.31
Seven programs included task/procedural training in their
program.27-29,31,37-39,41 Of these, six programs included task
or procedural skills in the immersive clinical
scenario,28,29,37-39,41 while five programs incorporated
additional stand-alone task/procedural stations.27,31,37,39,41
Six programs reported using debriefing in their curricula to
support learning, while one program used a question and
answer period to promote reflection.28-31,34,37,38,41 Three
programs discussed cost of implementing the
curricula,30,31,39 and reported cost ranged from $17,500
(US) to approximately $50,000.30,37
Content Development. Five articles described detailed
case scenarios used in their programs‟ sessions,26,28-30,39
while one provided specific scripts associated with their
clinical scenarios.26 Three programs provided a list of
resources required, including staff and/or simulators and
equipment,29,39,41 while one of these also provided an
illustrated guide of the room set-up.29 Seven programs
employed standardized patients or confederates to aid in
training,26,29-31,38,39,41 while three programs did not explicitly
report this information. Another provided the link to
available teaching materials used in their curriculum.39
Assessment and Program Evaluation. Five articles
described their assessment methods used in their
sessions.26,30,31,38,41 These authors also provided the
assessment forms (performance checklists) in the
article26,30,38 or referenced the resource for the assessment
tools they used.41 Program evaluation methods were
described in three articles.27,30,41 The authors of two
programs provided the program evaluation tools used.27,38
The curricula, and the resources made available in the
articles, are specific to the authors‟ clinical context, but
they may be used to develop similar curricula, and the
concepts extended to other clinical disclipines to develop
other novel clinical decision-making skills. The benefits of
applying SBE for training graduate learners clinical
decision-making are clear. Recently, two independent
meta-analyses by McGaghie and colleagues and McMahan
and colleagues have demonstrated that simulation has large
effects on outcomes of knowledge, skills, and behavior, and
moderate effects on patient-related outcomes.45,46 Benefits
of simulation-based education extend beyond reducing
error and promoting patient safety. According to Cook and
colleagues, patient simulation may also be particularly
effective at promoting reflective and comparative analysis
of core concepts, which are critical to practioners‟ clinical
decision-making processes.47 Although the benefits of
simulation-based education have been demonstrated in
undergraduate and graduate programs at academic medical
institututions around the world, in some developing
countries such as Turkey, simulation-based education has
only recently been introduced, and seems to be limited to
undergraduate programs.The challenges associated with

employing simulation-based eudcation should not be
ignored.
Challenges
of
implementing
simulation-based
education: The challenges associated with implementing
effective simulation-based education in Turkish graduate
programs parallel the challenges expressed by medical
educators from other countries. The most often-discussed
challenges associated with simulation-based education in
medicine are practical in nature, and range from limited
financial resources and faculty time to decreased
availability of manpower/staff and resources. Other
literature indicated faculty‟s concern regarding a lack of
student interest and their own institution‟s failure to
recognize teaching commitments.48,49
Turkey‟s predicament is somewhat exemplified by the
availability of simulation centers listed in international
directories, such as those maintained by the Society for
Simulation in Healthcare (SSIH) and Society in Europe for
Simulation Applied to Medicine (SESAM) with over 220
simulation centers located in the US and 28 in Europe, but
only one of which is in Turkey. Perhaps best summarized
by McGaghie and colleagues, we should not ignore the
most challenging barriers to implementing simulationbased education in graduate programs, “educational inertia,
and conventional thinking,” along with the “financial
disincentives and bondage to time-based educational
schedules”.50
InTurkey, interest in clinical simulation has been
markedly improved within the last decade. However, with
the exception of certain limited examples, even basic
simulation applications, are not yet commonly employed.
There are a number of specific challenges associated with
implementing simulation in Turkey to consider. First, there
are a limited number of medical centers who have been
committed to the development of clinical simulation centers
for their learners. Second, there are few qualified faculty
who have been adequately trained to implement and
promote simulation-based training programs for on-going
success. These primary challenges are likely to have
impacted sustainability of newly-initiated programs. These
limitations have led to a lack of research in the area, with
little scholarly work being disseminated at national level,
and even less at the international level.
If graduate medical training programs are to become
successfully sustained in Turkey, a number of actions are
required. These are;
1) Build new simulation centers for the existing
medical trainig centers, and improve existing
clinical simulator centers in Turkey,
2) Develop or adapt existing successful “train the
trainer” programs to increase the pool of qualified
trainers and mentors committed to teach future
trainees,
3) Improve training of clinical simulator centers‟ staff
to ensure highest quality support during
development and implementation of training
programs,
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4) Develop new or adapt existing programs into
Universities‟ Medical curricula, and
5) Promote scholarship by supporting national and
international research in simulation training
programs.
Although SBE is potentially expensive, the costeffectiveness of it should also be examined in developing
countries with limited resources. In addition, improvement
of clinical competency, impact on patient safety and a
decrease in clinical practice errors are some benefitial
results that can be expected. The new model of medical
curricula includes emphasis on patient safety, and the
incorporation of the medical technological revolution. To
optimize the use of SBE, trainers should be skillful in
creating a receptive atmosphere, providing constructive
feedback, and using video feedback and debriefing. Also,
health systems should be revised for enabling adopting
simulation as a standard of training and a certification
programme.

Turkey and being included in curriculums for graduate
trainings, it has not been accepted widely in resident
trainings as of yet. Benefits of including widespread
simulation applications for residents in curriculums and
eventually increased quality of medical education due to
this fact should not be ruled out. Undoubtedly, future
academic articles published in developing countries will
prove to help integration in training and attract most needed
attention to this issue. This might even bring widespread
usage of high technology simulators in trainer training and
might bring a different perspective to the medical education
in the future.

Despite the challenges in developing countries such as
Turkey, simulation-based education has demonstrated its
success and value in undergraduate medical education.
Because of this, simulation-based education could be
effectively incorporated into curricula for resident training
as well. Simulation-based education applications in
developing countries should follow best practices
demonstrated in other parts of the world. Looking into the
future, perhaps it should be considered for applications in
continuous professional development and training of
trainers in the future. Why not? Aren't patient safety and
development of clinical skills necessary for everyone?
CONCLUSION
As medical programs face a shift in teaching paradigms
and the needs of the modern learner evolve at a global
level, simulation-based education offers obvious benefits.
In particular, graduate-level training programs used to
support clinical decision-making are critical to the
development of competent physicians around the world.
We detail several key themes for success in developing
simulation in Turkey that could address several needs
among medical learners, which could also be extrapolated
to other developing countries to improve education and
meet the unique needs of medical educators and medical
learners.Simulation applications find place in medical
training both in providing patient safety and developing
technical skills in many countries at an increasing
rate.These applications take place in most curriculums of
developed countries for graduates and residents; it creates a
significant advantage in integration of them in training. In
the light of changing perception in the medical training in
Turkey, simulation seems to have a better acceptance.
Universities that assess their curriculums aim to train better
doctors with adequate knowledge as well as with
simulation based skills during their trainings that match
their students‟ characteristics. Although these applications
are becoming widespread in developing countries including
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Epileptic Seizure and Non epileptic Psychogenic Seizure
Differential Diagnosis in Primary Health Care
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Epileptik Nöbet ve Non Epileptik
Psikojen Nöbet Ayırıcı Tanısı
Mehmet Balal1*, Turgay Demir1, Hacer Bozdemir1
ABSTRACT
Epileptic seizure (ES) and non-epileptic psychogenic seizure (NEPS) are one of the clinical situations where diagnostic
confusions are experienced most frequently in neurology practice. Diagnostic errors lead to wrong treatment regimes that
may take many years, drug side effects, additional financial burdens and negative effects in social life. ES and NEPS
differential diagnosis are also the most common problems encountered at family health centers as well as at neurology
clinics. Careful history taken from patient and his relatives, detailed neurologic examination are very important in reaching a
correct diagnosis and treatment. In this study, it was aimed to review symptoms and results that may be used in EN and
NEPS differential diagnosis at family health centers in the light of current literature.
Key words: Epileptic seizures, non-epileptic psychogenic seizure, differential diagnosis, primary health care, family health
center.
ÖZET
Epileptik nöbet (EN) ve non epileptik psikojen nöbet (NEPN), nöroloji pratiği içerisinde tanı karmaşasının en sık yaşandığı
klinik durumlardan biridir. Yanlış tanı, uzun yıllar sürebilen yanlış tedavi rejimlerine, ilaç yan etkilerine, ek mali yüklere ve
sosyal yaşamda olumsuz etkilere yol açmaktadır. EN ve NEPN ayırıcı tanısı, nöroloji kliniklerinin yanı sıra aile sağlığı
merkezlerinde de sıkça karşılaşılan problemlerin başında gelmektedir. Hasta ve yakınlarından alınan dikkatli öykü, ayrıntılı
nörolojik muayene doğru tanı ve tedaviye ulaşmada oldukça önemlidir. Bu derlemede, aile sağlığı merkezlerinde EN ve
NEPN ayırıcı tanısında kullanılabilecek semptom ve bulguların güncel literatür bilgisi ışığında gözden geçirilmesi
amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Epileptik nöbet, non epileptik psikojen nöbet, ayırıcı tanı, birinci basamak sağlık hizmetleri, aile sağlığı
merkezi.
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GİRİŞ
Epileptik nöbetler (EN), beyinde gri maddeden köken alan
anormal nöronal deşarjlar sonucu, klinik bulgular ve
semptomların ortaya çıkmasıdır1. Epilepsi ise, epileptik
nöbetlerin tekrarlayıcı olması durumudur2,3. Epilepsi,
serebrovasküler hastalıklardan sonra en sık görülen
nörolojik hastalıktır4. Yapılan çalışmalarda, epilepsi
prevalansı 4-18/1000 olarak bildirilmektedir5,6. Etiyolojik
nedenler açısından epilepsiler, primer (idiopatik) ve
sekonder olarak iki temel gruba ayrılır. Primer olanlar daha
sık görülür, genelde erken yaşta başlar ve olgularda genetik
yatkınlık söz konusudur6,7. Sekonder olan epilepsiler,
beyinde yer kaplayıcı oluşumlar, kafa travmaları,
serebrovasküler
hastalıklar,
santral
sinir
sistemi
enfeksiyonları, endokrin ve metabolik hastalıklar, alkol ve
madde kullanımı veya yoksunluğu gibi altta yatan birçok
nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir6,7. Nöbet sınıflaması,
temel olarak nöbet semiyolojisine göre yapılır. EN'ler
beyinde köken aldığı bölgeye göre, duygu, davranış ve
bilinç değişiklikleri ile kendini gösterir. Nöbetler, beynin
belirli bir bölgesine lokalize ise parsiyel nöbetler ortaya
çıkar ve sıklıkla bilinç bozukluğu eşlik etmez. Epileptik
deşarj, belirli bir bölgeden başlayıp tüm beyin dokusuna
yayılıyorsa jeneralize nöbetten bahsedilir ve tabloya bilinç
kaybı da eşlik edebilir6,7,8.
Literatürde histeroepilpesi, psödonöbet, histerik nöbet,
dissosiatif bozukluk adları ile de anılan NEPN'ler, anormal
nöronal deşarjların eşlik etmediği, davranış olarak prezente
olan epileptik nöbetlere benzeyen nöbetlerdir3,9,10.
NEPN'lerin toplumdaki sıklığı 1/3000-5000 civarındadır11.
Her ne kadar prevalansı epilepsiden az olsa da, sık
tekrarlama eğilimi nedeniyle acil servisler, aile sağlığı
merkezleri ve nöroloji kliniklerine ciddi iş yükü getirirler.
Tedaviye dirençli nöbet öyküsü ile epilepsi merkezlerine
başvuran hastaların % 10-30'nu NEPN'li hastalar
oluşturur12,13,14.
Sorunun bir başka boyutu ise, her iki nöbet tipinin aynı
hastada bir arada olmasıdır. Yapılan çalışmalarda her iki
nöbet türünün % 5-40 oranında bir arada olabileceğini
bildirmektedir15,16,17,18. Nöbet geçirme yakınması ile
başvuran öykü ve nörolojik muayene ile EN-NEPN ayırıcı
tanısının
yapılamadığı
hastalarda,
videoelektroensefelografi monitarizasyon (VEM) tanı da altın
standarttır7,19. Bu yöntem, yeterli süre uygun antiepileptik
tedaviye rağmen sıklığında azalma olmayan hastalara
önerilmektedir19. Ancak bu yöntemin az sayıda özelleşmiş
merkezde bulunması, pahalı bir yöntem olması
ulaşılabilirliliğini zorlaştırmaktadır. EN tanısı ile takip
edilen NEPN'li hastalar, ortalama 7,2 yılda tanı
almaktadırlar15. Bu durum NEPN'li hastaların
epilepsi tanısı ile uzun yıllar boyunca yanlış tedavi
rejimlerine maruz kalmasına, ek mali yüklere, ilaç yan
etkilerine ve sosyal yaşamda olumsuzluklara neden
olmaktadır 20,21.

Epileptik nöbet ve non epileptik psikojen nöbet ayırıcı
tanısı:
Nöbet öyküsü ile başvuran bir hastada cevaplanması
gereken temel soru; nöbetin epileptik olup olmadığıdır 7.
Her ne kadar epilepsi tanısı için EEG, VEM, serebral
manyetik rezorans (MR) görüntüleme, beyin perfüzyon
sintigrafisi gibi birçok yardımcı tanı yöntemi olsa da, tanıda
en önemli ilk adım hasta ve yakınlarından alınan doğru
öykü ve dikkatli nörolojik muayene yanı sıra nöbetin
semiyolojik olarak kaydedilmesidir22. Nöbetin zamanı,
süresi, ortaya çıkış şekli, semiyolojisi, presipitan faktörler,
sekonder kazançlar ve nöbetin indüklenebilir olması gibi,
pek çok neden ayırıcı tanı için ipuçları verir. Nöbetin
görüntüsüne ulaşılamadığı olgularda (Tablo 1)’de görülen
ipuçları yardımcı olacaktır7, 23
Şekil 1. Epileptik nöbet ve Non epileptik psikojen nöbet belirti ve
bulguları.
Belirti ve bulgular

Epileptik Nöbet

Non Epileptik
Nöbet

Psikiyatrik
komorbidite
Sekonder kazanç

Sık

Seyrek

Sık

Seyrek

Antiepileptik tedaviye
yanıt
Nöbet başlangıcı

Genellikle var

Yok

Ani

Kademeli

Yaralanma

Sık

Nadir

İdrar kaçırma

Var

Nadir

Süre

1-2 dakika

10-15 dakika

Göz açmaya direnç

Yok

Var

Nöbet zamanı

Uyku-uyanıklılık

Uyanıklılık

Dil ısırma

Nadir (dil ucu)

Siyanoz

Olabilir(dilin
laterali)
Uzamış
koordineli
Olabilir

Refleks değişiklikler

Var

Yok

Pupil dilatasyonu

Var

Yok

Nöbet tipi

Genellikle aynı

Değişken

Postiktal konfüzyon

Sık

Yok

Motor hareketler

ve

Psikojen

Kısa ve unkoordine
Yok

1. Yaş ve cinsiyet; EN'ler ve NEPN'ler her iki cins ve yaşta
görülse de, NEPN'ler sıklıkla genç erişkin kadınları etkiler.
Gelişmiş ülkelerde yapılan bazı çalışmalarda, NEPN
kadınlarda, erkeklerden 10 kat daha fazla görüldüğü ve
hastaların çoğunun 3-4. dekadda olduğu bildirilmiştir 24,25.
Tütüncü ve arkadaşlarının, acil servise NEPN ile başvuran
hastaların, bir yıllık izlenimini yaptığı çalışmada hastaların
% 97,4'nün kadın olduğu bildirilmiştir26.
2. Psikiyatrik komorbidite; NEPN'li hastalarda sıklıkla
çevresel ve psikojen nedenler varken, bu durum EN'de
mutat bir durum değildir. NEPN'ler psikolojik
bozuklukların
duygu,
davranış
biçimi
şeklinde
yansıtılmasıdır3,7,9,10.
Tütüncü
ve
arkadaşlarının
çalışmasında, hastaların % 73'ü en sık majör depresyon
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olmak üzere ek psikiyatrik tanılar almışlardır26. Bir başka
çalışmada ise, hastaların % 70'inde ikiden fazla psikiyatrik
bozukluk saptanmış; hastaların % 91'i dissosiyatif
bozukluk, % 64'ü duygu durum bozukluğu, % 47'si
anksiyete bozukluğu ve % 49'u posttravmatik stres
bozukluğu tanısı almıştır27. NEPN'li erişkin hastalarda
yapılan bir çalışmada, çocukluk çağında cinsel istismara
uğrayan hasta oranı %24 olduğu bildirilmiştir7,28.
3. Antiepileptik ilaç tedavisine yanıtsızlık; epilepsi
hastaları, genel olarak bir antiepileptik ilaç ile tedaviye %
50 civarında yanıt verirken, NEPN'li hastalar antiepileptik
tedaviye cevap vermezler29. Sorgulandığında, sıklıkla
NEPN'li hastaların daha önceden antiepileptik tedavi aldığı
ve tedaviye yanıt alınmadığı öğrenilebilir.
4. Nöbet süresi, sıklığı ve zamanı; nöbetlerin çok sık
aralarla gelmesi ve sürekli olarak günde bir kaç defa
tekrarlaması NEPN lehine daha çok görülen bir bulgudur.
Ayrıca NEPN'de postiktal konfüzyon olmaması nedeni ile
nöbetler arasındaki dönemde hastalar normal iken EN'li
hastalarda uzamış konfüzyon ve uyku hali nedeni ile sık
nöbetlerde nöbet arası dönemde bilinç bozuklukları olabilir.
Genel olarak epileptik nöbetler bir kaç dakikayı geçmezken
NEPN'ler çok daha uzun sürme eğilimindedir30,31.
Nöbetlerin belirli yer, zaman ve kalabalık ortamda olması
NEPN lehinedir. EN'de böyle bir yer ve zaman farkı genel
olarak yoktur. EN uyku ve uyanıklık durumunda olurken,
NEPN'ler uyanıklıkta olur 3,7,9,10. Her ne kadar hastalar
uykuda da olduğunu bildirseler de dikkatli bir öykü ile
hastanın uykuda olmadığı belirlenebilir30,31. Uyku
uyanıklılık ayrımının yapılamadığı durumlarda VEM
yardımcı yöntem olarak kullanılabilir7.
5. Nöbet tipi; EN'de deşarjın beyinde aynı bölgede olması
nedeni ile nöbet tipi genel olarak aynı hastada benzer
karekterde iken NEPN'de aynı hastada farklı şekillerde
prezente olan NEPN'ler görülebilir3,7,32.
6. Nöbet öncesi bulgular; nöbetin başlangıcı epileptik
hastalarda genelde ani olurken, NEPN'li hastalarda
kademeli olarak başlar. Nöbet öncesi NEPN'de çığlık atma,
çarpıntı, hiperventilasyon, el ve ayaklarda uyuşmalar gibi
şikayetler olurken EN'de de epigastrik duyumsamalar,
dejavu, yalanma yutkunma ve ellerde otomatizmalar
oluşabilir. Bazen frontal lob kökenli nöbetler NEPN'i
andıracak şekilde atipik olarak ortaya çıkabilir3,7,9,10.
7. Nöbet esnasındaki bulgular; EN'de, nöbet tipine göre
tam bir bilinç yitimi olabilirken, NEPN'de bilinç yitimi
olmaz. EN'de hastalar, düşmeye bağlı olarak yaralanmalar
yaşarken, NEPN'de hastalar düşseler bile genelde kontrollü
düşerler ve yaralanma sıklıkla yaşanmaz 3,7,30,31. EN'de
genelde ekstremitelerde ortaya çıkan kasılmalar tonik,
klonik veya tonik klonik karekterde ve ritmik iken,
NEPN'de daha çok tonik kasılma şeklinde ve ritmik
değildir. Göz kapakları açılmaya çalışıldığında NEPN'li
hastalar direnç gösterirken EN'de bu durum gözlenmez.

EN'de daha çok gözlerde kayma ve göz kapağında tek
taraflı klonik kasılmalar görülebilir3,7,31,32,33. Yine nöbet
esnasında epileptik hastalarda, pupil dilatasyonu ve
Babinski işareti olabilirken, NEPN'li hastalarda bu
nörolojik bulgulara rastlanmaz. NEPN'li hastalarda, pelvik
itme hareketi sık olarak görülen bir bulgu iken, epileptik
hastalarda çok daha az ve daha hafif bir şekilde
görülebilir3,7,31. İdrar kaçırma NEPN’li hastalarda nadiren
bildirilse de, EN'de çok daha sık görülen bir bulgudur 30,31.
Syed ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, 45
semiyolojik bulgu VEM eşliğinde değerlendirilmiş, altı
farklı semiyolojik bulgu, ayırıcı tanıda oldukça değerli
bulunmuştur. Nöbetin ani başlaması, nöbet esnasında
pupillerin genişlemesi ve postiktal konfüzyon EN için
oldukça değerli iken, çevrenin farkında olma, çevredeki
insanların varlığının nöbet şiddetini etkilemesi ve göz
kırpıştırma NEPN lehine oldukça değerli bulunmuştur 34.
EN'de, nöbet başlangıcında epileptik ağlamalar olabilir ve
tonik klonik kasılmalarla hırıltılı solunum ile devam eder.
NEPN'li hastalarda ise, nöbet esnasında daha uzun süren
inleme, zorlu hiperventilasyon ile anlaşılabilir kelimeler
çıkarabilirler ve genel olarak EN'e göre daha uzun
sürer3,7,32,33.
8. Nöbet sonrası bulgular; EN'de, postiktal konfüzyon
özellikle jeneralize nöbetlerde sık görülen bir bulgu iken,
NEPN sonrası postiktal konfüzyon görülmez30,31,32.
SONUÇ
EN ve NEPN ayırıcı tanısı, sadece nöroloji kliniklerinde
değil, aile sağlığı merkezlerinde de sık karşılaşılan
problemlerin başında gelmektedir. Bu hastaların, genelde
ilk başvuru yeri olan aile sağlığı merkezlerinin, nöbet ile
başvuran hastaların takip ve tedavisinde anahtar rol
oynadığı şüphesizdir. Ülkemizde, aile hekimliği
uygulanmasına başlanması, hastaların aynı hekimler
tarafından takip edilmesi ve detaylı kayıtlarının tutulması
ile, hastaların sosyokültürel ve psikiyatrik durumlarının,
daha iyi bilinmesini sağlamıştır. Ayrıntılı nöbet öyküsü ve
dikkatli bir nörolojik muayene, hastaların doğru tanı ve
tedaviye ulaşmalarını sağladığı gibi, yanlış tedavinin
getireceği pek çok olumsuz sonuçları da engelleyecektir.
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Case Report / Olgu Sunumu

Aile DanıĢmanlığı: Bir Uygulama Örneği
Family Counseling: A Pattern of Practice
Melahat Demirbilek1*
ABSTRACT
As a social system the family has a great place in an individual‟s life and the society because of providing support functions
to the members. One of the aims of social work is improving problem solving skills of individuals. When a problem occurs in
a family, social work tries to solve the problem using family counseling techniques. Therefore an intervention with family of
S. Which has problems about domestic communication and continuing the marriage has been conducted. In the scope of the
study, 9 interviews are conducted with the family. The initial interview was conducted with the female member of the family
M.S. and she was asked about her marriage history and marriage problems. In order to solve the problem, the decision was
taken to interview other members of the family. In that respect, daughter-in-law was included in the second interview and the
daughter was included in the third interview. The sixth interview was conducted with the male member of the family. The
rest of the interviews (7th, 8th, 9th) were conducted in the family home. Informing, creating awareness, feedback, reflection
and homework techniques helped improving the family‟s communication patterns. At the end of the study, their healthy
family functions have increased and the couple decided to continue their marriage.
Key words: Family counseling, social work
ÖZET
Bir toplumsal kurum olarak aile, üyelerine sağladığı destek fonksiyonları nedeniyle bireyin yaşamında ve toplumda büyük
bir yere sahiptir. Sosyal hizmetin amaçlarından biri bireylerin sorun çözme becerilerini geliştirmektir. Ailede bir sorun
olduğunda sosyal hizmet, aile tedavisi yöntemleriyle sorunu gidermeye çalışır. Bu kapsamda aile içi iletişim ve evliliğin
devamı konusunda sorunlar yaşayan S. Ailesi ile uygulama yapılmıştır. İlk görüşme ailenin kadın üyesi M.S. ile yapılmış;
evlilik öyküsü ve sorunları ile ilgili bilgi alınmıştır. Sorunun çözümü için ailedeki diğer üyelerle de görüşme kararı alınmıştır.
İkinci görüşmeye ailenin gelini, üçüncü görüşmeye ailenin kızı dâhil edilmiştir. Altıncı görüşme ailenin erkek üyesiyle
yapılmıştır. Yedi, 8 ve 9. görüşmeler ailenin yaşadığı evde gerçekleştirilmiştir. Bilgilendirme, farkındalık geliştirme, geri
bildirim, yansıtma, ev ödevleri teknikleri uygulanarak ailenin iletişim örüntüleri olumlu yönde geliştirilmiştir. Uygulamanın
sonunda aile işlevleri sağlıklı bir şekilde artmış ve çift evliliklerini devam ettirme kararı almıştır.
Anahtar kelimeler: Aile danışmanlığı, sosyal hizmet
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GĠRĠġ
Aile her kültürde bulunan sosyal bir kurumdur. 1 „Aile‟
tanımında farklılıklar olmakla birlikte “biyolojik ve
psikolojik bağları olan; aralarında tarihsel, duygusal,
ekonomik bir birliktelik olan ve kendilerini aynı evin
üyeleri olarak hisseden bireylerin oluşturduğu birliktelik”
olarak aileyi tanımlamak kapsayıcı olacaktır.2 Günümüz
toplumlarda ailenin işlevleri nüfusun yeniden üretimi,
çocuk bakımı, yeni bireylerin sosyalleşmesi, cinsel
davranışların düzenlenmesi, kadın ve erkek arasındaki
ekonomik işbirliği, sevgi ve şefkat kaynağı olarak ifade
edilmektedir.1,3 Ailelerin işlevlerini yerine getirmedeki
beceri düzeyleri sağlıklı aile olup olmadıklarını
belirlemektedir. Araştırmalar hemen her kültürde sağlıklı
ailelerin değişime uyum sağladığını, uygun sınırlar
koyduğunu, ilişkilerini açık iletişimler üzerine kurduğunu,
sorumluluk almayı desteklediğini, eşlerin kendilerine ve
çocuklarına güven verdiğini ve gelecek hakkında iyimser
olduğunu göstermektedir. Sağlıklı aileler şu özellikleri
gösterirler: Duyguları paylaşma ve anlama, bireysel
farklılıkların kabul edilmesi, ilgi ve sevgi duygusunun
iletilmesi, işbirliği, mizah duygusu, temel gereksinimleri
karşılama, çatışmaya girmeden sorunların çözümü,
karşılıklı takdir duygularının sağlanması, sorunlarla başa
çıkma becerileri kazanmış olmak, aile bireylerine ve aileye
bağlılık, karşılıklı kıymet bilme ve yakınlık, birlikte zaman
geçirmeye istekli olma, etkili iletişim örüntüleri, yüksek
düzeyde dini/tinsel uyum, kriz durumlarıyla baş edebilme
yetisi, aile bireylerini destekleme/cesaretlendirme, açıkseçik roller.2,4
Ancak teknolojinin gelişmesi toplum yaşamını
etkileyerek aile yapısının değişmesine yol açmaktadır.
Günümüzün değişen ve gelişen ailesi, üyeleri arasındaki
uyumlu birlikteliği sağlamada zorlanmaktadır. Özellikle
aile üyelerinin kentli ana-baba, çalışan anne olma gibi hızla
değişen rollerine uyum sağlayamamaları, aile içindeki
iletişim ve etkileşimi bozmaktadır. Aile üyelerinde sıkıntıya
yol açan bu tür engellemeler genelde ailenin varlığını
korumasını güçleştirirken, özelde aile üyelerinin sosyal ve
ruhsal varlığını bozmaktadır.5 Bu nedenlerden dolayı
modern topluma geçiş sürecinde, toplumsal yaşamda yalnız
kalan ailelere destek sağlamak üzere geliştirilen
hizmetlerden biri de aile danışmanlığıdır. Bu çalışmada aile
danışmanlığı ve kullanılan yaklaşımlardan bazılarına
değinilerek, sosyal hizmette aile danışmalığının yeri
belirtildikten sonra uygulama örneğine yer verilip
değerlendirilecektir.
AĠLE DANIġMANLIĞI
Nathan Ackerman, Ivan Murray Bowen, Dan Jackson,
Salvador Minuchin, Virginia Satir, Jay Hayley gibi öncü
isimlerin katkıları ile aile danışmanlığı kavramı, geleneksel
psikoterapiden ayrılarak aileye özgün ve değişik yapıda
yeni bir sorun çözme sürecini ifade etmek amacıyla
1950‟lerden itibaren kullanılmaya başlanmıştır.3,6 Sorun

çözme sürecine tüm aileyi katmayı amaçlayan yeni bir
yaklaşımdır. Daha önceki yaklaşımlar hedef olarak bireyin
davranışlarını değiştirmeyi hedef almış ve sorunların
nedenini bireyin kişilik yapısında aramışlardır. Aile
danışmanlığı ise sorun çözerken doğrudan aile üyeleri
arasındaki etkileşimlerin incelenmesini ve bu etkileşimlerin
soruna katkısının değerlendirilmesini öngören bir
yaklaşımdır.6 Hizmetin ağırlığını organik hastalıklar
dışında “duygusal” ve “sosyal” sorunlar da oluşturmaktadır.
Tıp alanı uzun süredir hizmetin ağırlığını organik
hastalıklara verdiği ve duygusal rahatsızlıkları belli ölçüde
ihmal etmiş olduğu veya bunu ikinci alan olarak gördüğü
için; bu boşluğu psikolog, psikolojik danışman, sosyal
hizmet uzmanı gibi meslek grupları doldurmuşlardır. 3,4
Aile terapisi diğer terapilerden yapı, teknik ve
hedefler açısından farklılık gösterir. Kuramsal olarak “aile
terapisi” psikoterapi kuramlarının çoğu ile benzerlik
göstermekte ve onların kavramlarından yararlanmaktadır.
Aralarındaki en önemli farkı ise diğer psikoterapiler
“bireylere”, “danışan-terapist” ikili ilişkilerine ve “grup”
tekniklerine önem vermelerine karşın, aile terapisi özel bir
yapı ve etkileşim sistemi olarak aileyi bir bütün olarak
“danışan” gibi kabul etmesidir. Bireyi kendi başına değil,
ailenin diğer üyeleri ile olan ilişkileriyle ele almaktadır.
Aile terapisinde birey ailenin sosyal yapısı içinde ele
alınmakta ve terapi sürecinin amacı aile sistemini, kişiler
arası ilişkileri değiştirmeye yönelik olmaktadır. Aile
yapısının değişmesi ile aile bireyleri de değişmekte yeni
beceriler ve deneyimler kazanmaktadır. Bireyin kazandığı
deneyimler “içsel” olduğu kadar “dışsal” çevresel
etmenlere de bağlı olmaktadır.3,4 Aile danışmanlığında
amaç, ailelerin işlevlerinde, aile üyelerinin ruhsal
sağlıklarını
düzenlemek,
birbirleriyle
ilişki
ve
etkileşimlerini geliştirmek ve aile sisteminin işlevselliğini
sağlamaktır.3
Aile danışmanlığı sınırlarının geniş olması nedeniyle
bir danışmanlık sürecinde disiplinler arası bilgi
birikiminden yararlanarak birden çok yaklaşım bir arada
kullanılabilmektedir. Aşağıda bu yaklaşımlardan en yaygın
olarak kullanılanlara yer verilecektir.
AĠLE DANIġMANLIĞINDA BAZI YAKLAġIMLAR
Aile danışmanlığında kullanılan yaklaşımlar (kuramlar)
çeşitlilik göstermekle5 birlikte aile terapisi yaklaşımlarının
hemen hepsi problemlerin “aile sistemindeki” uyumsuz
etkileşimlerden kaynaklandığını kabul etmektedir. Aile
kavramındaki bütünlük ve beraberlik çeşitli aile terapisi
yaklaşımlarını birbirlerine yaklaştırmakla birlikte, her
yaklaşım kendine özgü görüş açısı ve terapi yöntemleri
yönünden bir diğerinden ayrılmaktadır. Birçok aile terapisi
yaklaşımı birbirine zıt olan “psikanaliz” ve “sistem”
kuramlarından etkilenmişlerdir.4
Bu çalışmada yaygın
olarak kullanılan bazı yaklaşımlara yer verildikten sonra
aile danışmanlığı özelinde sosyal hizmete değinilecek ve
bir uygulama örneği ele alınacaktır.
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Psikanalitik (Psikodinamik)YaklaĢım
Psikodinamik
aile
terapisi
yaklaşımının
öncüsü
Ackerman‟dır. Psikodinamik aile terapisi Sigmund
Freud‟un klasik çalışmalarına dayanır.2 Psikanalitik aile
danışması, analistlerin aileler üzerine yaptıkları uzun süreli
araştırmaları sentezleyen ve aile grubunu bütünlüğü içinde
ele alan, sözlü (verbal) bir tedavi yöntemidir.5
Psikanalitik aile terapisi yaklaşımında terapist; aile
bireylerinin “bilinçdışı” düşünce ve deneyimlerini kendi
yaşantısı ve ilişkileri aracılığı ile “bilinçli” duruma
getirmek ve özellikle kişinin geçmiş yaşantısı ile şimdiki
davranışları arasındaki soruna ilişkin bir iç görü ve
bütünleşme sağlamasına yardım etmektedir.7 Psikanalitik
aile terapisi, aile grubunu “bütünlüğü” içinde ele alır.
Çekirdek ailenin tüm üyeleri ve birlikte oturuyorlarsa geniş
aile üyeleri de oturuma davet edilir.4,5 Psikanalitik kuramda
terapist aile sisteminin dışında bir gözlemci değildir,
terapötik yaklaşımın tam merkezinde yer alır.4
Psikanalitik terapide transferans, rüya ve düş analizi,
yüzleştirme, güçlü yanlara odaklanma, aile geçmişi,
birbirini tamamlayıcılık, yorum, dinleme, empati, analitik
tarafsızlık gibi teknikler uygulanır.2,7 Psikanalitik aile
terapistleri grup ve grup etkileşimlerinden çok, bireylere ve
bireylerin duygularına odaklanır.7
Psikodinamik aile terapinsinin başlıca amacı aile
üyelerini bilinçdışı sınırlamalardan kurtarmaktır.2 Terapötik
ilişkinin odağında aile üyelerinin bilinçdışı ve iç dünyasını
vurgulayan temel fikirler yer alır.8 Birçok aile terapisinin
aksine psikodinamik yönelimli aile terapisi daha
doğrusaldır, neden-sonuç ilişkisine odaklanır. Zaman ve
finansal konular dikkate alındığında ise masraflıdır.
Ortalamadan daha fazla entelektüel kapasite gerektirir.
Durumları ele almada somut bir anlayış sergileyen ve soyut
kavramlara sabrı olmayan aileler için uygun olmayabilir.
Ampirik (görgül) araştırmalara değil vaka çalışmaları gibi
nicel olmayan araştırmalara dayanır.2
Sistem Kuramı
Sistemik aile terapisi bireyin psikolojik durumu ile
başlamak yerine, bireylerin ilişkileri bağlamında
değerlendirme yapar. Çizgisel/doğrusal neden-sonuç ilişkisi
yerine dairesel neden-sonuç ilişkilerine vurgu yapar. Sistem
teorisi ailelerde ve diğer ilişkilerde hareketin/davranışın
karşılıklı bağımlılığa dayalı olduğunun altını çizer. Ailedeki
her bir birey diğerlerini etkilerken kendisi de diğerlerinden
etkilenir.8
Birey, aile, grup, toplum gibi birimler bir sistemin
parçalarıdır. Bu sistemler de birçok alt sistemden
oluşmuştur. Aile içindeki her bir birey özel bir alt sistemdir.
Her alt sistem, parçası olduğu bir üst sitemden belirli
ölçüde bağımsızdır. Bir sistem olarak ailenin uyum ve
ahengi aile bireylerinin “değişerek varlığını sürdürme”
çabasına bağlıdır. Koşullar değiştikçe sistem de değişir.

Geçmişe bağlı olmamak ve değişerek var olmak kavramları
aile terapisi için önemlidir. Çünkü aile terapisinde izlenen
“şimdi ve burada” yaklaşımı bu temele dayanmaktadır.
Ailedeki sorunun kaynağı ne olursa olsun herhangi bir
zamanda sistemde değişiklik yapmak suretiyle problem
ortadan kaldırılabilir. Sistem terapisinin temel amacı aile
bireylerinin kendi aile sistemine sadece tepki göstermeyi
değil, aile sistemine cevap vermeyi de öğretmektir. Açık bir
sistem olan aile terapisinde sistem, üçgenler ve geri
bildirim olmak üzere üç temel kavram önemli
görülmektedir.4
Yapısal Aile Terapisi YaklaĢımı
Yapısal aile terapisi Minuchin tarafından geliştirilmiştir.
Yapısal aile terapisi denilmesinin nedeni, aile sistemindeki
yapısal
“birleşme”
ve
“kopmaları”
değiştirmeyi
amaçlamasıdır. Yapısal aile terapisi kişiyi kendi yaşadığı
sosyal çevre içinde inceleyen bir yaklaşım olarak ailenin alt
sistemleri, özellikle ana-baba ve çocuklar arasındaki
ilişkiler üzerine yoğunlaşır.4 Yapısal aile terapisi aile
üyeleri ve alt sistemler arasında açık sınırlar olduğu
düşüncesini içerir. Çoğu aile ebeveyn/eş alt sitemi, kardeş
alt sistemi, büyük anne büyük baba alt sistemi ve diğer
geniş aile üyelerinden oluşan birçok alt sistem içerir. Aile
sisteminin kuralları değiştiği zaman davranışlar da
değişecektir. Terapötik yönlendirmenin altında yatan şey
“sağlıklı” aile işleyişi konusundaki varsayımlardır. Aile
organizasyonlarının belli formları işlevsel değildir ve bu
durum problemlere yol açar. Değişim bir ailenin tüm
üyelerini kapsadığı için ortak ve uzlaşmacı bir şekilde karar
vermeye ihtiyaç duyulur.8
Yapısal aile terapisi şimdi ve geleceğe odaklanır.
Belirlenmiş hedeflere yönelik kısa süreli bir tedavi
biçimidir. Bu yaklaşıma göre ailenin şimdiki zamandaki
davranışları geçmişi yansıtır bu nedenle müdahalede
“şimdi ve burada” üzerine odaklanılır. İnsanla sistem
arasında karşılıklı neden-sonuç ilişkisi vardır. İnsan
sistemden etkilendiği gibi, sitemi de etkiler.4,5,9 Yapısal
aile terapisini diğer terapilerden ayıran iki temel özellik: 1)
Normal sayılmayan uyumsuz davranışlar ve bunların
devamını sağlayan etmenler üzerinde durulurken danışan
tarafından belirtilen nedenler üzerinde durulmaz. 2)
Psikolojik temellere dayalı deneysel bir yaklaşımdır.
Terapistin görevi aile sistemi ve alt sistemler arasındaki
ilişkilerin ahenkli işleyişini sağlamaktır.4,5 Yapısal aile
terapisi kuramının temel bileşenleri yapı, alt sistemler ve
sınırlardır. Aileler alt sistemlere ayrılır. Bu alt sistemler
kişiler arası sınırların çizdiği kuşak, cinsiyet ve işlev
farklılıklarına dayanır. Sağlıklı ailelerde sınırlar
bağımsızlığı koruyacak kadar net, karşılıklı desteğe izin
verecek denli esnektir. Kişiler arası sınırlar katıdan dağınık
olana farklılık gösterir.7
Yapısal terapistlere göre sorunların sürme nedeni
ailedeki işlevsiz örgütlenmedir. Bu nedenle terapinin amacı
da aile yapısının, ailenin yaşadığı sorunları ve işlevsel
olmayan davranış kalıplarını kırarak çözmesini sağlayacak
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şekilde değiştirilmesi, sorunların çözümü ve aile sistemleri
ile alt sistemlerin yapısında değişiklik meydana
getirilmesidir.4,7,9 Aile yapısında değişiklik yapıldığında,
üyeler ailedeki problemi çözmüş olurlar. Yapısal aile
terapisi iç görüye/anlayışa yönelik eylemler üzerinde durur.
Eylemler oturumlarda gerçekleşir. Oturumlarda aile
işleyişini yeniden yapılandırarak, terapist aile yapısını
etkiler, ev ödevleri vererek ailenin eylemlerinde değişim
sağlamaya devam eder.9 Terapist sorunları çözmez, bu
ailenin işidir. Terapist ailenin işleyişinin değiştirilmesine,
böylece aile üyelerinin kendi sorunlarını çözmesine yardım
eder.7 Bu yaklaşımda katılım, hizmet, izleme, yeniden
yapılandırma, canlandırma, stresi artırma, yeniden
çerçevelendirme gibi teknikler kullanılır.9
BiliĢsel/DavranıĢçı YaklaĢım
Davranışçılık yardım mesleklerinde en eski yaklaşımlardan
birisidir ve kaynağını ebeveyn eğitimi çalışmalarından
almıştır. Davranışçılık akımı 1970‟lerde bilişselcilerden
etkilenmiş ve bu akımla birleşerek bilişsel davranışçı
danışma ortaya çıkmıştır.5 Bu yaklaşım Ivan Pavlov, John
B. Watson ve B.F. Skinner‟in araştırmalarına ve
çalışmalarına dayanarak geliştirilmiştir.2,7 Öğrenme
kuramına dayanır ve tedavi kısa sürelidir.2 Davranışçı ve
bilişsel davranışçı yaklaşım doğrusaldır.9 Bu modelde
ailenin problemi tüm aile sisteminin yapı ve fonksiyonuna
göre değerlendirilir. Yaklaşım; sunulan şikâyete dolaysız
olarak bir çözüm bulma çabasıdır.10
Davranışçı aile terapisi başta klasik ve edimsel
koşullanma olmak üzere temelde davranışçı terapinin
kuramsal yapısı üzerine dayandırılmıştır. Bu kuramın
altında yatan varsayımlar: (1) Tüm davranışlar öğrenilir ve
aileleri de içeren tüm bireyler önceki pekiştirilmelerine
göre davranırlar. (2) İşlevsel olmayan davranışa ve bu
davranışın altında yatan nedenlere odaklanır. Davranışın
geçmişine bakmaksızın şimdiki halini değiştirmeye
odaklanır. (3) Değişimin gerçekleşmesi için ailedeki
herkesin tedaviye dâhil edilmesi gerekli değildir.2
Psikanalitik ve sistem yaklaşımlarında olduğu gibi
problemin derinine inerek nedenlerin bulunması ve tedavi
edilmesi yaklaşımlarının gereksiz olduğunu, bireyin
sergilediği belirtilerin asıl problem olduğunu ve terapide
doğrudan bunların giderilmesi gerektiğine inanır.4 Ailenin
örgütlenişinden ya da ilişkilerin sağlıklılığından çok
davranışa odaklanır.7 Bilişsel davranışçı terapinin amaçları
aşağıda belirtilmiştir:
 Ailenin şimdiki davranışlarını değerlendirmek,
davranışlarını
ve
düşüncelerini
nasıl
değerlendirmeleri gerektiğini öğretmek.
 Aileye; iletişim becerileri, problem çözme,
yeterlilik, davranış değişimi, kural ve rol
görüşmeleri, çatışma yönetimi gibi yeni davranış
kalplarını öğretmek.
 Uygun olmayan davranışları zayıflatmak veya
azaltmak.



Karşılıklı işbirliği sağlayacak güçlendirici davranış
kalıpları geliştirmek.9

Terapistin, aileye ilişkilerini değerlendirme ve
güçlendirme stratejilerini öğreten eğitici bir roldür. Bu
gerekli bir eğiten ve öğreten modeldir.9 Terapi süreci içinde
değiştirilmesi gereken davranışlar genelde kişiler arası
iletişim hataları olarak nitelendirilebilecek davranışlardır.
Terapist oturumlarının sonunda aile bireyleri ile birlikte bir
sonraki oturuma kadar yürütülecek davranışları ve ödevleri
belirler. Bu ödevler uygun davranışları öğrenme ve
pekiştirmeye yöneliktir.4 Davranışçı aile terapisi öğrenme
kuramlarına dayalı olarak geliştirilen bir yaklaşım olarak
temelde şu teknikleri kullanır: Eğitim ve bilgilendirme,
pozitif pekiştirme, sembolik ödüllendirme, değişken
pekiştirici
kullanma,
cezalandırma,
sistematik
duyarsızlaştırma, tepkiyi şekillendirme, davranışı kontrol
altına alma ve ortadan kaldırma, edimsel koşullanma,
kontrat (sözleşme) yapma, klasik koşullanma, premack
ilkesi.2,4,10
Davranışçı yaklaşım aile sistemine odaklanmaktan çok
kişilerin davranışlarına odaklanır. Bazı davranışçı aile
terapistleri duygular gibi davranışın duyuşsal bileşenlerine
odaklanmazlar. Öncelikli olarak davranışlara bakarlar,
ikincil olarak düşünceler gelir.2
Stratejik Aile Terapisi
Stratejik aile terapileri teknik odaklı, kısa süreli, spesifik ve
pozitif bir yaklaşımlardır. Milton Erickson‟un çalışmalarına
dayanır. Ericson‟un tedavideki amacı değişime öncülük
etmek olup, danışanlarının kaynaklarını kullanmaya ve her
spesifik problem için strateji geliştirmesidir. Özellikle
gelişim ve organizasyon güçlükleri olan aileler için tercih
edilebilecek bir yaklaşımdır.2 Stratejik aile danışması
1980‟lerde aile danışmasının merkezine yerleşmiştir. Bu
yaklaşımın ana özelliği danışmanın hastanın sorunlarını
çözmek için strateji tasarlamasıdır. Spesifik problemi yok
etmek için amaçlar açıkça oluşturulur, danışma evrelerinde
bu amaçlara ulaşabilmek için dikkatlice planlama yapılır.5
Stratejik aile terapisi modeli, ailelerin kural
yönelimli sistemler olduğu anlayışına dayanır. Dolayısıyla
ortaya konulan problem ailenin sorunun önemini fark
etmesine hizmet eder. Semptomlar sistemle ilgilidir ve
devam eden iletişim döngüsündeki tahribatlar ailenin temel
amaçlarına ulaşmasını önler. Aile yaşam döngüsündeki
gelişim basamaklarında anlayış ve düşüncelilik muhafaza
etmelidir çünkü durdurulan gelişim basamağı problemi
erteler. Stratejik aile tedavisinde odak “şimdi”dir.
Problemin nedeni ailenin davranış ve fonksiyonlarında
değişim yaratmaktan daha az önemlidir.9 Tedavinin bir
amacı ailenin ortaya koyduğu problemi çözmek, bir amacı
da aile üyelerinin bireysel yaşamlarında olduğu gibi aile
yaşam döngüsünde de bir sonraki faza geçmelerine yardım
etmektir.2,9
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Terapi aile üyeleriyle birlikte kararlaştırılan hedefler ve
stratejiler doğrultusunda belli aşamalar biçiminde
yürütülür. Terapist aktif ve değişken bir rolü benimser.
Yönlendirici rolü daha çok elinde bulundurmak
durumundadır.4 Bu yaklaşımda kullanılan başlıca teknikler
şunlardır: Yeniden çerçevelendirme, yönerge, paradoksal
yönerge, zora koşma, “…mış gibi yapma” tekniği,
yerleştirme, çerçevelendirme, değişimi kısıtlama.2,9 Bu
yaklaşım çok sayıda aileyle çalışmaya uygun esnekliktedir.
Yaklaşımın önemli bir özelliği tek bir probleme
yoğunlaşmasıdır. Temel olarak terapist tek bir probleme
odaklanır.2
ĠletiĢim Modeli
İletişim Modelinin öncüsü Virginia Satir‟in çalışmasının
temeli kişiler arası sistemdeki değişimi sağlamak için
ailedeki bireylerin öz saygılarının öne çıkarılmasıdır. Satir,
öz saygı ve iletişim arasında direkt bir ilişki bulmuştur.
Düşük öz saygı, zayıf iletişimle bağlantılıdır. Aileyi
bütüncül bir sistem olarak görür. Roller, kuralları ve
iletişim süreçlerini etkilemek suretiyle ailenin işlevlerinde
etkili olmaktadır. Aile üyeleri oturumlarda ne
deneyimlediklerinin farkına vardıklarında, birey ve aile
olarak olgunlaşırlar.9
En yaygın şekilde kullanılan yapılandırılmış
terapötik etkiler Virginia Satir tarafından geliştirilmiş olup
farklı teknikleri kapsamaktadır. Bu teknikler sıklıkla aile
üyelerinin farkındalığını artırmak ve aile üyelerinin
ilişkilerini değiştirmek üzere kullanılır. Bu tekniklerden
bazıları:
„Etkili iletişim modelinde ben mesajlarını
kullanma‟: Sağlıksız olan ailelerde üyeler sıklıkla birinci
çoğul kişiyi konuşurlar (örn. “biz”); belirsiz ve genel
mesajlar verirler ve monologlarla diğerlerine tepki verme
eğilimi gösterirler. Etkili olmayan ve dolaylı iletişim
örüntüleri ile mücadele etmek için, aile üyelerinin
duygularını ifade ederken “ben” dili kullanmaları önerilir.
“Ben” ifadeleri duyguların kişisel ve sorumlu bir biçimde
ifadesini içerir ve başkalarını da duygularını ifade etmek
için teşvik eder. Bu tip iletişim aynı zamanda konuşmada
hizalamaya, saydam iletişime öncülük eder. Hizalama ve
saydamlık oluştuğunda iletişim artar, kalıp yargılar azalır,
öz saygı ve benlik değerlerinde iyileşme olur. Saydam
iletişim (eşit düzey/hizalama) oluşmadığında Satir
insanların dört farklı rol edindiklerini ifade eder: Suçlayıcı,
alttan alan, alakasız, süper mantıklı (ya da mantıkla
irdeleyen). Bu dört rol insanların çoğu tarafından kullanılır.
Sürekli kullanıldıklarında, yani etkileşim bunlardan ibaret
hale geldiğinde bu roller sağlıksız ve problemli hale gelir.
Bu rollere kısaca değinilirse,
Suçlayıcı: Suçlayıcı kişi olup bitenler karşısında
diğerlerine odaklanır ve sorumluluk almaz. Sıklıkla tepeden
bakan bir tutum sergiler, yüksek sesli ve acımasızdır.
Örneğin “gördün mü bak bana neler yaptırıyorsun?” gibi. 2
Alttan Alan: Kişi kendi onuru pahasına çatışmadan
kaçar. Bu tutum kendi kendini önemsizleştirici ve fazla

tevazu içerir. Utangaçlıktan ve başkalarını memnun etme
gayretinden kaynaklanır.2
Alakasız: Kişi durumla ilgisi olmayan ifadeler
kullanır. Dikkati tartışılmakta olan konudan başka bir yöne
yöneltmeye çalışır. Cevap vermekten kaçınmaya çalışır ve
anlaşılmazdır, hiçbir şeyle ilgili görünmez.2
Süper Mantıklı (Mantıkla İrdeleyen): Akılcı, sadece
bilişsel veya entelektüel düzeyde iletişim kurar ve oldukça
akılcı yol içinde hareket eder. Duygusal olmaktan kaçınır.2
Bu yaklaşımda kullanılan bazı teknikler şunlardır:
Aile soy ağacı, aile haritası, benzetme, dokunma, heykel,
drama, yeniden yapılandırma, çerçevelendirme, mizah,
varsayımları ifade etme, iletişim duruşu, “ben” dili.9
Satir üç iletişim düzeyi tanımlamaktadır ki bunlar:
Anlam düzeyi (sözel iletişim/kelimeler, anlamları),
çağrışım düzeyi (vücut ve ses iletişimi) ve çevre düzeyi
(iletişimin gerçekleştiği yer ve zaman). Bunların dışında iki
iletişim şekli daha vardır: (a) Uygun iletişim: Söz, vücut ve
çevre birbirine uygundur, (b) Uygun olmayan iletişim: Söz,
vücut ve çevre birbirine uygun değildir.11 İletişim
teorisyeni olarak Satir, sorunlu ailelerdeki belirsiz ve
dolaylı iletişim kalıplarının açıklanması üzerinde
durmuştur. Eşler ihtiyaç ve arzuları ile ilgili olarak
birbirleriyle konuşmaktan kaçınmaktadır veya çocukları
aracılığı ile konuşmaktadırlar. Ebeveynler arasında
çocuklar için rekabetçi atmosfer vardır. Zorlanmalı
ilişkilerde eşler genellikle açık ifadeler kullanmaktan
kaçınırlar. Çünkü diğerinin uzaklaşmasını istemezler,
istedikleri sadece istek ve ihtiyaçlarını dolaylı ifade
etmektir. Maskeli mesajda sözsüz iletişim sözlü iletişimin
karşısındadır. Örneğin bir kişi sözsüz iletişimde yumruğunu
sıktığı veya sert baktığı halde sinirli olmadığını ifade
edebilir. Bazı yazarlar bu tip mesajı çifte mesajın bir ürünü
olarak ifade etmektedirler.12
Aile bireylerinin kendilerini ifade edebilmelerinde
aile içi iletişim önemli bir yer tutar. Aile içi iletişim
bozuklukları ailedeki bireylerin kendilerini doğrudan ifade
edemediği durumlarda yadsımak, söyleyememek, yerine
başka bir şey koymak ya da yadsıdıklarını tutarsız bir
şekilde ortaya koymak şeklinde kendini göstermektedir.
Aile içi iletişim eşlerin birbirleri arasında, annenin
çocuğuyla/çocuklarıyla, babanın çocuğuyla/çocuklarıyla,
kardeşlerin birbirleriyle
kurduğu iletişim olarak
tanımlanabilir. İletişim engelleri bireyin duygularının
önemsiz olduğu, isteklerine saygı duyulmadığı, sorunlarını
kendi kendine çözme yeteneği olmadığı mesajını
vermektedir. Bu mesajlar bireyin kendini değersiz veya
önemsiz hissetmesine, benlik saygısının düşmesine ve
özgüvenini kaybetmesine neden olmaktadır.13
Yukarıda bazı yaklaşımlara değinilmiştir. Uygulama
örneğine geçmeden önce aile danışmanlığında sosyal
hizmetin ve aile hekimliğinin rolüne ve işlevlerine yer
verilmektedir.
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AĠLE DANIġMANLIĞI VE SOSYAL HĠZMET
Sosyal hizmet alanında aile hizmetleri olarak tanımlanan
aile tedavisi, aile danışmanlığı sürekli değişen ve gelişen
sosyal politikalara ve çevre koşullarına uyum sağlamakta
zorlanan aileye sorunlarının çözümünde destek olmak üzere
sunulan hizmet türleridir.14 Aile alanı koruyucu ve tedavi
edici sağlık hizmetleri için çalışma alanı olarak sosyal
hizmet uygulamasının sorumluluğu altındadır.
İnsanların
yaşamları
boyuca
karşılaştıkları
sorunların büyük bir bölümü üyesi olduğu aile yaşamından
doğrudan etkilenir. Aile üyelerinden herhangi birinde
meydana gelen değişim diğer aile üyelerini de etkiler. Bu
nedenle sosyal hizmet uygulamalarının önemli bir odağı,
üyeleri arasında etkileşim yaşayan ve bağımsız bir sistem
olan ailedir.15
Ailelerle sosyal hizmet risk altındaki ailelerle çalışma
için bir şemsiye kavramdır. Ailelerle sosyal hizmetin temel
amacı
aile
üyelerinin
gelişimsel
ve
duygusal
gereksinimlerini
yetkin
bir
şekilde
karşılamayı
öğrenebilmesi için ailelere yardımcı olmaktır. Ailelerle
sosyal hizmet değişim ya da müdahale için ailenin güçlerini
pekiştirir, etkin bir şekilde işlev görebilmesi için destek
sağlar ve günlük yaşamını doyurucu bir şekilde
sürdürebilmesi için aile işlevselliğinde somut değişiklikler
gerçekleştirir. Ailelerle sosyal hizmet müdahalesinde genel
olarak aşamalı yaklaşım benimsenmektedir. Genelci sosyal
hizmet uygulaması ailelerle sosyal hizmeti yedi aşamada
ele almaktadır. Bunlar:
(1) Tanışma/Bağlantı Kurma: Sosyal Hizmet Uzmanı
(SHU) ve ailenin bir araya geldiği aşamadır.
(2) Ön Değerlendirme: Ailenin değerlendirilmesinde
ailenin yapısı ve süreçleri ile gelişimsel ve
durumsal stresin aile üzerindeki etkileri gibi farklı
boyutların anlaşılması gereklidir.
(3) Planlama: Planlama; değerlendirme ve müdahale
arasında bir köprüdür.
(4) Uygulama: Ailelerin karşılaştığı sorunlar farklılık
gösterdiğinden, kullanılacak teknik ve yaklaşımlar
da farklılık gösterir.
(5) Son
değerlendirme:
Son
değerlendirme
uygulamanın amaca ulaşıp ulaşmadığını ortaya
koymak için yapılır ve amaçlara ulaşmak için
kullanılan araçları da gözden geçirmeyi içerir.
(6) Sonlandırma ve izleme: Aile sorunlarını tek başına
çözecek duruma geldiğinde çalışma sonlandırılır.
Aileye müdahale sonlandırıldıktan sonra müdahale
amaçlarıyla ilişkili olarak ailenin işlevsellik düzeyi
hakkında bilgi toplanır.15
Aileyle çalışma, sosyal hizmet alanındaki birey ve grup
çalışmasına benzerlikleri ve farklılıkları olan bir çalışmadır.
Aile görüşmesi bireysel görüşmeden daha karmaşık ve çok
boyutlu bir süreçtir. Aile çalışması sosyal hizmet alanında
sıkılıkla kuruma başvuran kişiyle (genellikle kadın)

yürütülür. Bu süreçte aile üyelerinden önemli olan diğer
kişiler de görüşmeye çağrılır veya işyeri ve ev ziyareti ile
sürece katılmaya teşvik edilir. Aileyle ilgili bilgilenme ve
aileyi tanıma başlangıçta görüşme yapılan kişinin ailenin
içinde bulunduğu durumu anlatması yoluyla elde edilir.
Süreç ilerledikçe elde edilen bilgilerde veya diğer üyelerle
yapılan görüşmelerde yeni ve önemli bilgiler elde edilebilir.
Özellikle diğer aile üyelerinin problemin tanımlanması ve
çözümüne ilişkin katılımlarına yer verildiğinde uzmanın
belirlediği ihtiyaçlar değişebilir.16
Aileyi bir arada görmenin en az üç temel avantajı
vardır. Birincisi, aile dinamiklerini anlamak, aile üyeleri
arasındaki etkileşimi anlayabilmek için anlayış ve bilgi
kazandırır. İkincisi, uzmanın aile üyelerine karşı adil ve
objektif olmasını sağlar. Üçüncüsü aile içi iletişim
kalıplarını anlayabilmeyi sağlar.17
Aile sistemine müdahalede üç temel amaç vardır.
Birincisi, uzman aile iletişiminin açık bir fotoğrafını çeker
ve sorunu ortaya çıkaran iletişim kalıbı görülmeye çalışılır.
İkincisi ailenin tedavi sürecine katılımı için onayının
alınması gerekir. Üçüncüsü ailenin değişim sürecini
oluşturmaktır.17
AĠLE DANIġMANLIĞI VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ
Sağlıklı toplumun temelinde yer alan ailenin işlevlerini
sağlıklı olarak yerine getirebilmesi için “kişiye yönelik
koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis,
tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve
hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve
devamlı olarak belirli bir mekânda vermekle yükümlüdür.”
şeklinde tanımlanan aile hekimleri de aile danışmanlığı
uygulamalarında etkin rol üstlenebilirler.18 İşlevsel aile
ilişkileri aynı zamanda toplum sağlığı açısından da önemli
bir yere sahiptir. Aile danışmanlığının ailenin sağlıklı işlev
kalıplarında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi ve
ailenin işlerliğinin yeniden kazandırılması amacı yönünde
aile hekimleri önemli bir yere sahiptir. Bunda birinci
basamakta hizmet veren aile hekimliğine başvuran
hastaların çoğunluğunun psikososyal problemlerinin
olmasının etkisi de vardır.19
Bir sistem olarak aile öğeleri /alt sistemleri (üyeleri)
arasında karşılıklı etkileşim vardır ve sistemdeki parçalar
birbirine bağlıdır. Bir alt sistemde (aile üyelerinden birinde)
ortaya çıkan sorun, öğeler arasındaki etkileşim nedeniyle
diğer alt sistemleri (aile üyelerini) ve üst sistemi de (aileyi)
etkiler.20 Bu anlamda bir ailenin alt sistemi (üyesi) olan
hastaların psikososyal sorunlarının ailedeki diğer üyeleri de
etkileyeceği düşünüldüğünde; kişilere aileleri, toplumları,
kültürleri bağlamında ve yaşam süreleri boyunca kapsamlı
bakım sunan aile hekimleri, hem disiplinin temel özellikleri
gereği hem de insanlarla en sık, en yakın ve en uzun süreli
ilişki kuran sağlık çalışanı olmalarından dolayı aile
danışmanlığına yönlendirilecek psikososyal sorunların
saptanmasında ve yönetiminde uygun konumdadırlar.19
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Hastaları ile uzun süreli ve yakın ilişkiler kuran birinci
basamak hekimleri hastalarını biyolojik, sosyal, psikolojik
açılardan değerlendirme olanağına sahiptirler. Bu
değerlendirmenin
önemli
bir
boyutu
ailenin
değerlendirilmesidir.20 Aile hekimlerinin bu işlevleri aynı
zamanda biyopsikososyal (BPS) yaklaşıma da uygundur.
Bu yaklaşımda sağlığın biyolojik, psikolojik ve sosyal
etmenlerden
etkilendiğini,
bu
nedenle,
kişiyi
değerlendirirken biyolojik, ruhsal ve sosyal olarak
değerlendirmenin gerekliliği ortaya konulmuştur. Aile
ilişkileri bazı hastalıkların tedavisini zorlaştırır, uygun
iletişim becerileri kullanıldığında bazen de önemli bir
yardımcı ve destek kaynağı olur. Aile bağları güçlü ise, aile
hekimi rahatsızlığın yönetiminde güçlü bir destek
sağlayabilir. Özellikle psiko-somatik hastalıklarda aile içi
ilişkiler önemli rol oynamaktadır.20 Buradan hareketle aile
hekiminin aile danışmanlığındaki rolü ve işlevlerini şu
şekilde belirlemek mümkündür:










Birincil bakımda aile hekimi bir aile terapisti
olmamakla birlikte sistemik yaklaşımla hasta ve
ailesi ile oluşturduğu güven ilişkisi ile birey ve
aileyi daha iyi değerlendirme olanağına sahip
olacaktır.20
Aile danışmanlığına ihtiyacı olduğunu tespit ettiği
hasta/hastaları ilgili kurum veya bu alanda eğitim
almış psikolog, sosyal hizmet uzmanı gibi meslek
elemanlarına havale edebilir.
Aile hekimlerinin çoğunun psikososyal sorunların
değerlendirilmesinde,
yönetiminde
ve
desteklenmesinde desteğe ihtiyaçları olduğu
belirtilmektedir. Bu problemlerin etkin olarak
çözülmesinde ikinci ve üçüncü basamak
hastanelerde görev yapan sosyal hizmet
uzmanlarının birinci basamak ekibine dâhil
edilmesi yönünde çalışmalar yapılabilir.19 Bu
doğrultuda aile hekimi, birinci basamaktaki diğer
sağlık çalışanlarının ve diğer disiplin uzmanlarının
sunduğu sağlık hizmetini koordine edebilme
işlevini yerine getirmelidir.21
Aile danışmanlığı ile ilgili eğitim alan aile
hekimleri birinci basamakta tedaviye gelen
hastaların aile işlevlerindeki bozulan yönlerin
yeniden kazandırılması yönünde doğrudan rol
üstlenebilirler.
Özellikle
psikosomatik
hastalıklarda aile içi ilişkilerin önemli rol oynadığı
düşünüldüğünde bütüncül yaklaşımla hastanın
sağaltımındaki başarı oranını yükselmesini
sağlayıcı işlev sağlayabilir.20
Aile hekimleri hastalarını ailenin yaşam
döngüsünün her evresinde görürler. Ailenin
tümünü, nesilleri ve toplumu etkileyebilen aile
hekimliği disiplinin “bireye, ailesine ve topluma
yönelik birey-merkezli yaklaşım geliştirme”
özelliği son derece önemlidir. Aile hekimleri sahip
oldukları çekirdek yeterlilikleri nedeniyle aile
danışmanlığı konusunda etkili bir role sahiptirler.21

Aile danışmanlığında SHU‟ları ve aile hekimleri ekip
üyesi olarak birbirini destekleyici ve tamamlayıcı rol
üstlenerek daha etkin ve işlevsel olabilirler. Bu işbirliği
toplumsal yapı içindeki ailelerin sağlıklı işlevlerinin
artmasında ve genelde toplumun iyilik hali ve psikososyal
refahının yükselmesinde etkili olabilir.
UYGULAMA ÖRNEGĠ
Sosyal hizmetin aile alanındaki uygulamalarından olan aile
danışmanlığı kapsamında S. Ailesi ile uygulama yapılmış
olup süreçle ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Aile Üyelerine ilişkin Bilgiler
M.S. (Kadın): 49 yaşında, ev hanımı, ilkokul mezunu,
ikinci evliliği.
C.S. (Erkek): 69 yaşında, emekli, ilkokul mezunu, ikinci
evliliği.
G. (Kız çocuğu): M.S.‟in ilk evliliğinden olan kızı, 13
yaşında, ilköğretim yedinci sınıf öğrencisi.
Evliliklerine devam edip etmeme konusunda
sorunlar yaşayan S. ailesinin sorun çözme becerisi
geliştirmelerinde yardımcı olmak amacıyla dokuz görüşme
yapılmıştır. Görüşme ailedeki kadın eşin talebiyle
başlamıştır. Ailedeki kadın eş olan M.S. ile beş kez, erkek
eş olan C.S. ile bir kez görüşme yapıldıktan sonra üç kez de
eşlerle bir arada görüşme yapılmıştır. M.S ile yapılan
görüşmelere, bir kez kızı G, bir kez eşinin gelini G.H. ve
bir kez de ablası M. katılmıştır. Görüşmeler sosyal
hizmetin müdahale aşamaları olan tanışma, ön
değerlendirme, planlama, uygulama, son değerlendirme
süreçlerini içermektedir. Aile danışması uygulamasında,
önce üyelerle tek tek görüşülmüş ve üyelerle bir arada
görüşme
sürecine
geçildiğinde
çalışmalar
evde
gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin kısa özeti şöyledir:
1.Görüşme: İlk görüşmede ailedeki kadın eş M.S. ile
tanışılmıştır. Evlilik öyküsü ve evlilikle ilgili sorunlarından
bahsetmesi istenmiştir. M.S. duygusal yoğunluk içinde
kronolojik olarak evlilik öncesi süreç, başlangıç dönemleri
ve ileri aşamalardan bahsetmiştir. Kendisinin de eşinin de
ikinci evlilikleri olduğunu, eşinin kendisinden 20 yaş büyük
olduğunu, kendisine ait bir geliri olmadığından kızının ve
kendisinin geleceği için bu evliliği gerçekleştirdiğini
belirtmiştir. Eşinin kendisine değer vermediğini, sürekli
aşağılayıp, hakaretlerde bulunduğunu (sen de kimsin, ben
kadınlara hiç değer vermedim ki sana değer vereyim vb.),
üç yıldır yatak odalarının ayrı olduğunu, üç ay önce
kendisine yumruk atarak fiziksel şiddette bulunduğunu, o
tarihten sonra iletişimlerinin tamamen koptuğunu, kahvaltı
ve yemeklerini ayrı yediklerini, zorunlu iletişimlerini kızı
G. aracılığı ile sağladıklarını, hiç konuşmadıklarını ifade
etmiştir. Tartışmalar sonucunda eşinin kendisini evden
kovduğunu, geliri olmadığı için evden ayrılamadığını ifade
etmiştir. Ayrıca günlük ekmek ve haftalık pazar parası
dışında para bırakmadığını, kızının okul masraflarını ve
diğer ihtiyaçlarını ailesinin gönderdiği harçlıklarla
karşıladığını belirtmiştir. Eşinin, kızına kendisinden daha
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iyi davrandığını, ancak kızının eşiyle aralarında
yaşananlardan dolayı çok üzüldüğünü, eşinin kendisine
fiziksel şiddet uygulamasından sonra, kızına kendisinin
kadın sığınma evine başvurup, kızını da yetiştirme yurduna
verme önerisinde bulunduğunu ancak kızının “intihar
ederim” uyarısından sonra vazgeçtiğini anlatmıştır.
Sorunların çözümü için neler yaptığı sorulduğunda, tekrar
hakaretlere maruz kalmak istemediğinden eşiyle konuşmayı
denemediğini belirtmiştir. Eşinin ailedeki diğer üyelerle
ilişkisi ve etkileşimi sorulmuştur. Aileye dışarıdan objektif
olarak değerlendirebilecek biri olup olmadığı sorulmuştur.
Eşinin gelini G. ile ilişkisinin oğlundan daha güçlü olduğu
ve G.S.‟nin tarafsız olarak değerlendirme yapabileceği
belirtilmiştir. Sorunların çözümüne yardımcı olmak ve aile
ilişkilerini doğal ortamında gözlemlemek amacıyla eşi, kızı
ve ailedeki diğer üyelerle görüşme yapılması önerilmiştir.
M.S.
öneriyi
kabul
etmiş
ancak
görüşmeye
katılacaklarından emin olamadığını ifade etmiştir. İkinci
görüşmeye C.S.‟yi eşi M.S.‟den daha uzun süredir tanıyan
gelini G. S. davet edilmiş ve davet kabul edilmiştir.
2. Görüşme: Gelin G.S.‟den kayınpederinin evlilik
ilişkisini anlatması istenmiştir. G.S. kayınpeder-gelin
ilişkisi dışına çıkarak objektif olmaya çalışacağını ifade
ederek, kayınpederinin davranışlarında yetiştiği Sivas‟ın
ataerkil kırsal değerlerinin etkili olduğunu ve bu toplumsal
yapıda kadınlara değer verilmediğini belirtmiştir. Ölen ilk
eşine daha kötü davrandığını, onun ölümünden sonra 10 yıl
yalnız yaşadığını yeniden evlenmeye karar verdiğinde,
Sivas‟ta insanların esmer tenli olması nedeniyle beyaz tenli,
güzel, kent giyimli ancak Türk kültürel değerlerini taşıyan,
çocuksuz birini aradığını, M. S.‟nin bu özellikleri taşıdığını
duyunca ilk eşinden çocuğu olmasına rağmen bu durumu
kabullenerek evlendiğini anlatmıştır. Kayınpederi ailenin
en büyüğü olduğu için çevresindekilerin onun istediği gibi
davrandığını belirtmiştir. G.S‟den sonra M.S. ile
görüşülmüştür. Eşinin kendisini inciten davranışları
sonucunda bugüne kadar hiç konuşmayı denemediğini,
eşinin yetişkin biri olarak davranışlarının farkında olması
ve ne yaptığını bilmesi gerektiğini, kendisinin öğretici
olamayacağını, konuşsa da bir şeylerin değişeceğine
inanmadığını ve konuştuğunda da eşinin öfkelenmesinden
korktuğunu ifade etmiştir. Kendisine, evliliğinde yaşadığı
bu iletişim kopukluğu sorununun çözümü için eşiyle
konuşması önerildiğinde bunu yapabileceğini ifade etmiştir.
Eşiyle evlenmeden önce evlilikten neler beklediğini, bu
beklentilerinin ne kadarının gerçekleştiğini, hangilerinde
hayal kırıklığı yaşadığını yazılı olarak ifade etmesi istenmiş
ancak yazı yazma konusundaki sıkıntısı nedeniyle bunu
kesin bir dille reddetmiştir. Bir hafta sonraki görüşmeye
kadar eşiyle konuşması, bu konuşma sürecinde hem eşinin
davranışları karşısında kendisinin kırgınlığını, duygularını,
hissettiklerini açıklaması; hem de eşinin beklentilerini ve
duygularını öğrenmeye çalışması konusunda ödev
verilmiştir. Sonraki görüşmeye kızıyla gelmesi istenerek
görüşme sonlandırılmıştır.
3.Görüşme: M.S‟ye bir önceki görüşmede verilen
eşiyle konuşarak eşinin beklenti ve duygularını öğrenme
ödevini yerine getirip getirmediği sorulmuştur. M.S. uygun

ortam bulamadığını ve yeterli istek duymadığından ödevi
gerçekleştiremediğini belirtmiştir. Önceki görüşmede yazılı
olarak ifade etmeyi reddettiği evlilik beklentilerinin neler
olduğunu sözel olarak ifade etmesi istendiğinde; duygusal
olarak hiçbir beklentisi olmadığını sadece kendisi ve
kızının ihtiyaçlarını karşılamak üzere evlendiğini ancak
eşinin kendisine davranışlarından da çok rahatsız olduğunu
belirtmiştir. Eşinin kendisinden evlilik beklentisinin ne
olduğunu bilmediğini belirtmiştir. Daha sonra 13 yaşındaki
kızı G. görüşmeye katılmıştır. G. giriş sorularından sonra
üvey babasının kendisine davranışlarından memnun
olduğunu, öz babasıyla yaşamayı tercih etmediğini, annebabasının konuşmadıklarının ve kendisini aracı olarak
kullanmalarından rahatsızlık duyduğunu belirtmiştir.
Annesinin, babasının istemediği, yapma dediği şeyleri
yaptığını bu nedenle de babasının öfkelendiğini ifade etmiş
ve her ikisinin de eşit derecede sorumlu olduğunu
eklemiştir. Annesiyle birçok şeyi konuşabildiğini ancak
babasıyla aynı derecede yakın olmadığını ancak kendisinin
ihtiyaçlarını karşıladığını ve babasından memnun olduğunu
belirtmiştir. Bu konuşmalar sırasında ağlayarak evdeki
huzursuz ortamdan çok etkilendiğini, huzurlu bir ev
istediğini ifade etmiştir. G‟den sonra annesi M.S. tekrar
görüşmeye alınmıştır. Kendisine evde ergenlik döneminde
bir kızı olduğu, bu yaş dönemindeki gençlerin hassas
oldukları, eşiyle ilişkilerinde kızının varlığını da dikkate
alması gerektiği hatırlatılmıştır. M.S. kızının eşiyle
olumsuz ilişkilerinden etkilenmiş olabileceğini şimdiye
kadar fark etmediğini belirtmiştir. Kendisine ev ödevi
verilerek bir sonraki görüşmeye kadar eşiyle konuşmayı
tekrar denemesi ve kızının duygularını öğrenmek üzere
konuşma
yapması
kararlaştırılarak
görüşme
sonlandırılmıştır.
4. Görüşme: Görüşmede M.S.‟ye ödevlerini yerine
getirip getirmediği sorulduğunda, M.S. eşiyle ilişkilerinde
hiçbir değişiklik olmadığını, eşiyle de kızıyla da konuşmayı
denemediğini ifade etmiştir. Kendisine evliliğin devamını
isteyip istemediği sorulduğunda, geliri olmadığından dolayı
evliliğine devam etmek zorunda olduğu yanıtını vermiştir.
Bu şekilde devam etmesinin çok zor olduğunu, şimdiye
kadar hep kendisinin alttan aldığını biraz da eşinin gayret
etmesi gerektiğini belirtmiştir. M.S.‟in eşiyle iletişime
direnç gösterdiği tespit edilmiştir. M.S.‟in ablasının doğum
günü kutlaması için gelmesi sonucu M.S.‟nin izni alınarak
ablası ile görüşülmüştür. Abla, evliliğin bu şekilde
yürümesinin çok güç olduğunu, eşler arasındaki
inatlaşmanın anlamsız olduğunu, kardeşinin inadını da
anlamsız bulduğunu ve ilişkilerinde kızlarını da dikkate
almaları gerektiğini ifade etmiştir. M.S.‟nin evin en küçük
çocuğu olması nedeni ile çok nazlı büyüdüğünü, her
isteğinin gerçekleştirildiğini, oldukça duygusal bir yapısı
olduğunu, her şeye zahmetsiz bir şekilde sahip olduğu için
mücadele gücü olmadığını belirtmiştir. Abladan sonra M.S.
ile görüşme devam etmiş tekrar eşi ve kızıyla görüşmesi
için ev ödevi verilmiştir.
5.Görüşme: M.S. eşiyle ve kızıyla görüşmemiştir.
M.S.‟nin eşi ile ilişkilerinde kızının etkilenme derecesinde
farkındalık geliştirmesi ve kızıyla iletişimini güçlendirmesi
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amacıyla kızının içinde bulunduğu ergenlik döneminin
özellikleri ve kızına nasıl davranması gerektiği hakkında
eğitici bilgiler verilmiştir. M.S.‟ye sorunun çözümü amacı
ile eşi ile görüşme yapmanın gerekli olduğu ifade
edilmiştir. Kendisinin buna itiraz etmeyeceğini ancak eşinin
görüşmeyi kabul edeceğinden umutlu olmadığını
belirtmiştir.
6.Görüşme: M.S.‟nin eşi C.S.‟ye ulaşılarak
görüşmeye davet edilmiş kendisi daveti kabul etmiştir. C.S.
rahat ve sakin bir şekilde konuşmuş ve eşi M. S.‟nin ilk
başlarda çok halim selim anlayışlı göründüğünü ama
tanıdıkça öyle olmadığını anladığını ifade etmiştir. Eşinin,
kendisini yaralayan en önemli davranışının, akrabalar
arasında kesin ayırım yapması olduğunu oysa kendisinin
eşinin yakınlarına oldukça ilgili davrandığını belirtmiştir.
Ayrıca eşinin çamaşırlarını yıkamada, söküklerini dikmede
ve ütülemede özenli olmadığını, yemek konusunda çok iyi
olduğunu ancak kendisine özel yemek hazırlamadığını,
kahvaltısını bile hazırlamadığını eklemiştir. Eşinin
kendisine ve sinirlendiğinde kızına da küfürlü konuştuğunu,
sürekli kendisini örneğin televizyondaki bir programı
kullanarak iğnelediğini eklemiştir. Yenidoğan semtinde
doğup büyüyen eşinden başka davranış beklemediğini
belirtmiştir. Eşiyle sorunların çözümü için konuşmayı
deneyip denemediği sorulmuştur. Eşinin kendisini rahatsız
eden davranışları ile ilgili olarak konuştuğunu ama hiçbir
şeyin değişmediğini ifade etmiştir. Eşi ile altı ay veya bir
yıldır konuşmadığını, zorunlu ihtiyaçlar için kızlarını
kullandıklarını, bundan çok rahatsız olduğunu, kızın ise çok
akıllı olduğunu dile getirmiştir. Eşinin kızını da kendisi gibi
yetiştirdiğini, eşinin çocuk yetiştirme tarzını beğenmediğini
ancak babası olmadığı için sorumluluk alıp, karışmak
istemediğini belirtmiştir. Eşinin namus konusunda çok
güvenilir olduğunu ancak evliliğin devamı için bu özelliğin
tek başına yeterli olmadığını, davranışlarından dolayı
eşinden tiksindiğini, eşinin kendisi ile konuşmak istediği
halde buna izin vermediğini, bütün gün saygısızca kavga
ettikten sonra akşam hiç bir şey olmamış gibi
davranamayacağını bu nedenle boşanma kararı aldığını,
ancak çocuğun derslerini etkilememesi için okulların
kapanmasını
beklediğini
söylemiştir.
Görüşme
sonlandırılırken eşiyle ilişkilerini gözlemleyebilmek
amacıyla ev ortamında eşiyle bir arada görüşme isteğinde
bulunulmuştur. C.S. evde görüşmeyi çocuğun evde
olmadığı okul saatlerinde yapılması koşuluyla kabul
etmiştir.
7.Görüşme: Görüşmede çiftten evlilikleri ile ilgili
yaşadıkları sorunları tanımlamaları, gerçekleşen ve
gerçekleşmeyen beklentilerini aktarmaları istenmiştir. Bu
konuda önceki görüşmelerde M.S.‟ye verilen ev ödevlerini
yerine getirmede direnç gösterdiğinden eşiyle birlikte
bulunduğu ev ortamında bu bilgilerin çift taraflı olarak elde
edilmesi amaçlanmıştır. Bu şekilde soruna objektif
bakabilme hedeflenmiştir. Çift görüşmede uzunca bir süre,
geçmişten bugüne kadar yaşanan sorunlarla ilgili birbirini
karşılıklı olarak suçlamıştır. Suçlamalarda somut örnekler
verilerek kimin hangi kelime ve cümleleri kullandığı,
mimik ve ses tonunun ne olduğu yansıtılmıştır. Bu esnada,

çiftlerden biri diğerini suçlarken o sırada neler hissettiği
sorulmuştur. İkisi de “ gücüme gitti, rahatsız oldum, küçük
düştüm, zoruma gitti “ gibi kelimelerle duygularını ifade
etmişlerdir. Birbirlerine yönelik konuşmalarından, kocanın
kendisinin de hataları olabileceğini ifade etmesine karşın,
karısının kendisinde hiçbir hata olmadığına inandığı
gözlemlenmiştir. C. S.‟nin daha sakin, daha kontrollü,
cümlelerini düşünerek kurmaya çalıştığı; buna karşılık
M.S.‟nin sürekli ağladığı, ses tonunun daha öfkeli olduğu,
mimikleriyle öfkesini yansıttığı, daha duygusal olduğu
gözlenmiştir. C.S. eşinin küfürlü konuşmasından, kendi
akrabalarına ilgi göstermemesinden, eşinin ablasının
evliliklerine direkt müdahalede bulunmasından ve sadece
kendisini suçlamasından rahatsız olduğunu dile getirmiştir.
Ayrıca emekli olarak sınırlı bir gelire sahip olduğu halde
eşinin direkt olmasa da dolaylı olarak ve iğneleyerek
sürekli maddi taleplerde bulunmasından, yemek dışında
eşinin kendisine hizmet etmekte isteksiz olmasından ve
ihmal etmesinden son derece rahatsız olduğunu ilave
etmiştir. Buna karşılık M.S. ise eşinin bir eş ve kadın olarak
kendisine hiç değer vermemesinden, onu adam yerine
koymamasından, ona hakaretlerde bulunmasından, hasta
ziyareti, düğün gibi sosyal olaylarda kendisini hep yalnız
bırakmasından, öfkeli olması ve sürekli bağırmasından çok
rahatsız olduğunu belirtmiştir. Evlilik yaşamlarında bundan
sonra nasıl bir süreç istedikleri sorulmuştur. C.S. evliliğinin
devam etmesini tercih edeceğini çünkü ev işlerinin
yapılmasının işine geleceğini ancak bunun için eşinin
küfürlü konuşmaması, akrabalar arasında ayrım
yapmaması, kendi bakımı için hizmetlerde bulunması gibi
belli koşulların yerine getirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.
M.S. de huzurlu bir ortam sağlandığı takdirde evliliğin
devam edebileceğini ancak eşinin kendisine değer
vermesini, ilgili davranması ve kendisini yalnız
bırakmamasını beklediğini ifade etmiştir.
M.S.‟nin önceki görüşmere oranla direnci daha azalmış
ve ilk kez bir davranışının hatalı olduğunu kabul etmiştir.
Çifte, birbirlerine duygu, düşünce, istek ve beklentilerini
ifade ederken kullanabilecekleri iletişim kalıpları ile ilgili
eğitici bilgiler verilmiştir. Bu kapsamda “sen” dili yerine
“ben” dili kullanmaları, suçlayıcı/yıkıcı eleştiri yerine
yapıcı eleştiride bulunmaları örneklerle anlatılmıştır. S.
çiftine bu örneklerden sonra evlilikleri ile ilgili kararlarını
vermeleri için yardımcı olunmuştur. Bunun için birbirlerini
rahatsız eden davranışları ve birbirlerinden beklentileri
özetlenmiştir. Eşlerin her ikisi de iletişim kurma ve yapıcı
iletişim kurma konularında çaba göstereceklerini, evliliğin
devamı için kendilerine şans tanıyacaklarını ifade
etmişlerdir. Bu görüşme sonucunda günlük yaşam
alışkanlıklarına uygun olarak birlikte pazar alışverişine
çıkmaları, C.S.‟nin kanser hastası olan akrabasını birlikte
ziyarete gitmeleri, akşam özenli bir sofra hazırlanarak
birlikte yemek yemeleri, birlikte yürüyüşe çıkmaları ve
birbirleriyle iletişim kurmak için kızları G.‟yi
kullanmamaları, direkt iletişim kurmaları ödevleri
verilmiştir. Bununla birlikte C.S. kendi hataları da
olabileceğini, orta yol bulmak için çaba gösterebileceğini
barışa hazır olduğunu ancak bunu eşinin de istemesi
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gerektiğini, iki tarafın da özveride bulunması gerektiğini
tekrarlamıştır. Buna karşılık M.S. sessiz kalmayı tercih
etmiştir. Bu sessizlik, istediği huzur ortamının
sağlanmasında sadece eşini sorumlu gördüğü, kendi
davranışlarını değerlendirme konusunda dirençli olduğu
şeklinde yorumlanmıştır. M.S‟nin gösterdiği direnç nedeni
ile özel bir görüşme yapılması planlanmıştır. Çiftlerden,
gerçekleştirilen görüşmede birbirlerini suçlamak için bile
olsa kurdukları diyaloğu devam ettirmeleri konusunda çaba
göstermeleri ve konuşulanları yeniden değerlendirmeleri
istenmiştir
8.Görüşme: Evde yapılan bu görüşmede karı-koca
önceleri birbirlerini suçlamaya başlasalar da, önceki
görüşmeye göre daha ılımlı bir atmosfer oluşmuştur. Çift,
görüşmeci tarafından yapılan konuşmalar, eğitici bilgiler ve
yansıtmalarla birbirlerini rahatsız eden davranışlarının
farkına
varmaya
başlamıştır.
Bundan
sonraki
davranışlarında birbirlerini daha çok dikkate alacaklarını
ifade ederek evliliğin devamı için deneme yapmaya karar
vermişlerdir. Her ikisi de yalnız yaşamak yerine evli
olmanın avantajlı olduğunu ifade etmişlerdir.
9.Görüşme: Evde yapılan son görüşmede çift verilen
ev ödevleri sonucu pazar alış verişine birlikte gittiklerini,
C.S.‟nin kanser hastası akrabasını birlikte ziyarete
gittiklerini ve kızları aracılığı ile değil direkt iletişime
geçtiklerini belirtmişlerdir. Konuşmalarında birbirlerini
suçlamamaya gayret ettiklerini, bunun işe yaradığını ve
evliliğe devam etme konusunda çok daha kararlı olduklarını
ifade etmişlerdir. Ailedeki iletişim örüntülerinin yeniden
yapılandırılması sonucunda ailenin işlevlerinin daha
sağlıklı hale gelmesi ve evliliğin devam edeceğinin
anlaşılmasıyla çalışma sonlandırılmıştır.
Sorun: Görüşmelerle elde edilen bilgiler ve yapılan gözlem
ışığında ailedeki sorunla ilgili şu saptamalarda
bulunulmuştur:
Eşlerin her ikisinin de ikinci evliliğidir. Erkek eş
C.S. kadın eş M.S.‟den 20 yaş daha büyüktür ve Sivas‟ta
kırsal kesimde, ataerkil yapıda doğmuş ve büyümüştür.
C.S.‟nin ilk evliliği eşinin ölümü nedeniyle sonlanmıştır ve
ilk evliliğinden olan evli kendisinden ayrı yaşayan bir oğlu
bulunmaktadır.

çiftin iletişim kurmaktan kaçınmasına yol açmıştır. Çift
yemeklerini ayrı yemekte, ayrı odalarda uyumakta ve
zorunlu iletişimlerini dolaylı olarak M.S.‟nin kızı G.
aracılığı ile kurmaktadırlar. Aileyi kişiler arası etkileşimle
oluşan bir sistem olarak kabul eden Satir‟in iletişim
modelindeki tanımlamalarla S. çifti arasında uygun
olmayan, suçlayıcı ve zorlanmalı iletişim vardır.
M.S.‟yi en fazla rahatsız eden davranış eşinin
kendisine değer vermemesi, kendisini yalnız bırakması iken
C.S. için eşinin küfürlü konuşması, kişisel bakımı ile ilgili
ihtiyaçlarını karşılamaması, kendisine özen göstermemesi
ve akrabalar arasında ayırım yapmasıdır. Bu durum Satir‟in
ailede yanlış iletişim gelişmesinin nedenlerinden biri olarak
gördüğü eşlerin evlilik amacı ile ele alınabilir. Satir‟e göre
eşler, duygusal, seksüel ve ekonomik ihtiyaçlarını
karşılamak amacı ile evlenirler.12 Evlenilen eş ihtiyaçların
karşılanmasından yükümlü olarak görülür. Bu kişiler eşleri
kendilerini algılamada ya da ihtiyaçlarını karşılamada
başarısız olduklarında sinirli, öfkeli ve gergin olurlar.
Ayrıca yapısal aile terapisi yaklaşımı çerçevesinde sağlıklı
aile işleyişinde sorunlar olduğu, karı-koca alt sistemindeki
ilişkilerin ahenkli işlemediği ve ailede işlevsiz örgütlenme
olduğu ifade edilebilir9. Başka bir anlatımla aile
yapısındaki sistem ve alt sistemlerin fonksiyonları üzerinde
yoğunlaşan Minuchin‟in yaklaşımı çerçevesinde S. çifti
arasında fonksiyonel olmayan karı-koca alt sistemi olduğu
söylenebilir. Çünkü karı-kocanın arkadaşlık, duygusal,
seksüel görevleri ve ekonomik destek beklentileri
karşılanmamaktadır. Ayrıca çocuğa karşı anne-baba alt
sistemi sağlıklı olarak işlev görmemektedir. Baba, eşinin
kızı için yemek yaptığını düşünmekte ve çocuk yetiştirme
konusunda görüş ayrılığı yaşamaktadırlar. Ayrıca kızlarını
kullanarak iletişimlerini gerçekleştirmektedirler. Ek olarak
karı ve koca arasında katı sınırlar vardır. Eşler birbirlerine
yardımcı olmamaktadırlar.
Özetle S. ailesindeki sorunlar karı-koca alt
sistemindeki iletişim kopukluğu ve yanlış, suçlayıcı
iletişimden kaynaklanmaktadır. Aile yapısındaki sistemler
ve karı-koca alt sistemindeki işlev bozukluğu ile sınırlar
arasında geçirgensiz, katı bir yapı vardır.
DEĞERLENDĠRME ve SONUÇ

Kadın eş M.S. Ankara‟da memur bir ailenin çocuğu
olarak dünyaya gelmiştir. Ev hanımı olup, herhangi bir
geliri yoktur. İlk eşinden alkol sorunu nedeniyle boşanarak
ayrılmıştır, ilk eşinden bir kızı vardır ve birlikte
yaşamaktadırlar. C.S. ile kızı ve kendisi için sosyal güvence
sağlamak amacıyla evlenmiştir.

S. ailesi ile “şimdi” ve “burada” yaklaşımıyla yapılan
çalışmalarda, ailede yaşanan sorunun karı-koca alt
sisteminden kaynaklandığı, dolayısıyla bu sistemde
gerçekleştirilecek olumlu davranış değişikliğinin ailenin
sorununu çözmede etkili olacağı saptaması yapılmıştır.

Farklı toplumsal ve kültürel yapının özelliklerini
taşımalarından
dolayı
evlilikten
beklentilerinde,
uygunluktan çok farklılıklar oluşmuştur. Bu farklılıklar
davranışlarına yansımış ve çift giderek artan bir
iletişimsizlik sürecine girmiştir. İletişim kurma çabaları
tartışma, öfke ve son olarak fiziksel şiddetle sonuçlanmıştır.
İletişim kurma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması

Çiftle yapılan tek tek görüşmelerde M.S.‟nin
sorunun çözümüne katkıda bulunma konusunda daha ılımlı
bir tavır sergilediği, C.S.‟nin daha katı bir tutum sergilediği
düşünülmüş olmakla birlikte, çiftle bir arada yapılan
görüşmelerde M.S.‟nin çözüm konusunda daha dirençli,
C.S.‟nin daha ılımlı bir yaklaşıma sahip olduğu
anlaşılmıştır.
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S. ailesindeki sorunların çözümüne yönelik olarak
eklektik yaklaşımla; aile danışmanlığı yaklaşımları içinde
yer alan ve çalışılan ailedeki sorunların çözümü için uygun
olduğu düşünülen Satir‟in İletişim Modeli, Yapısalcı Aile
Danışmanlığı Yaklaşımı, Sistem Yaklaşımı ve Bilişsel
Davranışçı Aile Danışmanlığı Yaklaşımları kullanılarak
aşağıda belirtilen tekniklerden yararlanılmıştır.
Yapısalcı aile danışmanlığı ve sistem yaklaşımının
bilgilerden yararlanılarak şimdi ve burada üzerinde
durulmuş, karı-koca alt sistemi ile anne-baba alt sisteminin
yeniden yapılandırılarak uygun fonksiyonların yerine
getirilmesine ve karı-koca arasındaki kopukluğun
giderilmesine, sistemler arası ahenkli işleyişi sağlamaya ve
bu şekilde işlevsel olmayan davranış kalıplarının
değiştirilerek sağlıklı aile işleyişinin kazandırılmasına
dönük çalışmalar yapılmıştır.4,5,11,12 Ek olarak karı ve koca
arasındaki katı sınırların geçirgenliğinin artırılması ve
esnetilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. Bunu
gerçekleştirebilmek amacıyla işlevsel olmayan ve sorunlara
yol açan karı-koca formunun değiştirilerek işlevsel hale
getirilmesi için karşılıklı saygı, anlayış ve hoşgörü
sınırlarının genişletilmesi için çalışılmıştır.8 Bu şekilde aile
sistemi ve karı-koca alt sistemi arasındaki ilişkilerin ahenkli
işleyişini sağlama hedeflenmiştir.4 Çalışma süresince bu
hedefe büyük ölçüde ulaşılmıştır.
Satir‟in algı-iletişim modeli ve bilişsel davranışçı
yaklaşım çerçevesinde “burada” ve “şimdi” yaklaşımı ile
ailedeki
uyumsuz
iletişim
davranışı
üzerine
odaklanılmıştır.2,5,12 S. ailesinde, üyelerin açık iletişim
örneklerini kullanarak, kendi ihtiyaç ve isteklerini ifade
etmeyi öğrenmeleri, dolaylı anlatımdan kaçınmaları ve
iletişim aracı olarak kızlarını kullanmaktan vazgeçmeleri ve
birbirleriyle doğrudan iletişim kurmalarını sağlamaya
yönelik eğitici rol üstlenilerek ilişkilerini güçlendirme
stratejilerini
öğrenmeleri
için
bilgilendirmelerde
bulunulmuştur.
Satir‟in etkili iletişim modeli çerçevesinde eşlerin
etkili olmayan dolaylı iletişim örüntüleri ve suçlayıcı
iletişimden /yıkıcı eleştiriden kaçınarak “sen” dili yerine
“ben” dili kullanarak2 duygu-düşünce, istek ve
beklentilerini aktarmalarının yapıcı özelliği ile ilgili
farkındalık geliştirmelerini sağlamak üzere eğitici
bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Çünkü bu tip iletişim
konuşmalarda saydam iletişime öncülük eder. Saydamlık
oluştuğunda iletişim artar, kalıp yargılar azalır, öz saygı ve
benlik değerlerinde iyileşme olur.2 Bu şekilde M.S‟deki
“değer verilmeme, yalnız bırakılma” duygusunun ve
C.S‟deki “ihmal edilme” duygularının hafifletilmesi
amaçlanmıştır. Saydam iletişim (eşit düzey) oluşmadığında
suçlayıcı iletişim gerçekleşir. Bu doğrultuda esas olanın ne
söylendiğinden çok, nasıl söylendiği olduğunun altı
çizilmiştir.
Eşlerin
mevcut
iletişim
kalıplarının/davranışlarının değiştirilmesi, yıkıcı, suçlayıcı,
dolaylı ve kopuk iletişim davranışının, mümkün olduğunca

yapıcı, kabul edici ve açık iletişime dönüştürülmesine
çalışılmıştır. Bunu sağlamak üzere Satir‟in iletişim
modelinden yararlanılmış, iletişim eğitimi tekniği
kullanılarak çiftin eğitilmesine/bilgilendirilmesine dönük
çalışmalar yapılmıştır. İletişim hatalarını fark edebilmeleri
ve aralarındaki kopukluğun giderilmesi amacıyla iletişim
davranışları ile ilgili geri bildirimlerde bulunulmuş,
yansıtma yapılmıştır. Olumlu iletişim ve sorun çözme
becerileri geliştirmelerine yönelik olarak ev ödevleri
verilmiştir.
Ancak S. çifti ile birlikte yapılan ilk görüşmelerde
ev ödevlerinin zamanında yerine getirilmediği görülmüştür.
Bunda çiftin birbirlerine duydukları güven ve inanç
duygularının oldukça hasar görmesi etkili olmuştur.
Ödevleri yerine getirip iletişime geçtiklerinde geçmişteki
sorunlarla yüz yüze gelecekleri korkusu ağır basmış ve bu
duygunun ödevleri yerine getirmelerinde engelleyici olduğu
belirlenmiştir. Ancak görüşmelerin ortalarında ev
ödevlerinin gecikmeli olarak yerine getirilmeye başlandığı,
görüşmenin sonlarına doğru ise ev ödevlerini yerine
getirmede belirlenen zaman çizelgesine daha çok uyulduğu
gözlemlenmiştir.
Çalışmada eşlerin birbirleri ile empati kurmaları ve
rol tekniği kullanılarak birbirlerinin yerine oynamalarının
sağlanması hedeflenmiştir. Ancak, çift denemelerde
bulunmuş olmakla birlikte arzu edilen sonuca tam
anlamıyla erişilememiştir.
İlişkilerinin yalnızca olumsuz yönleri değil, pozitif
pekiştirme
yöntemiyle
olumlu
yanlarının
da
belirginleştirilmesi ve vurgulanması üzerinde durulmuş,
ancak olumsuz duyguların, korkuların ve güvensizlik
duygusunun çok yoğun olması nedeniyle çiftin ilişkinin
güzel ve doyumlu yanlarını görmelerinde zorluklar yaşadığı
gözlemlenmiştir.2,4,10 Etkileşim modeli kullanılarak sorunun
tek tek eşlerin davranışlarından değil, eşler arasındaki
ilişkinin kendisinden (iletişimsizlik, yetersiz iletişim,
iletişim hatalarından) ve birlikte sorun çözme
yöntemlerinin yetersizliğinden kaynaklandığı üzerinde
durulmuştur.22 Başka bir ifade ile eşler tek tek değil bir
sistem olarak ele alınmıştır. Bu yaklaşım, eşlerin
yaşadıkları sorunlarda sorumluluk üstlenmeyip sadece karşı
tarafı suçlama eğiliminden uzak durup, kendilerini de
sistemin içinde ve bir parçası olarak görmelerini
sağlamıştır.
Eşlerin yakınmalarının karşılıklı dileklere, karşılıklı
dileklerin
ise
karşılıklı
yürütülecek
ödevlere
dönüştürülmesi sağlanmaya çalışılmıştır.22 İlk görüşmelere
oranla çift çok daha ılımlı ve yapıcı olmaya yakın iletişim
kurmaya başlamıştır. Karşılıklı suçlamalarda giderek artan
bir azalma gözlenmiştir.
S. çiftinin sorunları ile ilgili hedeflerini
belirlemelerine (evliliğe devam edip etmeyecekleri, devam
edecekse ilişki niteliği ve kalitesinin ne olacağı) yardımcı
olunmuş ve bunun sonucunda görüşmelerde vurgulanan
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konular ışığında evliliklerini devam ettirme yönünde karar
vermişlerdir.
Çalışmanın sonunda ailede karı-koca sisteminden
kaynaklanan sorunun çözümüne yönelik olumlu gelişmeler
yaşandığı, direkt iletişime geçerek, kızlarını aracı olarak
kullanmaktan vazgeçtikleri ve birlikte ev gezmeleri gibi
sosyal etkinliklere katılmaya başladıkları gözlemlenmiştir.
Sağlıksız aile işlevlerinin azalarak çiftin sağlıklı aile (temel
gereksinimleri karşılama, çatışmaya girmeden sorunların
çözümü, sorunlarla başa çıkma becerisi kazanma, birlikte
zaman geçirme, yapıcı iletişim örüntüleri sergileme)
işlevlerini sağlamaya başladığı görülmüştür.2
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Case Report / Olgu Sunumu

A Rare Case of In Vitro Fertilization: Patau Syndrome
Associated with Bilateral Anophthalmia
Nadir Bir İn Vitro Fertilizasyon Olgusu: Bilateral Anoftalminin Eşlik Ettiği
Patau Sendromu
Mehmet Şah İpek1*, Uğur Değer2, Yunus Çavuş2
ABSTRACT
Background: Although the practice of preimplantation genetic diagnosis has seen major advances in both obstetrical and
reproductive sciences in recent years, the methods used still have technical limitations that include the possibility of a false
result.
Method: A case of neonate born from twin pregnancy, which is a product of in vitro fertilization, was reviewed.
Result: The one of twin babies was diagnosed with Patau syndrome and bilateral anophthalmia, while the other was normal.
Conclusion: Because of high risk of aneuploid embryos in women undergoing in vitro fertilization, genetic counselling must
be provided to ensure that couples fully understand the risk of early pregnancy loss and having an affected child.
Keywords: Preimplantation genetic diagnosis, aneuploidy, Patau syndrome, anophthalmia
ÖZET
Giriş: Son yıllarda transfer öncesi genetik tanı pratiği, obstetrik ve üreme alanlarında büyük gelişmelere tanıklık etse de
kullanılan yöntemlerin, yanlış negatif sonuç ihtimalini de içeren teknik kısıtlılıkları hala mevcuttur.
Yöntem: Tüp bebek uygulaması sonucu gerçekleşen ikiz gebelikten doğma bir yenidoğan olgusu gözden geçirildi.
Bulgu: İkiz bebeklerden biri Patau sendromu ve bilateral anoftalmi tanısı alırken, diğeri normaldi.
Sonuç: Tüp bebek uygulamasına girecek kadınlarda yüksek anöploidili embriyo riski olduğundan, çiftlere erken gebelik
kaybı ve hasta çocuk sahibi olma riskini tam anlamıyla anlayacak şekilde genetik danışmanlık sağlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Transfer öncesi genetik tanı, anöploidi, Patau sendromu, anoftalmi

Received / Geliş tarihi: 12.01.2016, Accepted / Kabul tarihi: 28.03.2016
1

Memorial Dicle Hospital Neonatology2Memorial Dicle Hospital Obstetrics
*Address for Correspondence / Yazışma Adresi: Mehmet Şah İpek, Memorial Dicle Hospital Neonatology, Diyarbakır-TÜRKİYE,
E-mail: md.msipek@yahoo.com
İpek MŞ, Değer U, Çavuş Y. A Rare Case of in Vitro Fertilization: Patau Syndrome Associated with Bilateral Anophthalmia. TJFM&PC, 2016;10(2):121123.
DOI: 10.5455/tjfmpc.214474

INTRODUCTION
In recent years in vitro fertilization (IVF) has become
common practice in Turkey. Preimplantation genetic
diagnosis (PGD) is accepted as an important method for the
identification chromosomal abnormalities and genes, which
might be responsible for genetic defects in embryos that are
created through IVF before pregnancy.1 Although not
applicable to all cases of IVF, the list of conditions and
indications for PGD testing is continuing to extend
enormously with newly established genetic analysis
techniques.1 We present here a case of neonate with Patau
syndrome and anophthalmia, who was born from twin
pregnancy after IVF. We intend to emphasize the
importance of parental counselling for PGD, because one of
the parents had an increased genetic risk.

anatomical integrity, then neuromotor ability, and lastly
viability of their child. In this case, the eye abnormality was
an important appearance of the pathology.

Figure 1. General appearance of the patient at fourth month of life (A),
and axial cranial tomography scan (B), which show calcified and
disorganized residual tissues in orbits with anophthalmos.

CASE
The 25-year-old mother had her first IVF. Indication for
IVF in this case was male infertility (azoospermia). There
was no consanguinity between the parents and no family
history reported. PGD was not conducted, due to the first
IVF
pregnancy
attempt.
Antenatal
sonographic
examinations at 16 weeks of gestation revealed
anophthalmia, ventricular septal defect and growth
retardation. The male patients was delivered after a
caesarean section as a twin at 32 week of gestation. The
patient had low APGAR (4/7) scores and required
intubation at delivery room. His male twin had a birth
weight of 1700 g and no anomalies. On physical
examination weight was 1310 g (3-10th centile), length was
39 cm (3-10th centile), and head circumference was 27 cm
(3rd centile). There were anophthalmia bilaterally, low-set
ears, abnormal auricles, broad nasal root, camptodactyly,
cardiac murmur, cryptorchidism and rocker bottom feet
(Figure 1A). The laboratory studies were normal, except
moderate thrombocytopenia. On chest X-ray, slightly
widened mediastinum, decreased pulmonary vascular
markings and slender ribs were detected. Abdominal
ultrasound was normal with testes seen in the inguinal
canal. Echocardiography revealed tetralogy of Fallot with
pulmonary atresia and patent ductus arteriosus. The
computed tomographic imaging showed minimal
disorganized residual tissues in orbits with anophthalmos
and slightly enlarged lateral ventricles (Figure 1B).
Karyotype analysis was consistent with 47, XY+13.
Surgery for cardiac anomaly was refused by parents due
to poor prognosis. Oxygen saturation was around 80%
during the process of intensive care and the patients could
not tolerate extubation, and remained on mechanical
ventilator until his dead at five months of life.
DISCUSSION
This is a noteworthy aneuploid case of IVF pregnancy. This
case report shortly discusses the chromosomal disorder
with anomaly and the implementation of PGD in IVF. In
our country context, parents are more concerned with the

The combined birth prevalence of anophthalmia and
microphthalmia has been reported up to 30 per 100,000
population. Although the precise pathogenesis of
anophthalmia and microphthalmia remains unknown, it is
suggested that anophthalmia may develop as a result of
failure of development of the anterior neural tube
(secondary anophthalmia) or optic pit(s) to enlarge and
form optic vesicle(s) (primary anophthalmia) or
degeneration of optic vesicles subsequent to formation
(degenerative
anophthalmia).
Anophthalmia/microphthalmia has a complex aetiology
with chromosomal, monogenic and environmental causes
identified.2 Infants with anophthalmia and microphthalmia,
have to 90 % associated malformations.3 Anophthalmia has
been reported in about 10% of cases with Patau syndrome,
which is a chromosomal disorder characterized by a well
known presentation of multiple congenital anomalies.4 The
main findings of Patau syndrome consist of congenital
heart defects (from 56% to 100%), central nervous system
anomalies (from 16% to 100%), finger abnormalities (from
52% to100%), eye abnormalities (from 42% to 84%), cleft
lip/palate (from 33% to 68%), aplasia cutis/scalp defects
(from 25% to 47%) and anogenital abnormalities which is
more common among males than females (from 10% to
100%).4 The majority of patients affected die within the
first year.4
IVF carries a high risk of aneuploidy. The majority of
miscarriages in the first trimester should be considered as a
result of aneuploidies (ranging from 50% to 80%) 5. The
rate of aneuploid oocytes increases with advancing age and
it
is
often
increased
in
males
with
oligoasthenoteratozoospermia.6 PGD testing is indicated in
couples with recurrent miscarriages, couples with repeated
IVF failures, severe male infertility, and mothers with
increased age.6 High costs make these tests optional (to
select a single euploid embryo for transfer, or to decrease
the transmission of genetic disorders to the offspring, or for
sex selection).6 The timing and technique used for biopsy,
the amplification techniques, the genetic diagnosis
techniques, and appropriate genetic counseling play
important roles in establishing a successful PGD. 1 The
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choice of technique depends mostly on the indication
(whether the purpose is either mutation testing or
chromosomal analysis) and on the cost, the availability, and
the applicability of the technique.1 Although it varies
depending on the technique used, the rate of misdiagnosis
is between 3-10%.6 In conclusion, couples should be
informed in detail, that after the PGD test risks concerning
discontinuation of pregnancy and subsequent affection of
offspring still exists.
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