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Programme
Thursday, 05th March 2020
09:00 - 14:00

Precongress Activity: TAHUD - EURACT Leonardo 1 Eğitici Eğitimi Kursu
3-5 March 2020 - Margi Hotel - Edirne

Eğiticiler: Prof. Dr. Esra Saatçı

Prof. Dr. Ersin Akpınar

Prof. Dr. Serdar Öztora
09:00 - 16:00

Precongress Activity: Vasco da Gama Exchange Program
2-8 March 2020 - Edirne

09:00 - 16:30
16:00 - 16:30

REGISTRATION - KAYIT
Opening Ceremony
(Açılış Töreni)

H. Nezih Dagdeviren (Congress Chair)

Esra Saatci (President of TAHUD)

Mehmet Ungan (President of WONCA Europe)

Ahmet Muzaffer Demir (Dean of Trakya University School of Medicine)

Ali Cengiz Kalkan (Health Director of Edirne)

Erhan Tabakoglu (Rector of Trakya University)
16:30 - 17:00

First Department's journey into the future
İlk Anabilim Dalı'nın geleceğe yolculuğu

Chairperson: Serdar Öztora

Speaker:

H. Nezih Dağdeviren
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Friday, 06th March 2020
09:00 - 09:45

Future of preventive care
Location: Hall A
(Koruyucu hekimliğin geleceği)

Chairperson: Serdar Öztora

Speaker: Mehmet Ungan
09:45 - 10:45

Training future's Family Physicians
Location: Hall A
(Geleceğin Aile Hekimi'ni yetiştirmek)

Chairperson: Ayşe Çaylan

Speakers:

Ljubima Despotova Toleva

Dilek Toprak
10:45 - 11:00
11:00 - 12:00

COFFEE BREAK
Oral presentations 1
Location: Hall B
Chairperson: Sanem Nammezi Karaca
Presentations:
Assessment of Sleep Disorders and Quality of Life in 6-18 Years Old Children With Primary
Headache - Yasemin Karal
Ebeveynlerin Nedeni Belli Olmayan Konuşma Sesi Sorunlarına Dair Görüş ve Tutumları Şule Yılmaz
Gençlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Düzeylerinin ve Sağlık Bakanlığı’nın Sağlığı
Geliştirmeye Yönelik Kampanyaları İle İlgili Farkındalıklarının Değerlendirilmesi - Haticenur
Turan
İşitme Cihazı Kullanan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşadıkları Güçlükler - Memduha Taş
The Association Between Orthopedic Injuries and Attention Deficit Hyperactivity Disorder
in Childhood and Adolescence - İsmail Gökhan Şahin
Total Diz Protezi Ameliyatı Sonrası Nöropatik Ağrı Sıklığı - Fatma Ustabaşıoğlu

11:00 - 12:00

Oral presentations 2
Location: Hall C
Chairperson: Mustafa Kürşat Şahin
Presentations:
Accuracy of Empirical Treatment for Community-Acquired Pneumonia in an Urban Area Raisa Álvarez
Aile Hekimliği Biriminde Multimorbidite Oranları - Aynur Yalçintaş
Dental Ağrı Şikayeti ile Trakya Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastaların
Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımının Değerlendirilmesi - Fatma Gülfeşan Çanakçi
İleri Yaş Kadın Kalça Kırığı Hastalarında Osteoporoz Tedavileri ve Hasta Uyumu - Ozlem
Cigerli
Kontrolsüz Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastaların Diyabetik Ayak Enfeksiyonu ve
Amputasyon Farkındalığının Arttırılmasında Aile Hekimleri Perspektifinin Vurgulanması -
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Daghan Dagdelen
Lipid Profile Correlated With Metabolic Syndrome Elements and Endothelial Dysfunction in
Young Adults - Alexa Ema
Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Nöbet Tutma Durumunun Uyku ve Beslenme
Durumuna Etkisi - Sedef Duran

12:00 - 13:00
13:00 - 13:45

LUNCH BREAK
Future of Family Medicine in Balkans
Location: Hall A
(Balkanlarda Aile Hekimliği'nin geleceği)

Chairperson: Petros Pappas

Speakers: Gazmend Bojaj

Ema Sinziana Alexa

Srdjan Radojkovic
13:00 - 14:00

Oral presentations 3
Location: Hall B
Chairperson: Ersin Akpınar
Presentations:
14-20 Yaş Arasındaki Genç Yetişkin Bireylerin Birinci Daimi Molar Dişlerin Durumlarının
İncelenmesi - İrem Çetinkaya
40 -70 Yaş Arasındaki Hastaların Kolorektal Kanser Taramaları Hakkında Bilgi, Tutum ve
Davranışları - Süleyman Görpelioğlu
Aile Hekimliği Asistanlarının Dinleme Profili - Canan Emiroğlu
Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastaların Sağlık Okuryazarlığına Yönelik Bilgi, Tutum
ve Davranışları - Süleyman Görpelioğlu
Büyüme Geriliği ve Malnütrisyonu Olan Çocukların Ebeveynlerinin “Stres Yükü” Nasıl
Etkileniyor? - Hasancan Cengiz
Obez ya da Kilo Fazlası Olan Hastalarda Tiroid Fonksiyonları ile Metabolik Sendrom
Arasındaki İlişki - Canan Emiroğlu
Sigara Bağımlılığı ile Çocukluk Çağı Travmaları İlişkisinin, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği
ve Fagerström Ölçeği Kullanılarak Değerlendirilmesi - Süleyman Görpelioğlu

13:45 - 15:00

Forum: Future Family Medicine in the eyes of Vasco da Gamians
Location: Hall A
(Vasco da Gama gözünden geleceğin Aile Hekimliği)

Chairperson: Mehmet Ungan

Speakers:

Sandra Petrenz

Benedikt Lenzer
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Kathleen Kentebe

Raisa Alvarez Paniagua

Flavia Fernandes Ferreira Neves

Nuraiym Turanova

Yanica Vella
14:00 - 15:00

Oral presentations 4
Location: Hall B
Chairperson: Dilek Toprak
Presentations:
Comparison of Digital Fluoroscopy, Ultrasonography and Color-Doppler Sonography
Findings for Determining Benign Versus Malign Diseases of Bowels - Devrim Ulas Urut
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Fakülteyi Seçme
Nedenleri, Akreditasyonla İlgili Düşünceleri ve Akademik Başarı Düzeyleri - Sanem
Nemmezi Karaca
Ebeveynlerin Çocuk Sünneti İçin Tercih Ettiği Yaş Grubunun Zaman İçerisindeki
Değişiminin İncelenmesi - Osman Akyüz
Hekimlerin Sağlık Tutum ve Davranışları ile Bunları Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Sanem Nemmezi Karaca
The Effects Of Osteosarcoma Therapy On Bone Metabolism - Tuba Eren
Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne Başvuran Genç Hastalarda Dental Durum
Değerlendirilmesi - Esra Özyurt

15:00 - 15:15
15:15 - 16:15

COFFEE BREAK
Novel diseases of digital age
Location: Hall A
(Dijital çağın modern hastalıkları)

Chairperson: Erkan Melih Şahin

Speakers:

Ersin Akpınar

Halil Volkan Tekayak
16:15 - 17:00

Can Family Medicine remain to be a low tech more touch discipline in this new era?
Location: Hall A
(Aile Hekimliği hala az teknoloji çok temas disiplini olarak kalabilir mi?)

Chairperson: Süleyman Görpelioğlu

Speaker:

Pemra Cöbek Ünalan
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Saturday, 07th March 2020
09:00 - 09:45

Active ageing in the ageing world
Location: Hall A
(Yaşlanan dünyada aktif yaşlanma)

Chairperson: Süleyman Görpelioğlu

Speaker:
09:45 - 10:30

H. Nezih Dağdeviren

Mobile technologies in primary care
Location: Hall A
(Birinci basamakta modern teknolojiler)

Chairperson: Uğur Bilge

Speakers:

Serdar Öztora

Ayşe Çaylan
09:45 - 10:30

Oral presentations 5
Location: Hall B
Chairperson: Zerrin Gamsızkan
Presentations:
Prediyabetik ve Normoglisemik Obez Hastaların Cilt Lezyonlarının Karşılaştırılması Ahmet Keskin
Aile Hekimliği Polikliniğine Periyodik Sağlık Muayenesi Amacıyla Başvuran Bireylerin D
Vitamini Düzeyleri - Kübra Gümüş
Dental Kaygısı Olan Hastalarda EMDR Uygulamasının Değerlendirilmesi - Hatice Deniz
Özdemir

09:45 - 10:30

Oral Presentations 6
Location: Hall C
Chairperson: Mustafa Kürşat Şahin
Presentations:
Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencilerinde Nomofobi Yaygınlığı - Memet Taşkın Egici
Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran 0-3 Yaş Çocuklarda Görülen Psikiyatrik
Bozukluklar - Leyla Bozatlı
Ebeveynlerin, Çocuklarının Beden Kitle İndeksini Algılama Durumu - Mustafa Karaman
Kadınlarda Bel Kalça Çevresi Oranına Göre Bazı Biyokimyasal Parametrelerin
Karşılaştırılması - Ayşe Didem Esen
Yatalak Hastalarda Perkütan Endoskopik Gastrostominin (PEG’in) Anemi Durumuna Etkisi
- Cüneyt Ardiç

10:30 - 10:45
10:45 - 12:00

COFFEE BREAK
Globalization of morbidities
Location: Hall A
(Hastalıkların küreselleşmesi)
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Chairperson: Pemra Cöbek Ünalan

Speakers:

Memet Taşkın Egici

Ahmet Keskin

Ümit Aydoğan
10:45 - 12:00

Oral presentations 7
Location: Hall B
Chairperson: Elif Deniz Şafak
Presentations:
Assessment of Ventricular Functions After Right Ventricular Outflow Tract Reconstruction
in Patients With Tetralogy of Fallot - Murat Deveci
Diyabetes Mellitus veya Hipertansiyonu Olan Yetişkin Bireylerde Sağlık Okuryazarlığı,
Endişe Anksiyete Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Kronik Hastalığı Olmayan Bireylerle
Karşılaştırılması - Dilek Kuşaslan Avcı
Evaluation of Exposure to Occupational Mercury Among All Dental Health Workers in a
Dental Care Hospital in Ankara - Meşide Gündüzöz
Evaluation of Ventricular Functions in Follow-Up of Patients Diagnosed With Kawasaki
Disease by Tissue Doppler Echocardiography - Mustafa Orhan Bulut
Obstrüktif Uyku Apnesi Hastalarında Vücut Yağ Kompozisyonunun Uyku Parametreleri ile
İlişkisi - Gülbahar Ürün Unal
The Dietary Effect of Gallstones Formation in Turkish Patients: A Case-Control Study Coskun Çakır
The Effect of the Use of Liquid Phenol in the Surgical Treatment of Nail Sticking Disease Coşkun Çakır
Van İlinde Çalışan Sağlık Çalışanlarının Çocuk İstismarına Yönelik Bilgi, Tutum ve
Davranışları - Dilek Kuşaslan Avci

10:45 - 12:00

Oral presentations 8
Location: Hall C
Chairperson: Erdem Birgül
Presentations:
Contribution of Endorectal Ultrasound, Magnetic Resonance Imaging and Positron
Emission Tomography to Operation Strategy in Rectal Cancer - Yurdakul Deniz Firat
Doktor Annelerin Çocukluk Çağı Obezitesi ile İlgili Algıları, Kaygıları ve Çocuklarının
Beslenmesine Yönelik Uygulamaları - Meltem Yılmaz
Mevsimsel Grip Aşılama Oranı ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi - Okcan Basat
Müziğin Öznel Zaman Algısı Üzerine Etkisi - Tuğba Kızıl Gül
Refakatçi Anne ve Eğitim Ünitesinde Kalan Annelere Verilen Eğitimin Annelerin Beslenme
Tutumu ve Bilgisi Üzerine Etkisi - Burcu Kayhan Tetik
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktiviteyle İlgili
Tutumlarının Değerlendirilmesi - Şeyda Yildiz
Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Bel Ağrısı Durumlarının Değerlendirilmesi:
Bir Dershane Örneği - Burcu Kayhan Tetik
Varis Tedavisinde Skleroterapi Tecrübemiz - Timuçin Aksu

12:00 - 13:00
13:00 - 13:45

LUNCH BREAK
Oral presentations 10
Location: Hall C
Chairperson: Burcu Kayhan Tetik
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Presentations:
Comparing the Effects of Levobupivacaine and Bupivacaine in Anorectal Surgery under
Saddle Spinal Anesthesia - Hasan Ali Kiraz
Effects of DPP-4 inhibitors on Brain Natriuretic Peptide, Neuropeptide Y, Glucagon like
Peptide-1 Substance P Levels and Global Longitudinal Strain Measurements in Type 2
Diabetes Mellitus Patients - Berna İmge Aydoğan
Kahramanmaraş Sütçü İMam Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Aile Hekimliği
Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları - Celal Kuş
The Loneliness and Depression Levels of Examination in the Elderly - Semra Ay
Tütün Ürünleri Kullanımı İle İlişkili Cerrahi Pulmoner Komplikasyonlar - Celal Kuş

13:00 - 13:45

Oral presentations 9
Location: Hall B
Chairperson: Önder Sezer
Presentations:
Acil Kontraseptif Yöntemlerin Üreme Çağındaki Kadınlar Tarafindan Bilinme ve Uygulanma
Durumu: Tanımlayıcı Bir Saha Çalışması - Mıstan Arslancan
Evde Sağlık Hizmetine Kayıtlı Geriatrik Hastalara Bakım Veren Bireylerin Sosyodemografik
Özellikleri, Tükenmişlik Düzeyleri ve Bakım Yüklerinin Değerlendirilmesi - Bestegül Akyol
Repeated Admissions to a University Hospital Emergency Policlinic; Solution Proposals Zerrin Gamsızkan
Üniversite Gençlerinde Partner Şiddeti Sıklığı ve Etkileri - Tuğba Paksoy
Üniversite Öğrencilerinde İnternet Kullanım Profili ve Sigara Kullanımının İnternet
Bağımlılığı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi - Esra Meltem Koç

13:00 - 13:45

Traditional and complementary medicine in the future
Location: Hall A
(Gelecekte geleneksel ve tamamlayıcı tıp)

Chairperson: Okcan Basat

Speakers:

Kenan Taştan

Dilek Kuşaslan Avcı
13:45 - 14:45

Chronic morbidities of the future
Location: Hall A
(Geleceğin kronik hastalıkları)

Chairperson: Mustafa Fevzi Dikici

Speakers:

Mustafa Kürşat Şahin

Elif Deniz Şafak

Sebahat Gücük
13:45 - 14:45

Oral presentations 11
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Location: Hall B
Chairperson: Berk Geroğlu
Presentations:
Çocuklarda Farklı Yaş Gruplarında Başlanan Ambliyopi Tedavisinin Etkinliğinin
Değerlendirilmesi - Rüveyde Garip
Evaluation of the Contraception Behaviors Who Apply Family Health Center for Family
Planning - Gökmen Özceylan
İntihar Girişimi Nedeniyle Çocuk Acile Başvuran Adolesanların Değerlendirilmesi - Binnaz
Çelik
İstanbul İli Şile İlçesinin Kırsal ve Kentsel Bölgelerinde Yaşayan 18-65 Yaş Arasındaki
Bireylerin Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi - Şevket Albaylar
Spinal Anestezide Kullanılan Bupivakain ve Levobupivakainin Etki Başlangıç Süreleri ve
Hemodinamik Değişikliklerinin Karşılaştırılması - Ugur Uzun
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Human Papilloma Virus ve Aşısı Hakkında Bilgi Tutum ve
Davranışları - Ezgi Ağadayı

13:45 - 14:45

Oral presentations 12
Location: Hall C
Chairperson: Önder Sezer
Presentations:
Aile Hekimliği Asistanlarına Verilen "Aile Hekimliği Gözünden Mamografiye Yaklaşım"
Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi - Ali Murat Koç
Aile Hekimliği Mesleğinde Bölgesel Rekabetçilik Sınıflandırması - Murat Çiftçi
Parental Attitude of the Kindergarten Students' Parents Towards Rational Medicine Usage
in Edirne City Center - Önder Sezer
Türkiye’de Birinci Basamak Başvuru Sıklığıyla Yaşın İlişkisi: 2012-2017 Arası Dönem İçin
Uygulama - Murat Çiftçi

14:45 - 15:15
15:15 - 16:15

COFFEE BREAK
Inevitable consequences of personalization in modern life
Location: Hall A
(Modern hayatta bireyselleşmenin kaçınılmaz sağlık sonuçları)

Chairperson: Ümit Aydoğan

Speakers:

Burcu Kayhan Tetik

Meltem Nuzumlalı Koç

Cüneyt Ardıç
16:15 - 17:00

Evolution of Family Doctor beyond ages
Location: Hall A
(Aile Hekimi'nin çağlar ötesi evrimi)

Chairperson: H. Nezih Dağdeviren

Speaker:

Süleyman Görpelioğlu
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17:00 - 17:30

Closing Ceremony
(Kapanış Töreni)
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Continuity of Primary Health Care, EMR and Quality
Enhancement in the Future of Family Medicine in Kosovo
Gazmend Bojaj
Heimerer College, Priştine, Kosovo E-mail: gazmend.bojaj@kolegji-heimerer.eu

Keywords / Anahtar Kelimeler: competencies, family
physicians, primary health care users, quality of care
Full Text

Aim
Determine a domestic policy structure that will
improve the quality of work that will be implemented
at the national, regional and local level in primary
health care. These will also be influenced by
healthcare reforms that fund health services, human
resource management, and information strategy.
Implementation will take several years and will
require sustainability to meet the common goal
across many agencies, including foreign countries.
Background
5 year study has taken place for all protocols to
improve quality of health care based on evidence
from national and international scientific studies.
Raising the level of competence, knowledge, and
skills of general practitioners of family medicine
influence the improvement of health care quality in
Kosovo (Family Medicine Guideline).
Methods
It started in years 2012-2017 and every time
occurred in the first weeks of the months of
November in 26 FMC’s which include a population
of 919,555 persons and 2017 of 20 FMC’s with
population of 445,098 persons. National protocols
are used for medical services in Kosovo so to heave
permanent continuity of PHC in the future.
Results
Continuity of primary health care appears to be an
accessible term but in practice much work needs to
be done in concrete terms based on evidence.
Another result is Multimorbidity, goal-directed and
equity-based care that identifies the 5 major
diseases in the PHC, and the future also brings the
future of continuity: threats and opportunities for
patients with multimorbidity. In conclusion: patient,
provider, community practice , team, system and

equity of health services affect the future health and
sustainability of this system.
Conclusions
Integrated health services such as ultrasound, ECG,
laboratory tests and ongoing population-based
health education and screening programs should be
provided on-site and the service should be reliable
to build mutual trust. Gaps in providing care health
will adversely affect patient behavior and lead to
barriers. Our approach to continuity in delivering
community primary care services has helped to
improve the relationship between our staff and the
population in our area: trust has increased.
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Dijital çağın modern hastalıkları
Halil Volkan Tekayak1, Ersin Akpınar2
1. Adana Seyhan Gulpinar Aile Sagligi Merkezi
2. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
3. Seyhan Gülpınar ASM, Adana, Turkey E-mail: volkantekayak@gmail.com

Full Text

Postmodern, enformasyon, teknoloji ya da dijital
çağ gibi birçok tanımlama ile betimlenen bu
dönem, internet ve teknoloji bağımlılığı olarak
nitelendirilen çok sayıda hastalığın da ortaya
çıkmasına neden oldu. Günümüzde sosyal
medyanın daha aktif olarak kullanılmaya
başlanmasıyla, yeni tanımlanan veya daha
önceleri internet kullanımıyla tanımlanmış ancak
artık daha sık karşılaştığımız bazı hastalıklar
bulunmaktadır. Çağımız insanlarının yanlarından
ayıramadıkları akıllı cep telefonları ve tablet
cihazlar
ile
dizüstü
veya
masaüstü
bilgisayarların etyolojide ana unsur olduğu
hastalıklar sıklıkla görülmeye başlamıştır.
Bunlara sosyal medya hastalıkları, internet
hastalıkları veya dijital çağın modern hastalıkları
adı verilmektedir.
Bugüne kadar internet hastalıkları veya dijital
çağın modern hastalıkları olarak tanımlanabilmiş
20 civarında hastalık mevcuttur. Bu hastalıkların
isimleri; Fomo Hastalığı, Nomofobi, Jomo
Hastalığı, Fobo Hastalığı, Whatsappitis, Selfitis,
Hikikomori Fenomeni, Ego Sörfü, Blog İfşacılığı,
Youtube
Narsizmi,
Google
Stalking,,
Siberhondrik, Photolurking, Wikipedializm,
Cheesepodding, Enfornografi, Crackberry,
Myspace Taklitçiliği, Nintendinitis, ve Prematür
Instagramülasyon olarak sayılabilir.
Sürekli yeni bireylere erişen dijital ortamların
ilerleyen yıllarda tüm dünya nüfusunu etkisi
altına alacağı öngörülürse polikliniklerimizde
dijital çağın modern hastalıkları nedeniyle
başvuru sayılarında artışlar gözlenecektir. Başta
hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının
yukarıda isimleri sayılan ve dijital çağın modern
hastalıklarıyla ilgili bilgi sahibi olması,
tanımlanmış
tanı
kriterleri
ve
tedavi
protokolleriyle ilgili donanımlarını arttırmaları,

konuyla ilgili
kaçınılmazdır.

farkındalık
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sahibi

olmaları
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Future of Family Medicine in the eyes of Vasco da
Gamians: Spain
Flávia Maria Fernandes Ferreira Neves1, Raisa Álvarez
Paniagua2

1. Casa del Barco
flaviaffneves@gmail.com
2. C.S. Parquesol, ASVAO

Health

Center,

Valladolid,

Spain

E-mail:

Full Text

Introduction
We are senior trainees of Family and
Community medicine in the city of Valladolid,
Spain. We work in two different health care
centers of the Valladolid West Area, and we
share the Río Hortega University Hospital as
hospital of reference. In the following lines, we’ll
try to express our views and concerns about the
future of family medicine in Spain, starting with
a brief summary about the health care system in
our country.
The Spanish Health Care System
Spanish health care is mostly public. Patients
do not pay daily assistance of primary care
physicians or other specialist’s consultations,
nor do they pay for the tests performed; they
only pay part of the medications prescribed
depending on their income. Even so, there are
private insurances that some patients hire in
particular cases. Military groups and people
who work for the state have their own mutual
health group, with the same health care
conditions as the rest of Spanish residents.
According to 2015 data, we have 112346
doctors (3.8/1000 inhabitants), of which only
28500 are Family Physicians (1.7/1000
inhabitants).
Family and Community Medicine in Spain
Family and Community Medicine specialty was
created in Spain in December 1978, and the
first trainees appeared in 1979. The last training
program of the specialty is from 2005, and it
includes the general characteristics of rotations

as well as the competencies that every Family
Physician should learn during their training. The
duration of this training is 4 years, with some
differences depending on each teaching unit,
but maintaining a similar base that ensures a
close to homogeneous training within Spain.
General doctors without specialization cannot
work as family physicians in Spain.
How to select the specialty of Family and
Community Medicine in Spain?
After completing the 6 years of the medical
degree, all candidates must undergo a national
exam called MIR. With the grade of said exam,
applicants are ordered numerically, and must
choose their specialty in that order. In 2019
there were 6797 Family and community
medicine places available. The aspirants also
choose an area of work, meaning they choose a
Health Care Center and hospital of reference,
and also the tutor that will guide and evaluate
the next 4 years of training.
Where can we work as family doctors?
In Spain the Family and Community doctor
works in many fields: in urban and rural health
care centers, in the emergency departments of
hospitals and ambulances (there is no
emergency specialization per se), in palliative
care, as health inspectors, in private clinics…
How is a day in our consultation?
Each family doctor cares for a population of
between 500 and 1700 patients, treating an
average of 40-50 a day. We team up with a
nurse who is responsible for the same patients.
The payment is the same for every doctor
independently of the total amount of patients or
workflow.
Our usual schedule is from 8am to 15pm,
having an agenda with appointments every 8
minutes approximately, and we also must
attend every patient that asks for an urgent
consultation without previous appointment, as
also do house visits if necessary. Besides we do
17 and 24H night shifts in emergency rooms
(either in an hospital or in a heath care center
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that is open 24H), a job that is obligatory as a
trainee but optional once you finish the
residency.
In most of the health care centers we have
EKG, spirometer, ultrasound, MAP, an
operating room for minor surgery. If possible,
we perform community activities in schools,
smoking cessation groups, etc. Likewise, in
each health center we have a social worker,
psychologist, dentist and physiotherapist, if not
every day, in some days of the week.

19

measures must be taken in the future to
guarantee a safe work environment.
3) Better communication with second level
specialists
The abyss between primary and secondary
heath care makes no sense in the era of
communication. We need better communication
systems and better computer programs to help
us finally close this gap and work together,
learning from one another.

About the future:

4) Better use of community resources

Nowadays we face a lot of challenges in our day
to day practice in family medicine. We believe
that most of these are shared by our colleagues
around Europe and the world. As senior
residents, we personally believe there are 5
areas that we need to improve urgently:

Health care centers and family doctors can’t
alone facilitate all the social and community help
that they want for their population. There is not
enough means, neither structural or human,
therefore all health care centers should map the
resources available in their area and make their
patients aware of these assets. Family doctors
can be the connection between

1) Medical education for all
There is a major problem with the misuse of
heath care resources in Spain. Patients do not
have the basic health education to be able to
solve simple problems or minor injuries, neither
have the information to decide correctly where
to go to resolve them.
Every day a huge number of patients use the
hospital emergency rooms to make non urgent
consultations. When meeting the doctors,
patients many times have unrealistic
expectations derived from disinformation. There
is not enough work force to so many
consultations, nor the time to educate the
population in such short time visits. A basic
health care education would empower patients
and help to control the currently misuse of
resources that endanger the conservation and
well function of a free for all health care system.
2) Safety in the workplace
Day by day the amount of reported cases of
violence against health care workers in Spain
increases. Though some measures have been
put into practice, as alarm buttons and special
phone call numbers to ask for help, the numbers
of incidents keep increasing for what new

5) Time for investigation and training
In a time of important
Medical knowledge changes at great pace, and
we as doctors need time in our practice to
update our knowledge, to make sure our
decisions are evidence based. We also need to
have time to question our practices, to put out
new questions, and to investigate new solutions.
We need time to share what we found with our
co-workers and trainees.
Acknowledgements
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Yanılgılar
TV, hiçbir zaman radyo için önemli bir rakip
olmayacak çünkü insanlar oturup gözlerini ekrana
dikmeliler. Ortalama bir Amerikan ailesinin bunun
için zamanı yok. – The New York Times, 1939
(2017 yılı içerisinde sadece ABD'de satılan TV
sayısı 21,57 milyon.)
Artık yeni hiçbir şey yok. İcat edilebilecek her şey
icat edildi. (Charles Duell- Amerika Patent Dairesi
Başkanı, 1899)
İnsanların evlerinde bilgisayar bulunması da ne
demek. Bence hiç kimsenin evine bilgisayar
sokmak için herhangi bir geçerli nedeni olamaz.
(DEC şirketi başkanı Ken Olson’un 1977)
Tarihin tozlu sayfalarında, çok sayıda insanın
yanılgıya düşmüş olduğu görülmektedir.
Geleceği geçmişten bağımsız olarak düşünmek
gerçekçi bir yaklaşım değildir. Geleceği ön
görebilmek için geçmişi ve günümüzü çok iyi bilmek
gerekir. Geleceği planlarken, geçmişte ve bugün
yaşadığımız gelişme ve değişimin yarına şekil
verdiği unutulmamalıdır. Gelecekte oluşacak şartları
en iyi tahmin yeteneğine sahip devletler, değişime
en kolay şekilde uyum sağlayabilen ve etkenleri
kontrol edebilen organizasyonlara sahip olan
devletler olacaktır. Kronik hastalıların geleceği ya da
geleceğin kronik hastalıkları ile ilgili cümleler kurmak
oldukça zordur. Bu bağlamda yanılgıya düşmemek
için Atatürk’ün Yasama Yılı Açılış konuşmalarına göz
atmakta fayda vardır. İlk yıllarda yaptığı
konuşmalarda bulaşıcı hastalılarla mücadele
üstünde vurgular yaptığı görülmektedir. Son
yıllarında yaptığı konuşmalarda ise gelecek nesillerle
ilgili
konulara
vurgu
yapmaya
başladığı
görülmektedir.
TBMM 1. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Konuşması 1
Mart 1922- Mustafa Kemal Atatürk
“Efendiler, ulusumuzu güven içinde yaşatmak
amacımız olduğu gibi, onun sağlığına özen
göstermek ve olanaklarımızın elverdiği oranda

sosyal acıları dindirmek de hükümetimizin
görevlerindendir. Bu cümleden olmak üzere
ülkemizin doktor ihtiyacı olanakların elverdiği
oranda karşılanmaya çalışıldı. 1920 yılında 260
doktor görevli idi. Bu sayı, bu geçen yıl zarfında
312’ye yükseltildi. 50 doktor daha bulunup,
doktorsuz ilçelere gönderilmeleri düşünülmektedir.
Bu yıl bulaşıcı hastalıkların yayılması önlendi, baş
gösteren hastalıklar derhal sıhhi önlemler alınarak,
bulundukları yerde yok edildi. Bulaşıcı hastalıklara
karşı en kesin önlem olan aşılar, artık tümüyle
ülkemizde yapılmaktadır. Üç milyondan fazla kişiye
yetecek
çiçek
aşısının
Sivas'ta
yapılmış
bulunduğunu belirtmekle bu konuda gerekli bilgiyi
vermiş oluyoruz. Ülkenin sıtmalı bölgelerine yeterli
miktarda kinin dağıtılmıştır. Frengi hastalığının yok
edilmesi için de gerekli olan para sarf edilmiştir.
Sosyal hastalıklar ile uğraşımızın daha etkili ve
daha ayrıntılı bir şekilde yerine getirilmesinin
gereğini de belirtmek isterim.”
TBMM 5. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Konuşması 1
Kasım 1937 - Mustafa Kemal Atatürk
“Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu sorun
üzerindeki sistemli çalışmaları, yüksek Kamutayı
sevindirecek durumda gelişmektedir. Aynı bakanlık,
kendine verdiğimiz göçmen işlerini de sosyal ve
ekonomik politikamıza uygun olarak başarı ile
yürütmektedir. Bakanlığın “Sağlam ve güçlü bir
nesil, Türkiye'nin özüdür” prensibini, pek iyi
kavrayarak çalışmakta olduğunu belirtmek isterim.”
TÜİK verilerine göre 2019 Türkiye nüfusu yaklaşık
83 milyon ve Türkiye nüfusu her geçen yıl
yaşlanmaktadır. Türkiye’nin nüfus piramidinin orta
üst kısmı giderek genişleyerek fıçı şekline doğru
değişim göstermektedir.
Bu noktada kronik hastalıklarla mücadeleye ne
zaman başlanması gerekmektedir? Dünya nüfusu
sürekli yaşlanmaktadır. Bu yaşlanma süreci ne
zamana kadar devam edecektir. Bir doyum noktası
var mıdır? Ya da belli bir noktadan sonra bu artış
durup azalışa mı geçecektir. Ülkelerinde
gelecekleriyle ilgili bu noktada kısa, orta ve uzun
vadede önlemeler alması gerektiği bir gerçektir.
Ülkelerin yaşlanan nüfusla beraber düşünmeye
başladığı önemli hastalık grubu olarak karşımıza
kronik hastalıklar ve kanserler çıkmaktadır.
Bakıldığında bunlardan korunma noktasında birçok
risk faktörü tanımlanmıştır. Bu risk faktörlerine
maruziyet acaba ne zaman başlamaktadır. Bu
noktada sizlere 100 yıl etkisinden bahsetmek
istiyorum. Bir kişinin dünya gelmesi sürecinde birçok
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faktör etkili olmaktadır. Bunun nihayetinde de
bebekler dünyaya gelirken belli kiloların altında ya
da üstünde olduklarında mortalitelerinin arttığı
gösterilmiştir.
Beraberin
tıptaki
teknolojik
gelişmelerle beraber yenidoğan bakım servislerinde
bin gramın altında olan çoğu bebeğin yaşatılması
için mücadeleler verilmekte, tüp bebek uygulamaları
artmakta, prematür doğumlar artmakta gibi birçok
şey söylenebilir. Normal dışı vücut ağırlıklarıyla
doğan birçok bebeğin hayatının devamında kronik
hastalıklara sahip olma oranı normal ağırlıkta
doğanlara göre daha yüksek olarak bulunmuştur.
Dolayısıyla bir yumurta dünyaya gelene kadar maruz
kaldığı şeyler onun geleceğini etkileyecektir.
Annenin plasenta yapısı, plasentanın bebeği
beslenmesi,
plasentanın
bebeğin
gelişimi
aşamasındaki rolü son derece büyüktür. Aynı
zamanda annenin genetiği, beslenmesi, gebelik
süresince maruz kaldığı stres ve bunun gibi birçok
faktör daha bebeğin daha ana rahmindeyken
gelişimini etkilemektedir. Annenin bu sayılan
özellikleri ise kendi annesinin plasentası ve nasıl bir
gebelik geçirdiği ile ilişkili olarak tamamen
değişecektir. Dolayısıyla bugün doğmuş olan bir
bebeğin kronik hastalıklar için öyküsü aslında 3-4
kuşak önce başlamaktadır. Dolayısıyla “kronik
hastalıklarla mücadeleye ne zaman başlamalıdır?”
sorusunun cevabı burada gizlidir. Bir çocuğun obez
olarak doğması gelecekte getirdiği riskler açısında
iyi irdelenmesi gereken kuşaklar öncesi başlayacak
bir mücadele ile mümkün olabilecektir.
Kronik hastalıklar ile ilgili olarak küresel hastalık
yükü çalışması ilk kez 1996 yılında yayınlanmıştır.
Yani yaklaşık 25 yıl önce 1990 yılından 2020 yılına
doğru projeksiyonlar yapılmaya başlanmıştır. Ne
yazık ki 2020 yılı için yapılan hastalık projeksiyonları
ile ilgili rakamlara ulaşıldığı gözükmektedir. Bu 25
yıllık sürede daha fazla mücadelenin verilmesi
gerektiğini göstermektedir.
Dünya Sağlık Örgütü 4 kronik durum, 4 risk faktörü
üstünde durmaktadır. Bunlar kardiyovasküler
hastalıklar, diyabet, kanser ve kronik solunum yolu
hastalığıdır. Risk faktörleri sigara, alkol, sağlıksız
diyet ve fiziksel inaktivite olarak ele alınmıştır. IARC
2020 kanser raporuna göre Türkiye’nin de dahil
olduğu 55 ülkede kanserler prematür ölümlerin
birinci nedeni olarak görülmektedir. Türkiye’ninde
içinde olduğu yüksek insani gelişmişlik düzeyindeki
ülkelerde 2018’den 2040’a yapılan kanser
projeksiyonunda
%62’lik
bir
artış
olması
öngörülmektedir.
Küresel hastalık yükü çalışmasına göre 1990 yılı ile
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2017 yılı arasında global düzeyde hastalıların
değişen mortalite oranları grafik 2 görülmektedir.
Bulaşıcı hastalıklar azalırken çoğu kronik hastalık
artış göstermiş ve ilk sıralara yerleşmiştir.
İskemik kalp hastalığı tüm ölümlerin %15,96’sına
neden olup %26,49 artmıştır.
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
%5,72’sine neden olup %2,17 artmıştır.

ölümlerin

İntraserebral kanama ölümlerin %5,32’sine neden
olup %19,54 artmıştır.
İskemik inme ölümlerin %4,91’ine neden olup
%22,34 artmıştır.
Alzheimer ölümlerin
%104,41 artmıştır.

%4,49’una

neden

olup

Akciğer kanseri ölümlerin %3,37’sine neden olup
%51,45 artmıştır.
Diyabet ölümlerin %1,83’üne neden olup %128,88
artmıştır.
Hipertansif kalp hastalığı ölümlerin %1,65’ine neden
olup %42,45 artmıştır.
Kolon ve rektum kanseri ölümlerin %1,6’sına neden
olup %48,3 artmıştır.
Meme kanseri ölümlerin %1,09’una neden olup
%45,35 artmıştır.
Aynı durumu Türkiye’de 1990-2017 arası
hastalıkların mortalitelerinde değişim olarak grafik
3’de değerlendirebiliriz. Türkiye’de çoğu bulaşıcı
hastalık azalıp, kronik hastalıklar ve kanserler artış
göstermiştir.
İskemik kalp hastalığı tüm ölümlerin %20,99’una
neden olup %3,45 artmıştır.
Akciğer kanseri ölümlerin %6,79’una neden olup
%75,88 artmıştır.
KOAH ölümlerin %6,69’una neden olup %86,01
artmıştır.
Alzheimer hastalığı ve diğer demanlar ölümlerin
%6,23’üne neden olup %114,25 artmıştır
İntraserebral kanama ölümlerin %4,38’ine neden
olup %51,8 artmıştır.
İskemik inme ölümlerin %4,17’sine neden olup
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%91,42 artmıştır.
Tip 2 diyabet ölümlerin %3,11’ine neden olup
%30,61 artmıştır.
Hipertansif kalp hastalığı ölümlerin %2,82’sine
neden olup %64,29 artmıştır.
Kolorektal kanser ölümlerin %2,13’üne neden olup
%88,45 artmıştır.
Hipertansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği
ölümlerin %1,43’üne neden olup %96,28 artmıştır.
Pankreas kanseri ölümlerin %1,32’sine neden olup
%131,12 artmıştır
Meme kanseri ölümlerin %1,13’üne neden olup %
81,79 artmıştır.
Tip 2 diyabete bağlı kronik böbrek yetmezliği
ölümlerin %1,12’sine neden olup %69,91 artmıştır.
Bazı hastalıklarla ilgili küresel düzeye göre oranlar
daha düşük olsada çoğu başlıkta artışların çok
büyük olduğu gözükmektedir. Türkiye’nin bu
konuyla ilgili alması gereken bir yolun olduğu
görülmektedir.
1990 yılından bu yana hastalıkların giderek artması
son derece üzücüdür. Kontrol altına alınması
gereken risk faktörleri ile ilgili gerekli önlemlerin
yeterince alınamadığı görülmektedir. Dünya sağlık
örgütü ile birlikte yürütülen “Türkiye Hanehalkı
Sağlık Araştırması” sonuçlarına göre tütün, alkol
tüketen, sağlıksız beslenen, fiziksel olarak aktivitede
bulunmayan bireylerin sayısının oldukça fazla olduğu
görülmektedir. Bireylerin kan basıncı, vücut kitle
indeksi, glukoz, HB1Ac değerleri, lipid profilleri pek
iç açıcı gözükmemektedir. Aynı zamanda her beş
kişiden sadece bir tanesine tütün, beslenme, kilo
kontrolü, lipid kontrolü, fiziksel aktivite ile ilgili bir
danışmanlık verilmiştir. Düşmanlar belliyken bu
kadar savunmasız şekilde hastalık gelmesini
beklemenin izahı yoktur. Bu durumda hem hastalara
hem de tüm sağlık çalışanlarına önemli görevler
düşmektedir.
Aile hekimliği kronik hastalıklarla mücadele etmede
eşsiz bir yere sahiptir. Lakin bunun olabilmesi için
aile hekimlerinin olaya dahil edilmesi gerekmektedir.
Sadece işin uygulayıcısı değil aynı zamanda sağlık
politikasının içinde planlayıcısı da olmalıdır. Aksi
takdirde birinci başmağın gerçekleriyle uyuşmayan
başarısızlıklarla dolu yeni senaryolar tekrar tekrar
yazılacaktır. Geleceğe yönelik yapılacak plan ve

programlarda aile hekimleri ve akademisi yer
almalıdır. Türkiye Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Çok
Paydaşlı Eylem Planı 2017-2025’de aile hekimliğini
temsilen “Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık
Derneğinin” yer almaması “çok paydaşlı”
yaklaşımının neresini ifade etmekte olduğunu
anlamak son derece güçtür. Benzer plan ve
programlarda da diğer sivil toplum kuruluşları ya da
uzmanlık dernekleri ile kronik hastalıkların, aile
hekimliği uzmanlarının katkısı olmadan yapılması
koruyucu hekimliğe yeterince önem verilmediği
kanaatini de doğurabilir. Geleceğin inşasında aile
hekimliğini bir disiplin olarak görmeyip, dünyanın
bilimsel gerçeklerini göz ardı etmek hüsrana neden
olacaktır.
Atatürk’ün 1937’deki konuşmasında geçen,
Bakanlığın “Sağlam ve güçlü bir nesil,
Türkiye'nin özüdür” söyleminde belirtildiği gibi
nesillere ulaşmada aile hekimliğinin sözü ve
gücünün
olması
hedeflere
ulaşmayı
kolaylaştıracaktır.
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Kronik hastalıklar, genellikle, çesitli risk
faktörleri
içerebilir,
etyolojileri
belirgin
olmayabilir, uzamış hastalık dönemleri olabilir,
zaman zaman iyileşme dönemine girse de
tekrarlayabilir, ekonomik yükü artırabilir.
Günümüzde insanlar geçmişte var olmayan
hastalıkları yaşamaktadır, muhtemelen bu
gelecekte de devam edecek bir eğilim
olacaktır. Gelecekte bizi bekleyen hastalıklar
nelerdir diye düşündüğümüzde aslında gelecek
çok uzağımızda değildir ve düşündüğümüzden
daha kısa sürede gelecektir. Gelecekte bizi
nelerin beklediğini değerlendirmek için şu anda
yaşadığımız çevremize bakmak önemlidir.
Dünya’da ve Türkiye’de kronik hastalıklar son
yıllarda giderek artış göstermiştir. Bulaşıcı
hastalıkların azalması, yaşam sürelerinin
uzaması, toplumların yaşlanması, sanayileşme,
çevre kirliliği, bireysel stres artışı, sedanter
yaşam
biçimlerinin
artması,
beslenme
örüntülerinin değişmesi bu artışta sorumlu
faktörlerden sadece bazıları olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Gelecekte neler olacak? Bu sorunun yanıtını
düşündüğümüzde özellikle en son teknolojilerle
ilgili çok çeşitli yeni bozukluklar bizi etkileyebilir.
Teknoloji
yaşamımız
içindeki
sağlık
problemlerini çözmek için politika haline
getirmeli şeklinde öneriler bulunabildiği gibi bazı
çalışmalarda teknoloji kullanımı hassas denge
gerektiren bir kavram olarak belirtilmiştir. Bazı
çalışmalarda da geleceğin hastalıkları modern
yaşam tarzımızla ilgilidir, ruhu etkiler, ancak
uzun vadede organizmayı zayıflatabilir,
bilgisayarlar, video oyunları, ofis işleri, sanal
gerçeklikler içinde yaşadığımız bağlamı ve
zamanımızı nasıl geçirdiğimizi değiştiren
unsurlardan
sadece
bazıları
olarak
düşünülmektedir denmektedir. Aklımıza gelen
soru acaba teknoloji yeni zayıflıklarımızı bulacak
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ve bunlardan yararlanmaya mı çalışacak?
Gelecekte hangi patojenlerin bizi etkileyeceğini
bilmek mümkün olmasa bile, teknolojik
ilerlemelerin ve onlarla başa çıkamamanın bir
sonucu olarak ortaya çıkabilecek sağlık
sorunlarını keşfedebiliriz. Sanal gerçeklik
bağımlılığı, doğa eksikliği bozukluğu, kişiliğin
bilgisayarlaştırılması, süper zeka psikozu
üçüncü binyıl hastalıklarının bazıları olarak
gösterilmiştir.
Teknoloji kullanımın hayatımıza girmesiyle
aslında ansiyete, depresyon, uyku bozuklukları,
kendi kendine kalma, arkadaş edinememe
gibi
artan
çoklu
olumsuz
etkiler
oluşturabileceğide belirtilmektedir.
Küçük ekran, büyük görme problemlerine neden
olabilir mi? Ortalama ekran kullanım sürelerinin
maalesef 2 yaşından itibaren her geçen gün
arttığı belirtilmektedir. Görülebilecek bazı
hastalıklar olarak aşağıdaki hastalıklar özellikle
karşımıza çıkabileceklerdir.
1.Gece uyku problemleri; Ekranlardan yansıyan
özellikle mavi ışığın melatonin seviyesini
düşürmesi ile uykuya dalmada problemler
yaşanabilir. Gece yatmadan en az bir saat önce
temasın kesilmesi önerilmektedir.
2.Digital göz yorgunluğu; Boyun, yüz, omuz
kaslarında
kasılma,
göz
kuruluğu,
kızarıklığı,
bulanık
görme,
odaklanma
problemleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
3.Makula dejenerasyonu; Erken yaşta ve daha
sık görülebilecek sarı noktalara neden
olabileceklerdir.
Bu gibi göz hastalıklarının gelecekte artarak ve
erken
yaşlarda
karşımıza
çıkacağı
belirtilmektedir.
Fütürist William Higham tarafından tasarlanan
Emma, gelecekteki iş arkadaşımız olabilir.
Ekran karşısında geçirilen uzun süreler, giderek
artan hareketsizlik ve uygun olmayan iş ortamı
uzun vadede olumsuz fiziksel ve zihinsel
etkilere yol açabilir. İş stresi ve tükenmişliği
hissetmek yine bunların sonucu olarak
karşımıza çıkabilir.
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Kanser Kronik Hastalık olarak karşımıza
çıkabilecek. Yapılan çalışmalarda "Yeni
teknolojiler sayesinde kanser hücrelerinin nasıl
çoğaldığını, vücudun farklı bölgelerine nasıl
yayıldığını, ilaçların kanser hücrelerini nasıl
etkilediğini daha iyi anlayabileceğimiz ve her
hasta için en uygun ilaç seçilerek hastalığı uzun
yıllar
kontrol
altında
tutabileceğimiz
belirtilmektedir.
Gelecekte bizi nelerin beklediğini tam
bilebilmemiz mümkün olamasa da, şu anda
bilebildiğimizin en önemlisi, gelecek için birinci
basamak sağlık hizmetlerinde koruyucu
hekimliğin çok önemli olduğu ve kişilerin mevcut
yaşantılarının geleceklerini olumlu ya da
olumsuz
şekillendireceği
konusunda,
kendilerine gerekli sağlık eğitimin verilmesi
gerekliliğidir.
Kaynaklar:
1. Annual

Report of the Chief Medical Officer,
2018 Health 2040 – Better Health Within
Reach.
https://www.gov.uk/government/publications/chiefmedical-officer-annual-report-2018-better-healthwithin-reach

2. Improving

the health of the public by 2040.
Optimising the research environment for a
healthier, fairer future. The Academy of
Medical Sciences
3. The future of aging: What impact might the
expansion of health span have on society?
www.deloitte.com/insights.
4. Scientists create terrifying model to show how
office workers could look in just 20 years.
https://www.mirror.co.uk/science/scientists-createterrifying-model-show-20713048
5. 2019

Global health care outlook. Shaping the
future. https://www2.deloitte.com/tr/en/pages/lifesciences-and-healthcare/articles/2019-globalhealthcare-outlook.html
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Giriş
Son yüzyıla kadar bölgeler ve kıtalar nüfus
birbirlerinden önemli ölçüde izoleyken; hava,
deniz ve kara ulaşımında kolaylaşma ve
çeşitlenme ile yolculuklar hızlanmış; yolcu ve
mal taşımacılığı büyük miktarlara ulaşmıştır.
2018 yılında Dünyada 1,4 milyar kişi seyahat
etmiş, Türkiye’ye gelen kişi 37,5 milyon (2019
da 42,9 milyon) ve Türkiye'den yurt dışına çıkan
kişi sayısı 8,7 milyon olarak bildirilmiştir.
Endemik hastalıkların yoğun olduğu Afrika
ülkelerine giden kişi sayısı ise 128.584’ tür.(1–3)
Uluslararası seyahatlerin artışı beraberinde
sağlık
sorunlarının
oluşması
ve
yeni
enfeksiyonların görülmesi riskini de ortaya
çıkarmıştır. Son yirmi yılda dünya genelinde çok
sayıda ciddi enfeksiyonlar, Ebola, domuz gribi,
Zika, SARS, MERS, kuş gribi, norovirüs
salgınları, corona virüsler baş göstermiştir.
Binlerce can kaybı ve sakatlanmalar, sağlık
altyapılarında büyük tahribata ve büyük
maliyetlere yol açabilen pandemik enfeksiyonlar
gelecekte insanlığın en önemli sorunları
arasında yer alacaktır.(3)
DSÖ pandemiyi şu kriterlerle tarif etmektedir: ”
Toplumun daha önce maruz kalmadığı bir
hastalığın ortaya çıkışı, hastalığa sebep olan
etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir
hastalığa yol açması ve hastalık etmeninin
insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak
yayılması” (3).
2019 yılı sonu ile birlikte önemli bir küresel
sağlık sorunu olan (2019-nCoV) COVID-19Yeni Covid enfeksiyonu Pandemi vasfı
taşımaktadır.
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Bulaşıcı hastalık sebebiyle tedbir alınması ve
hastalığa yakalanmış olanların tecridi eskiden
beri uygulanmaktadır. Avrupa’ da 14.yy’da
seyahatle ilişkili hastalıklar için korunma
önlemleri başlamıştır. Karantina, 40 gün (İtal.
‘’quaranta giorno) anlamına gelmekte, ilk
kullanıldığında “yolcu ve mürettebatı ile bir
geminin
salgın
hastalıkların
bulunduğu
bölgelerden gelmesi veya gemide hastalık
ortaya çıkması durumunda sahile yanaşmadan
açıkta 40 gün bekletilmesi” idi. Bugün manası
genişlemiş ve nakledilebilir bir hastalığa
yakalanmış kişilerin, hayvanların ve bitkilerin
bulundukları vaziyet ve yere göre ve söz konusu
hastalığın kuluçka süresine göre değişiklik
gösterecek şekilde geniş tedbirler alınması
anlamında kullanılır olmuştur.(4)
Tarihsel olarak Travel Medicine / Seyahat Tıbbı
ibaresi kullanılmakla beraber (5) Dünya Sağlık
Örgütü (WHO), Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) ve T.C. Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğü (HSSGM) tarafından
Travel Health/ Seyahat Sağlığı şeklinde ve
yolculukla ilişkili bütün sağlık ve hastalık
durumlarını ifade eden daha kapsayıcı bir terim
olarak kullanılmaktadır. (6–8)
1. Yolcu

ve yolculukla ilgili yeterli bilginin
alınması
2. Risk durumlarının belirlenmesi
3. Kronik sağlık sorunları veya sürekli ilaç
kullanan yolcuların tedavileri
4. Aşılamalar
5. Sıtmaya karşı koruyucu ilaçlar
6. Seyahat
ishali
vb.
karşılaşabileceği
hastalıklarla ilgili öneriler
7. Seyahat çantası hazırlanması
8. Yolcunun
genel
sağlık
bilgisinin
güncellenmesi: yakalanmış fırsatlar (6,7,9)
Ülkemizde TC Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü Seyahat Sağlığı Web sitesi
www.seyahatsaglığı.gov.tr
WHO, CDC,
Sağlık ve Dışişleri Bakanlığı kaynakları ile
sürekli
güncellenerek
kullanıma
sunulmaktadır. Bu sayfada gidilen ülke ile ilgili
riskler, aşılama ihtiyaçları, sağlık alt yapısı vb
detaylı bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca 444 77 34
numaralı
telefonla
da
gerekli
bilgi
alınmaktadır.(7)

26

Lectures / 9. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book

Seyahatin veya yolcunun özelliklerine bağlı
sağlık riskleri söz konusudur: İklim, çevre
koşulları, barınma, hijyen, iletişim ve ulaşım
koşulları, tıbbi hizmetlerin gelişim durumu ve
temiz su, güvenli gıdaya ulaşım imkanları yeterli
olmayabilmektedir. (10,11)
Seyahat sağlığı hizmetleri bir bütünlük içinde ele
alınmalı, sağlık eğitimi, aşılar ve profilaksi
konularında seyahatten tercihen 4-8 hafta önce
görüşme yapılmalıdır. Ancak zamanlamasına
bakmadan başvuran herkese danışmanlık
verilmeli, kişilerin sağlık bilgilerini güncelleme ve
sağlık okur yazarlığını geliştirme için fırsat
olarak değerlendirilmelidir. Küresel sağlık
riskleri ve tropikal hastalıkların yönetimi
açısından seyahat sonrasında da kişilerin sağlık
risklerinin yönetimi ve sağlık bakımının
devamlılığı da bu kapsamdadır.(9)
Yurt dışındayken sağlık sorunları yaşaması
durumunda acil durum planlaması da yapılmalı,
seyahat
sigortası
hakkında
tavsiyeler,
yurtdışında tıbbi yardım bulma, temel ilk yardım
eğitimi alınması, ilk yardım tıbbi kitini sağlama
veya ilaçlarını kaybetmeleri durumunda
değiştirmelerini kolaylaştırmak için ilaçları
ayrıntılandıran bir doktor mektubu gibi hususlar
hatırlatılmalıdır.(11)
Yolcunun tedavi veya rehabilitasyona ihtiyaç
duyması, kaza ve yaralanma durumlarında nasıl
davranacağı, gideceği bölgenin seyahat sonrası
sağlık riskleri konusunda bilgilendirilmesi
gerekir. Yurtdışı seyahat eden yolcular
ülkelerinde görülmeyen birçok bulaşıcı hastalık
riskleri,
koruyucu
önlemler
hakkında
bilgilendirilmeli ve gerekli aşılar yapılmalıdır.
Seyahat öncesi yolcunun ve seyahatin risk
değerlendirmesi yapılmalı, aşılama, eğitim ve
danışmanlık hizmetleri yönetilmelidir. Yolcular
hijyen, gıda güvenliği, temel sağlık eğitimi, ısı
çarpması
ve
travmalar
konusunda
bilgilendirilmelidir. Kişilerin riskine göre
(hamilelik, küçük yolcu, kronik hastalık vb.)
yolculuk yapıp yapamayacağı belirlenmelidir.
Akılda kalabilen “6 I “akronimi de kullanılabilir.
Insects, Ingestions, Indiscretions, Injuries,
Immersions, Insurance (12)

Hava
yolculuğunda
riskli
yolcuların
belirlenmesi (ilk haftasında yenidoğan ve
lohusalar, son 4 haftasında tekil ve son 8
haftasında
ikiz
gebeler,
kontrolsüz
hipertansiyon, yakın zamanda geçirilmiş
myokard enfarktüsü, dinlenme halinde bile
hissedilen göğüs ağrısı, ciddi ve bulaşıcı
hastalık. kanama, travma ve enfeksiyondan
dolayı artan kafa içi basıncı, östaki borusunun
tıkandığı kulak, burun veya sinüs enfeksiyonları,
ciddi kronik solunum yolu hastalığı, dinlenme
halinde solunum sıkıntısı veya çözümlenemeyen
pnömotoraks, Orak hücre anemi, havanın
içeride kaldığı, son zamanlarda gerçekleşen bir
cerrahi girişim ya da yaralanma, Skuba dalıcıları
dalış yaptıktan sonra vb.) rehberlerde ayrıntılı
olarak belirtilmiş koşullarda kişilerin uçakla
yolculuk yapıp yapamayacakları belirlenmelidir.
(7)
Ayrıca uzun yolculuklarda jet lag için önlem
alınması, dolaşım problemini önlemek için
öneriler (bol giysiler, basit egzersizler),
barotravmayı önlemek için valsalva, sakız
çiğneme, bebeği emzirme, ÜSYE varken uçağa
binmeme vb. önerilmelidir.(7)
Deniz yolculuğu: Deniz tutması için önerilerde
bulunulur. Norovirus kaynaklı bulantı, kusma ve
ishal salgınları bildirilmiştir. Grip aşısı
önerilebilir, lejyonella açısından dikkatli
olunmalıdır.(13)
Aşılama
durumlarının
güncellenmesi
gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Seyahat Sağlığı
Merkezleri’ nde: Sarıhumma, Tifo, Meningokok
Menenjit, OPV, Difteri-tetanoz, Hepatit A ve
Hepatit B Aşıları yapılmaktadır.(7)
1. Ulusal

program aşıları- rutin aşılar
2. Önerilen aşılar
3. Zorunlu aşılar (WHO)
4. Özel risk altındaki yolcular için aşılar: Kronik
hastalıklar,
immmunosupresif
kullanımı,
otoimmun hastalık, özel meslek grupları
(avcılar, veterinerler vs.)(7)
Hac ve Umre sebebiyle ülke dışına çıkacak
kişilerin rutin aşılar tamamlanmış olmalıdır. S.
Arabistan meningokok aşısını tüm hacılarda,
polio ve sarı humma aşısını ise sadece riskli
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bölgelerden gelenler için zorunlu tutmaktadır.
Yine risk gruplarında mevsimsel influenza ve
pnömoni aşılar önerilmektedir.(14)
Hamilerin
aşıları tamamlanmalı, sıcak
iklimlerden, yüksek rakımlardan, sıtma riski olan
bölgelerden uzak durmaları, idrar yolu
enfeksiyonuna karşı bol su içilmesi, idrarı
tutmaktan kaçınılması önerilmelidir. Hijyen, gıda
ve su ile ilgili önlemlere sıkı bir şekilde uyulmalı,
riskli sporlardan uzak durmaları (dalma,
jumping) hatırlatılmalıdır. Yalnız başına ve yeterli
sağlık kuruluşu bulunmayan bölgelere seyahat
edilmesi önerilmemektedir.(7)
Çocukların eksik aşıları varsa tamamlanmalı,
İshal ve dehidratasyon için dikkatli olmalı, açık
hazır su ve buzlar kullanılmamalı, mama
hazırlanırken ve diş fırçalama sırasında kapalı
sular kullanılmalı, anne sütü veremiyorsa
bebeklerde
hazır
formüller
kullanılmalıdır.Sıtmadan korunma, sivrisinek
ve böcek ısırıklarına yönelik olarak cibinlik,
uzun kollu, paçalı giysiler, mecbur kalınırsa
çocukların kullanabileceği sivrisinek kovucular
kullanılmalıdır.(7)
Topraktan ascaris, ancylostoma, trichuris,
strongyloides vb. bulaşabilir, sinek larvalarından
korunmak için giysiler ütülenmeli, sokak
hayvanları ile teması engellenmeli, eğer ısırık
oluştuysa yarayı sabun ve su ile yıkayıp en yakın
sağlık kuruluşuna başvuru yapılmalıdır.
Kronik Hastalığı olan yolculara öneriler(7,9)
Tedavi planı gözden geçirilmeli, kan şekeri ve
tansiyon kontrolü yapılmalı, kronik hastalık
durumunu
belirten
bir
rapor
düzenlenmelidir. İlaçların jenerik isimleri,
şeker ölçüm cihazı ve striplerini içeren reçete
bulundurulması önerilmelidir.
Hipoglisemik atak riski için diyabetik
olduğunuzu belirten uyarıcı kimlik ve
raporunu üzerinde taşınması önemlidir.
Sağlıkla hizmete alabileceğiniz ambulans,
hastane, doktor vb. adres ve telefon
numaralarını önceden tesbit edilmesi
Seyahat İshali: Genellikle seyahatin ilk
haftasında ortaya çıkabilir ancak herhangi bir
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zaman hatta eve dönüş sonrasında da
oluşabilir. Bakteriyel enteropatojenler yolcu
ishali vakalarının yaklaşık %80’nini oluştururlar.
En sık yolcu ishaline neden olan ajan
enterotoksijenik Escherichia coli’dir (ETEC).
ETEC kramplar, düşük derece ateşli veya
ateşsiz sulu ishal yapar. Diğer bakteriler, viral
ve parazitik enterik patojenler de potansiyel
ajanlardır. Yolcu ishali genellikle kendini sınırlar
ve özel bir tedavi olmaksızın düzelir. Sıvı
tedavisi ve dinlenme yeterlidir. 8 saat içinde 3
veya daha fazla dışkılama ve bulantı, kusma,
abdominal kramplar, ateş veya dışkıda kan
semptomları
olan
hastalar
antibiyotik
tedavisinden yarar görebilir.(7)
Sıtmada profilaksi: Sıtma enfeksiyonundan
korunmaya yönelik henüz etkin bir aşı
bulunmaması nedeniyle profilaksi yapılması,
ölüm ve komplikasyon riskinin azaltılmasında
önemlidir. Uygulanacak profilaksinin gidilecek
bölgeye göre uygun doz ve sürede seçilmesi
önem taşımaktadır. Bunun için seyahat edecek
kişilerin, seyahatten 4-8 hafta öncesi sağlık
danışmanlığı alması önerilmektedir. Endemik
bölgelere gitmeden önce profilaktik tedavi
amaçlı
sulfadoksin
meflokin,
atovaquone/proguanil veya doksisiklin tablet
kullanımı önerilmektedir. Sıtmada profilaksinin
yüzde yüz koruma sağlamaması nedeni ile
kişisel koruyuculardan böcek kovucu, ilaçlı
cibinlik ve uzun kollu kıyafetlerin kullanımı
enfeksiyon riskinin azaltılmasında önem
taşımaktadır.(7,15)
El hijyeni, su ve güvenli gıda konusunda kişilerin
bilgileri
güncellenmelidir.
Altın
kural
hatırlatılmalıdır:”Kaynatın, pişirin, soyun veya
unutun gitsin. Boil it, bake it, peel it or forget
it” (16)
Seyahat Çantası
Sık rastlanan hastalıkların hafif seyirli
durumlarını tedavi etmek için temel ilaç ve ilk
yardım malzemeleri ile yolcunun ihtiyaç
duyabileceği bazı sağlık malzemelerini içerir.
Kullanılan ilaçların kullanımını belgeleyen doktor
reçeteleri ve doktor raporları, kişisel bakım
malzemelerini içermelidir. Bu konuda yardım
alabileceği doktor ve diğer kişilerin iletişim

28

Lectures / 9. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book

bilgileri, alerji, kan durumu vb. belgeleri de
yanında olmalıdır. (Tablo 1)

müfredatında seyahat sağlığı eğitimine daha
fazla yer verilmesi gerekmektedir.

Tablo

Kaynaklar

1. Seyahat Çantası
Malzemesi Öneri (7,11)

İlk

Yardım

Önceden var olan tıbbi durumlar için ilaç
Antibiyotik (geniş spektrumlu)
Antibiyotik merhem
Antifungal pudra
Anti malarya ilacı
Cibinlik ve giysi
Ağlar, perdeler
Oral Rehidratasyon Tuzları
Basit Analjezik (Parasetamol vb.)
Su dezenfektanı

1. İstatistikler | TÜRSAB [Internet]. [E.T:02 Şubat 2020]. Erişim
adresi:https://yigm.ktb.gov.tr/Eklenti/67862,turizmistatistikleri20
19-306112019pdf.pdf?0
2. World Tourism Organization (UNWTO), editör. International
Tourism Highlights, 2019 Edition [Internet]. World Tourism
Organization (UNWTO); 2019 [a.yer 02 Şubat 2020]. Erişim
adresi:
https://www.eunwto.org/doi/book/10.18111/9789284421152
3. Yildiz O. Pandemik Enfeksiyonlar ve Seyahat. Turkiye
Klinikleri J Inf Dis-Special Topics. 2017;10(3):305-12.
4.Seyahat Sağlığı | Dr.Saffet TATMA [Internet]. [a.yer 10 Mart
2020].
Erişim
adresi:
http://www.saffettatma.com.tr/?tag=seyahat-sagligi

Antihistaminik tabletler
Nazal dekonjestan

5. Kozarsky PE, Steffen R. Travel medicine education—what
are the needs? J Travel Med. Mayıs 2016;23(5):taw039.

Yedek Lens veya Gözlük
Göz Kuruluğu İçin Steri Damla
Antiseptik Yara Temizleyici veya Sabun
Steril Pansuman Seti
Steril şırıngalar ve iğneler (doktor raporu
gerekli)
Bandajlar

6. WHO | Travel and health [Internet]. WHO. [a.yer 02 Şubat
2020]. Erişim adresi: http://www.who.int/topics/travel/en/
7. Okay G, Özcan T, Güler SB, Ayazoğlu C. T.C. Sağlık
Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Seyahat Sağlığı El Kitabı [Internet]. 2. bs. Okay G, editör.
Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri Tic.
Ltd. Şti; 2016 [a.yer 30
Mart
2019].
190
s.
Erişim
adresi:
http://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/SeyahatSagligiElKitabi

Makas
Çengelli İğne
Böcek Kovucu
Termometre
Güneş kremi
Kulaklıklar
Cımbız
Küçük Yaraları Kapatmak İçin Yapışkan
Bantlar

Sonuç
Seyahat sağlığı danışmanlığı seyahatle ilişkili
kişisel ve toplumsal sağlık riskleri açısından
önemli fırsatlar doğurmaktadır. Bize başvuran
kişilere hem seyahat sağlığı hem de genel
koruyucu sağlık bilgilerinin güncellenmesi
kapsamında danışmanlık verilmesi, aşılarının
tamamlanması yerinde olacaktır. Öte yandan
Sağlık çalışanlarının bilgi, tecrübe ve
farkındalığının
artırılması
için
eğitim

8. Travel Health Notices | Travelers’ Health | CDC [Internet].
[a.yer
10
Mart
2020].
Erişim
adresi:
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices
9. Egici MT, Aydoğan FK, Ayazoğlu C, Öztürk GZ. Current
Approach to Travel Health Services. Eurasian Journal of Family
Medicine. 30 Eylül 2019;8(3):91-8.
10. Travel and health [Internet]. [a.yer 10 Mart 2020]. Erişim
adresi:
https://www.who.int/health-topics/travel-andhealth/#tab=tab_1
11. Egici MT. Seyahat Tıbbı. Içinde: 5 Uluslarası Aile Hekimliği
ve Sağlık Bilimleri Kongresi. İzmir; 2020.
12. Leggat PA, Franklin R. Risk Perception and Travelers.
Journal of Travel Medicine. 01 Ocak 2013;20(1):1-2.
13. Seyahat Sağlığı - Gemi Yolculuğu için Sağlık Önerileri
[Internet]. [a.yer 03 Şubat 2020]. Erişim adresi: https://www.sey
ahatsagligi.gov.tr/SeyahatOnerileri/GemiYolculugu
14. Hacca gidenlere yönelik güncel aşı önerileri | Türk Toraks
Derneği Halk Sağlığı [Internet]. [a.yer 03 Şubat 2020]. Erişim
adresi: https://www.toraks.org.tr/halk/News.aspx?detail=2559
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15. Aksu M. Yurtdışı kaynaklı iki Plasmodium falciparum
olgusunda profilaksi ve kişisel koruyucu kullanımının önemi.
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 30 Ağustos
2019;12(2):360-6.
16. Kozicki M, Steffen R, Schär M. ‘Boil it Cook it, Peel it or
Forget it’: Does this Rule Prevent Travellers‘ Diarrhoea?
International Journal of Epidemiology. 1985;14(1):169-72.
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Full Text

Tanım
Küreselleşme; dünya çapında ekonomi, siyaset,
kültür, sağlık, sosyal hayat, vb. birçok konuda
büyük bir değişim; dünyanın herhangi bir
yerinde meydana gelen bir olayın, başka bir
yerde yaşayan insanları da etkilemesi ve
toplumsal ilişkilerin yerel ölçekten dünya
ölçeğine taşınması; zaman, mekân ve düşünce
açısından var olan sınırların kalkması ile günlük
hayatın her alanında insan ilişki ve
etkileşimlerinin yoğunlaşması süreci olarak
tanımlanabilir.
Tarihçe
Küreselleşme, tarihte ilk olarak İngiliz iktisatçı
W. Foster’ın “Dünya üzerindeki kaynakların
dağılımı ve kullanımı” isimli 1833 tarihli
makalesinde kullanılmıştır. Daha sonra ikinci
dünya savaşı sonrası ifade edilmeye başlanmış
ve kavramsal olarak 1960’lı yıllarda literatüre
girmiştir. Küreselleşmenin kavramsal olarak
popülerliğini kazanması, Garett Hardin’in 1968
yılında yazdığı “Kaynakların paylaşımı ve
kullanımı”
konulu
çalışmadan
sonraya
rastlamaktadır. 1980’li yıllardan itibaren başta
ekonomi olmak üzere, sağlık, kültür, sosyal
yapı, demografi, güvenlik, konularıyla birlikte ele
alınan konulardan biri olmuştur.
Küreselleşmenin Nedenleri
Küreselleşmenin itici ve zorlayıcı nedenleri
olarak; teknolojik gelişmeler, politik etkiler,
ekonomik baskılar, değişen fikirler, sosyal ve
çevresel sorunlarda artışı sayabiliriz. İlerleyen
süreçte ise iletişim süreçlerinin hızlanması,
bilgiden kısa sürede yararlanma ve rekabetin
ortaya çıkması kaçınılmaz bir sonuçtur.
21. yüzyılda başta ekonomik krizler olmak

üzere, gelir dağılımı ve yoksulluk, sağlık, iklim
değişiklikleri, çevre, demografi, göç, etik,
yoksuzluklar ve terör gibi birçok global sorunlar
dünyada yaşanmaktadır. Küreselleşme ve
küresel değişimlerden olan demografik
değişimler, sosyal değişimler, ekonomik
aktiviteler, büyük ölçekli ve sistemik çevresel
etkiler toplum sağlığını önemli ölçüde
etkilemektedir. Ayrıca küresel olarak sıcaklık,
deniz seviyesi, aşırı yağışlar ve aşırı hava
olayları gibi iklimsel faktörler solunum sistemi,
gastrointestinal sistem, kardiyovasküler sistem,
serebrovasküler hastalıklar, vektör kaynaklı
hastalıklar ve travmalar açısından olumsuz
sağlık sonuçlarına neden olmaktadır.
Küreselleşmenin
Alanında Etkileri

Gelişimi

ve

Sağlık

Küreselleşmenin gelişimi iki dönem halinde
olmuştur. Birinci dönemde mal ticareti; ikinci
dönemde ise hizmet ticareti ön plana
çıkmaktadır. Hizmet ticareti açısından da hızlı
nüfus artışları, artan ihtiyaçlar ve azalan
kaynaklar nedeniyle küreselleşme sonucunda
sağlık sektörü etkilenmiştir. Dünya ölçeğinde
ortak standartların sağlanması amacıyla
Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü ve
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kurulmuştur. DSÖ,
II. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası sağlık
çalışmaları konusunda koordinasyonu sağlamak
için kurulmuştur. Sağlık sektörü, dünya üzerinde
ekonomik yönden en büyük sektörlerden bir
tanesi iken ülkemizde ise enerji ve eğitimden
sonra
en
büyük
üçüncü
sektördür.
Küreselleşme dinamik bir süreç olup, bazı
ülkeler için fırsatları, bazı ülkeler için de
zorlukları beraberinde getirmektedir. 1980
yıllarında neo-liberal politikaların ortaya çıkması,
sağlığa bütünsel yaklaşımın ortadan kalkması,
hastalıkların kontrolüne odaklanılması, kamunun
sistem içindeki rolünün sorgulanması ve
düzenleyici rolünün ön plana çıkartılması,
DSÖ’nün zengin ülke ve aktörlerin katkılarıyla
faaliyet göstermesi (farklı ilgi ve güçler!) ve
sağlığın
ticarileştirilmesini
beraberinde
getirmiştir. 1977 yılında, “Herkes için Sağlık
2000” hedefi benimsenmiştir. 1978 yılında
Kazakistan’ın Başkenti Alma Ata’da toplanan
Uluslararası Sağlık Konferansı’nda "Alma Ata
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Deklarasyonu" kabul edilmiştir. Deklarasyon,
temel sağlık hizmetlerini her ülkenin sağlık
sisteminin hem ayrılmaz bir parçası hem de
sosyal ve ekonomik kalkınma açısından en iyi
strateji olarak belirlemiştir. Küreselleşmenin
etkilerine genel olarak bakıldığında; ekonomik,
sosyal ve teknolojik anlamda birey ve
toplumların yararı hedeflenmiştir. Sağlık
alanında ise sağlık sistemi, hastalıklar (özellikle
bulaşıcı hastalıklar; var olan, bugüne kadar
karşılaşılmamış), alışkanlıklar (sigara, alkol),
madde kötüye kullanımı, iletişim ve iletişim
araçları bağımlılığı, çevresel tehditler (temiz su
kaynakları, doğal kaynaklarda azalma, hava
kirliliği, vb.), davranışsal patolojiler, yaşam tarzı
değişiklikleri, gıda güvenliği, iş sağlığı ve
güvenliği,
göç,
seyahat,
ilaç
sanayi
küreselleşmeden etkilenmiştir.
Sağlık politikasında bulaşıcı hastalıklar öncelikli
konular, bulaşıcı olamayan özellikle kronik
hastalıklar ve sağlık sistemini geliştirme öncelikli
olmayan konular haline gelmiştir. Sağlık
alanında yeni ilaçlar, kılavuzlar ve rehberler ve
aşıların bulunması teknolojik çözümler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Sağlık, kâr amaçlı sektör
içeren alanlar haline gelmiştir. Nüfusun artması,
sağlık ihtiyaçlarının artması, küresel eğilimlerin
artması sağlık reformu açısından sağlık
hizmetlerinin sunumunda özelleştirmenin yolunu
açmıştır. Bu durumda, sağlık hizmetlerinin
toplumun tüm kesimlerine eşit şekilde
sunulamaması ve eşitsizliği beraberinde
getirmiştir.
Bulaşıcı Hastalıklar
Bulaşıcı hastalıklarda, küresel yayılma riski söz
konusudur. Bu durum kelebek etkisi, kaos
teorisi ile açıklanabilir. Bir ülkede veya bir
bölgede görülen bulaşıcı hastalık vakaları çok
hızlı bir şekilde bütün dünya ülkelerine
yayılabilir. Bulaşıcı hastalıklarda yayılım;
güneyden kuzeye, doğudan batıya doğru
olmaktadır. Son yirmi beş yıl içerisinde özellikle
kontrol altına alındığı sanılan ve yoksullukla ilgili
tüberküloz, sıtma ve kolera gibi hastalıklarda ve
ilaçlara karşı dirençte ciddi bir artış söz
konusudur. Tarihsel süreçte salgın ve bulaşıcı
hastalıklar dünya genelinde savaşlardan daha
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fazla mortaliteye neden olmuştur.
Daha sonraki dönmede ise Kuş gribi (H5N1
virüsü), 1996 yılında Çin’de (evcil kazlarda),
1997 yılında Hong Kong (insanlarda); SARS
virüsü, 2002 yılında Çin’de; Domuz gribi, 2009
yılında, yaklaşık 7000 ölüm (DSÖ verileri); Kırım
Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Batı Nil Ateşi;
Koronavirüs (2019-nCoV), 31 Aralık 2019,
Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya
çıkmıştır.
Son yıllarda grip salgınları önemli hale gelmiştir.
Etkenin ilk izole edildiği yer ile anılan salgınlar
(Şangkay, Hong-Kong, Sidney, gibi) Asya’nın
bir köşesinde ortaya çıktıktan kısa süre sonra
dünyanın geri kalan kısımlarına yayılmıştır. Uzak
doğudaki kanatlı hayvanlarda öldürücü salgınlar
yapan ve insana da geçen “kuş gribi” kısa
sürede göçmen kuşların yolu üzerindeki tüm
ülkelere yayılmıştır. Küresel anlamda griplerin
yayılımı kolay olmakla birlikte, kontrol altına
alınmaları olanaklı hale gelmiştir. Hastalıkların
kısa sürede saptanması, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin
gelişmesi,
tüm
ülkelere
duyurulabilmesi ve edinilen bilgi ve deneyimlerin
hızlı bir biçimde paylaşılabilmesi bu anlamda
önemli gelişmelerdir. Bulaşıcı hastalıklarda etkin
bir mücadele için; gözetim, kontrol ve ortadan
kaldırma (eradikasyon), direncin önlenmesi ve
bilgi önemli basamaklardır.
Koronavirüs
Tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA
virüsleridir. Zoonotik olup, hayvanlardan
bulaşarak insanlarda hastalık yapabilir.
İnkübasyon
süresi,
214
gündür.
Belirtileri; ateş, burun akıntısı, öksürük, nefes
darlığı’dır. Hastalık spektrumu; soğuk algınlığı,
pnömoni, ağır akut solunum sendromu (SARS,
Severe Acute Respiratory Syndrome), böbrek
yetmezliği ve ölüm arasında değişmektedir.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19
(2019-nCoV) adı verilen koronavirüs, ilk kez 31
Aralık 2019’da görüldü. Dünya’da (Çin dışında)
85 ülke’ye yayılmış durumda olup, 14.768
koronavirüs vakası ve 267 ölüm olmuştur;
Çin’de 80.565 koronavirüs vakası, 3015 ölüm
olmuştur (https://www.who.int, 05.03.2020).
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Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
Bulaşıcı olmayan hastalıklarda, epidemiyolojik
açıdan kuzeyden güneye, batıdan doğuya doğru
bir artış söz konusudur. Bulaşıcı olmayan
hastalıklar, gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
%60’ından, gelişmekte olan ülkelerdeki
ölümlerin ise %30’undan sorumludur. Batılı
yaşam tarzı, beslenme biçimi, alkol ve tütün
kullanımı ve madde kötüye kullanımı sonucunda
beslenme ve endokrin sistem bozuklukları,
depresyon başta olmak üzere nöropsikiyatrik
hastalıklar, diyabet, obezite ve hipertansiyon
daha sık olmak üzere kronik hastalıklar ve
şiddete
bağlı
yaralanma
ve
ölüm
gözlenmektedir. Özellikle sigara yılda 3,5 milyon
ölümden sorumlu olup, 2030 yılında tahmini
olarak 10 milyon ölüme neden olabileceği
bildirilmektedir. Sigara kullanımında yayılım, az
gelişmiş ve toplumun yoksul kesimlerinde daha
fazla rastlanmaktadır.
Diyabet
Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF)
verilerine göre; 1985 yılında 30 milyon, 2000
yılında 151 milyon, 2006 yılında 246 milyon,
2011 yılında 366 milyon, 2014 yılında 387
milyon tanı konulmuş diyabet hastası mevcuttur.
Sağlık otoritelerinin verilerine göre; 2030 yılı için
438 milyon, 2035 yılında ise en az 592 milyon
tanılı diyabetli hastası olacağı tahmin
edilmektedir.
Çocuk Sağlığı
Çocuklarda, batı tipi beslenme ve sedanter
yaşam biçimi çocukluk çağında obeziteye
neden olmaktadır. Bilişim teknolojilerinin
gelişmesi nedeniyle; internet ve bilgisayar
kullanım oranlarının artması, problemli internet
kullanımı, sosyalleşme sürecinin olumsuz
etkilenmesi sonucunda çocuklarda fiziksel,
bilişsel ve psikososyal alanda etkilenmeler
meydana gelmektedir. En sık olarak da
konuşma bozuklukları ciddi bir sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır. Teknoloji bağımlılığı,
çocukların sanal bir dünyada bir rol
üstlenmesine neden olmaktadır.
Yoksulluk

Yoksulluk, dünya nüfusunun yaklaşık yarısını
etkilemektedir. Çocukluk çağında çocuk
işçiliğinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Çocuklarda yetersiz beslenme; çocukların
büyüme
ve
gelişmesini,
entellektüel
kapasitelerini,
yaşamlarını
tehdit
eden
hastalıklara karşı savunma mekanizmalarını ve
okul
performanslarını
olumsuz
olarak
etkilemektedir. Bilindiği üzere; sağlıklı çocuklar
sağlıklı yetişkinler için, sağlıklı yetişkinlerde
sağlıklı toplumlar için temel özelliğe sahiptir.
Yaşam Tarzı ve Beslenme
Kentleşme düzeyinin artması, yoğun iş hayatı,
kadınların iş hayatına katılımı, gelir düzeyinin
artması, hızlı yaşam tarzı, ev dışında yemek
yeme alışkanlığının artması, insanların evlerinde
yüzlerce TV kanalı karşısında hareketsiz bir
hayata alışması, kısa sürede hazırlanıp,
paketlenen ve çoğunlukla self servis yöntemiyle
tüketiciye sunulan fast food tarzı (atıştırma, ayak
üstü) beslenmeye neden olmaktadır.
Sağlıklı olmak için sağlıklı (dengeli ve yeterli)
beslenmek gerekmektedir. Fast food tarzı
beslenme, modern kültürün önemli bir sembolü
haline gelmiştir ve McDonald’s neslinin ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Hamburger, patates
kızartması, kızarmış tavuk, döner, pizza, soğuk
sandviç gibi fast food besin ve gıda
maddelerinin tüketimi sonucunda; sodyum,
şeker, kolesterol ve doymuş ve trans yağ içeriği
yüksek, katkı maddeli, A ve C vitaminleri ve lif
içeriği düşük, enerji ve kalori alımı fazla
olmaktadır. Bu tür beslenme sonrasında da kilo
fazlalığı veya obezite kaçınılmaz hale
gelmektedir. Fiziksel güce dayalı yaşam
tarzından yeterli fiziksel aktiviteye dayalı
olmayan yaşam tarzına geçiş (vücuda alınan
enerjinin harcanan enerjiden fazla olması!) ve
yoğun kalori içeren besinlerin tüketilmesi başta
kardiyovasküler hastalıklar olmak üzere birçok
kronik hastalığa ve kansere neden olmaktadır.
İletişim
İletişim, haberleşme ve bilişim teknolojilerindeki
hızlı gelişmelerin yaygınlaştırması, bilgiden kısa
sürede
yararlanma
olanaklarını
ortaya
çıkarması, hastalıklarla mücadele program

Lectures / 9. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book

oranlarını artırması, sağlık alanındaki yeni
tedavi, teknoloji ve stratejilerin hızla dünya
geneline yayılması, sağlık turizminin gelişmesi
ve global bir bilgi ağının kurulması neden
olmaktadır.
Sonuç
Küreselleşme kaçınılmazdır, yani başka bir
alternatif
yoktur!
Ülkelerin
gelişmişlik
düzeylerine göre ülkeler için sağlık alanında yeni
riskler ve fırsatlar getirebilir. Küreselleşme,
sanayileşmiş ülkeler ve uluslararası sermaye,
mal ve insan hareketleri açısından önemli bir
durumdur. Bu durum bilgi alışverişi, teknoloji
transferi ve rekabeti beraberinde getirir. Ayrıca
bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar ve çevre
sorunları, toksik atıklar, çevresel riskler (küresel
ısınma, ozon tabakasının delinmesi gibi), tütün
ve uyuşturucu madde kullanımı, sağlık alanında
eşitsizliklerin artmasına ve keskinleşmesine de
neden olmaktadır. Küreselleşme, devletlerin
sağlık hizmetlerinden elini çekmesine ve sağlık
hizmet sunumunu özelleştirmesine, koruyucu
hekimlik hizmetlerinin ikinci planda kalmasına,
beraberinde işsizlik ve yoksulluğun artışıyla
yaşam koşullarının bozulması ve sağlık
sorunlarının ortaya çıkmasını daha da
kolaylaştırmaktadır.
Kaynaklar
1. Çevik

C ve ark. Küreselleşme, Göç ve Birinci
Basamak Sağlık Hizmetleri. Aydın Avci İ,
editör. Göç ve Göçmen Sağlığı. 1. Baskı.
Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.1-5.
2. Özmen A. Küreselleşme ve Sağlık Hizmetleri.
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2015;
2(3):165-170.
3. Daulaire
N. Globalization and health.
Development 1999;42(4):22-4.
4. David Woodward, Nick Drager, Robert
Beaglehole, Debra J. Lipson, Globalisation
and Health: A Framework for Analysis and
Action, CMH Working Paper Series Paper No.
WG4: 10, World Health Organisation,
Geneva, 2001, s.4.
5. Kitapçı İ. Günümüzün Önemli Küresel
Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme. PESA
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2017;
3(4): 241-258.

6. Mehmet
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Oğuz Arslan. Küresel Kamu Malı
Olarak Sağlık ve Kuş Gribinin Türkiye
Ekonomisine Etkileri, Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi,
Eskişehir, 2006.
7. Taştan R, Özer C, Okcu A. Vektörlerle
Bulaşan Hastalıklar: İklim Değişikliği ve
Küreselleşmenin Tetiklediği Yeni Tehdit.
Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler
Kongresi (Bahar) Bildiriler Kitabı Cilt II (Fen
Bilimleri), 2019.
8. Aka HB. Küresel Güvenlik Bağlamında Sağlık.
Stratejik
Araştırmalar
Dergisi.
2007;
11:122-126.
9. Yıldız H, Turan M. Küreselleşme ve Sağlık.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
2010;36(1):39-41.
10. Kahraman A, Bolışık B. Küreselleşmenin
Çocuk Sağlığına Etkileri. The Journal of
Pediatric Research 2014;1(3):108-12.
11. Kadıoğlu BU. Küreselleşmeyle Artan Fast
Food ve Küreselleşmeye Karşı Slow Food.
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 2019;
7(95):204-213.
12. Coşansu G. Diyabet: Küresel Bir Salgın
Hastalık. Okmeydanı Tıp Dergisi 32015;1(Ek
Sayı):1-6.
13. Alu A. Küreselleşme ve Sağlık. Sağlık ve
Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi 2018; 1(1):
1-9.
14. Oral BG, Fazlılar TA. Küresel Sağlık
Politikalarının
Aktörleri.
Celal
Bayar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2019; 17
(4); 249-267.
15. Yach D, Bettcher D. The Globalization of
Public Health, I: Threats and Opportunities.
American Journal of Public Health 1998;
88(5):735-8; discussion 742-4.
16. Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri Sağlığın
Teşviki ve Geliştirilmesi Sempozyumu, 13- 14
Kasım 2008, Ankara
17. Scott Barrett. Transnational Public Goods for
Health, School of Advanced International
Studies, John Hopkins University for The
International Task Force on Global Public
Goods, 2005
18. http://www.sdplatform.com/Dergi/6/Kureselles
me-ve-saglik-iliskileri.aspx (Erişim Tarihi:
04.03.2020)
19. WHO, Global Tuberculosis Control, 2011
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(2019-n CoV Hastalığı) Rehberi,
T.C. Sağlık Bakanlığı, 21 Şubat 2020
21. https://www.who.int/docs/default-source/coron
aviruse/situation-reports/20200305-sitrep-45covid-19.pdf?sfvrsn=ed2ba78b_2
(Erişim
Tarihi: 06.03.2020)
22. Janssen HG, Davies IG, Richardson LD,
Stevenson L. Determinants of takeaway and
fast food consumption: a narrative review.
Nutrition
Research
Reviews
2018;31(1):16-34.
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Giriş
Dünya da özellikle içerisinde bulunduğumuz yüzyılda bilim ve
teknoloji alanında çok hızlı gelişmeler yaşanmıştır. Bu hızlı
gelişme hiç kuşku yok ki toplumun değişmesini de sağlamıştır.
Bu değişim topluma olumlu bir şekilde tesir ederken, birçok
alanda da önemli tahribatlara yol açmıştır. Çağımızda toplumsal
değişmeye paralel olarak hızlı bir değişime uğrayan
kurumlardan biri ailedir. Çok sayıda deneyim ve bilgiyi çocuğa
aktaran sosyalizasyon sürecinde de aile çevresinin önemi
bilinmektedir. Ancak değişen toplumda aile yapısı her zaman
çok hızlı bir şekilde gelişen teknolojik yeniliklere uyum
sağlayamıyor. Bu durum çeşitli sorunlar doğurmakta dolayısıyla
çocuk eğitimini de etkilemektedir. Bu sorunların en önemlileri,
aile içi iletişim ve etkileşimdeki güçlüklerdir. Eskiden sorun
basitti, aile büyüklerinin, çocukları kendilerinin yetiştirildiği
tarzda yetiştirmeleri yeterli idi. Oysa günümüzde geleneksel
yaklaşımın geçersiz ve yetersiz olduğu, toplumsal yapıların
durağan olmadığı fark edildi. Endüstriyel farklılaşma ve
modernleşmede ilk aşama aile ekonomisinde fark edilmiştir.
Erkekler ile kadınlar, anne-baba ile çocuklar arasındaki ilişkiler
değişmiştir. Modernleşmenin getirdiği bir diğer sonuç da, doğal
olarak insanların kırdan kentlere göç etmesi, bunun sonucunda
geleneksel akrabalık ilişkilerini bırakmalarıdır. Ekonomik yaşam
nedeniyle de kent ailesinin görevleri geleneksel ailelerinkine
oranla daha azalmıştır. Aile bireylerinin zamanlarının büyük bir
bölümünü birbirlerinden uzakta geçirmeleri aile bağlarının
gevşemesine neden olmuş ve bireysellik daha çok ön plana
çıkmıştır. Günümüzde bireyselleşmenin artması, aile bağlarının
kopması hatta aile büyükleri ile çocukların farklı şehirlerde
yaşaması nedeniyle Hospis ve palyatif bakımın önemi daha çok
artmıştır.
Hospis
Hospis Latince’de “misafir”, “misafirperverlik” sözcüğünden
gelir. Hospisler ilk kez orta çağlarda Romalılar döneminde
gezginler için dinlenme yerleri olarak kurulmuştur. 1967 yılında
Avrupa’da Dr. Dame Cicely Saunders ismiyle Londra’ da
açılmıştır. Modern hasta bakımı, ağrı yönetimi, araştırma ve
eğitim modelini yansıtacak şekilde modern hospis kavramını
ortaya çıkardı ve geliştirdi. Amerika ise ilk kez 1974 yılında
Florence Wald sayesinde tanışmıştır.
Almanya’da Palyatif bakım 1983’de Köln Üniversitesi cerrahi
bölümüne bağlı olarak ilk palyatif servisin kurulmasıyla başlar.
2010 yılına gelindiğinde 220 palyatif servis ve 170 Hospis
merkezi kurulmuştur. 1999’da İngiltere’de 236 palyatif bakım
kurumu (Hospis ve hastanelerdeki palyatif servisler) 400
toplumsal palyatif bakım hizmet merkezi (evde hospis ve
palyatif bakım hizmetlerini sunan kurumlar) oluşturulmuştur.
Hospis (Destekevi)….
Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı ve Üniversite sağlık tesislerinde
mevcut tedaviye yanıt vermeyen son dönem hastalar ile ilerlemiş
kronik hastalığı olan hastaların semptom kontrolünün sağlandığı
ev ortamına sahip mekanlardır.
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Bakanlığın paylaşmış olduğu görselde de anlatıldığı gibi
kapsamlı palyatif bakım birimine entegre girişi ayrı olacak ve
diğer hastalarla birbirini görmeyecek şekilde girişi olan en yakın
yerde kurulmalı denilmekte. Burada opioid kullanımı ile ağrı
kontrolü ve psikososyal destek verilen yerler olarak
tanımlanmıştır.
Hedef:
Pilot (3 İl) ya da 2023’e Kadar 54 Adet
Bir hasta evde bakımı olası olmadığında veya hastanede mevcut
tedavilerden yarar sağlamayacağı (özellikle bir hastanenin
palyatif servisinde) durumlarda hospise kabul edilir.
-Hospis; hasta ve ailelerini hastanın sağlık sorunu konusunda
eğiten, gerektiğinde opioid kullanımı yapılan, acil tıbbi gözetim
isteyen semptomları fark etme gibi bakıma dair konularda öneri
sunan….
-Hasta ve ailelerine
-kronik hastalıkla baş etme yöntemleri
-ev destek sistemleri taşıma,
-alışveriş,
-yemek hazırlama gibi konularda yardım sağlayan,
-Bireyin ve ailenin yaşam sonu bakımının nasıl yönetilmesi
gerektiğini öğreten,
-Her türlü invazif işlemden kaçınıldığı, nadir de olsa gerektiğinde
bağlı bulunduğu hastaneden konsultasyon hizmetlerinden
faydalanılabilen,
-Bağlı olduğu sağlık tesisinin planlamasına göre yatak sayısı
bulunduran merkezlerdir.
Hospiste hangi uzmanlar çalışacak diye bakacak olursak;
-Hospiste; bir hekim sorumluluğunda oluşturulacak ekipte asgari
olarak;
-4 hekim, 12 hemşire, 1psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1
eczacı, 1 din görevlisi, 1 diyetisyen ve ihtiyaca göre
fizyoterapist, solunum terapisi, mesleki terapi, müzik ve sanat
terapileri vb. personel ile idari personel yer alır.
Hospise Kabul Şartları;
-Kapsamlı Palyatif Bakım Merkezindeki ekipten en az üç
hekimin yatış raporu vermesi gerekmektedir. Eğer dış
merkezden sevk yapılacaksa bu ekip tarafından uygun
görüldükten sonra hospise yönlendirilir.
-Hospis sorumlu hekimi ilk değerlendirmesini yaptıktan sonra
eğer yeri varsa hastayı yatırır. Eğer yeri yoksa sıraya alır. Gerekli
durumlarda Kapsamlı palyatif bakım birimindeki hekim
arkadaşlarından konsültasyon ister. Taburculuk gereken
durumlarda hastanın durumuna göre kapsamlı palyatif bakım
merkezi, kapsamlı palyatif bakım merkezi, evde sağlık birimi
veya aile hekimliği birimine sevki yapılabilir.
Hospis binasında bulunması gereken asgari odalar ve koşulları;
Meşgale odası: İçerisinde lavabo, kolay temizlenebilen masalar,
tabure ya da sandalye, kilitli malzeme dolapları, duvara monte
televizyon olan yeterli alana sahip mekândır. Burada hastaların
zaman geçirebilecekleri ve farklı hobiler ve terapiler yapılacak
yerler olarak yapılandırılmalı. Bunun dışında çok amaçlı salon,
hasta müdahale odası, poliklinik odası, Mevcut hizmet veren
ekibin oturabileceği ve dinlenebileceği oda, mutfak, kuaför,
hasta odaları ki; Her hastaya özel en az 40 m2 alana sahip
hasta ve aile yakınlarının refakatine uygun, banyolu, balkonlu ve
refakatçilerin yatması için de uygun tefrişata sahip mekanlar
olarak dizayn edilmelidir. Mutfak, çamaşırhane ve ibadet odası
yer almalıdır. Binanın geniş bir bahçesi ve dolaşımı sağlamak
için araba, akülü ve kumandalı arabalarda dahil bulunması
gerekmektedir.
Hospisde verilen hizmetler;
-Ağrı ve diğer rahatsız edici semptomlar giderilmeye çalışılır
-Ölümü hızlandırma veya erteleme amacı taşımaz.
-Hasta bakımının psikososyal ve ruhani yönlerini fiziksel bakıma
entegre eder.
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-Hastaların, son ana kadar mümkün olduğunca aktif bir yaşam
sürmelerinde destek sağlar.
-Hasta yakınlarına yas süreçleriyle başa çıkabilmelerinde destek
sağlar.
-Yaşam kalitesini arttırır, ve aynı zamanda hastalık sürecini
olumlu etkileyebilir.
KAYNAKLAR:
1. Thompson, E.P. (1990). “The Making of The English Working
Class”. London, 1963 (Aktaran Özen, Sevinç, Sanayi
Kasabasında Yaşam Biçimi ve Aile Yapısında Meydana Gelen
Değişmeler: Soma Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
2. Hospice: Philosophy of care and appropriate utilization in the
United States: https://www.uptodate.com/contents/hospicephilosophy-ofcare-and-appropriate-utilization-in-theunitedstate
s?search=hospice&source=search_result&selectedTitle=1~110
&usage_type=default&display_rank=1 Accessed Aug 20, 2018
3. Clark D. From margins to centre: a review of the history of
palliative care in cancer. Lancet Oncol 2007;5:430-8
4. Bag B. Almanya örneğinde sağlık sisteminde palyatif bakım
uygulamaları. Türk Onkoloji Dergisi 2012;27(3):142-149.
5. Jackson A, Eve A, editors. Directory 99-hospice and palliative
care services in the United Kingdom and Republic of Ireland.
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Family Medicine Training in Malta

Family Medicine in Malta

Yanica Vella
Malta, Malta, Malta E-mail: dryanicavella@gmail.com

Full Text

Family Medicine program started off in Malta in the
year 2007. After finishing Medical School in Malta a
doctor is expected to spend 2 years rotating
between different specialities. In the second year of
this, one should start gearing up their cv towards the
particular speciality they desire. In the case of GP
one is expected to have sufficient evidence that they
have worked or taken part in events held in the
community aimed at improving ones health as a
doctor.
Up until last year the program lasted 3 years but this
has now been upped to four years. The training is
made up of a mixture of family medicine
attachments and also hospital placements with the
aim of having as much exposure to different
specialities as possible by the end of the training.
At the beginning of the training program the trainee
gets to select a trainer who will be his/her mentor for
the duration of the training. The trainee and the
trainer are to meet up on weekly basis to discuss
any burning issues or difficult cases that are
encountered in day to day practice. This is also used
as an opportunity to go through latest guidelines and
discuss topics which bring about diagnostic
uncertainty to the trainee.
The doctor is expected to keep a log of cases on an
online portfoglio which is reviewed by the training coordinators every few months in order to ascertain
whether the candidate is up to standard, and
whether there are any issues that need to be
rectified.
Various hospital placements are done some of
which include ENT, Medicine, Ophthalmology,
Dermatology, Genito-urinary Medicine, Paediatrics,
psychiatry, palliative medicine, Gynaecology,
Orthopaedics and A&E. Each rotations lasts
between 1-3 months.
For completion of training
the trainee must
successfully complete the training programme and
undergo two examinations, one which is aimed at
assessing clinical skills and the other in the form of
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Family Medicine in Malta is divided into the private
sector and the public sector. In the private sector
one gets to select the doctor of their preference and
visits are normally against payment, held in a private
clinic. As a general practitioner one gets to choose
their own working ours and tailors them as he/she
desires.
On the other hand, the public sector is made up of
8 main government clinics which are spread to
cover different parts of the island, and 15 periphery
clinics where basic tasks such as blood pressure
monitoring and repeat prescriptions are done.
Three out of the eight main clinics are open 24hrs
and these serve both for routine cases and
emergency cases. The aim is to try to offload the
hospital from cases which can be tackled in the
community.In these centres there are various other
services offered, such as physiotherapy, podology,
gynaecology, internal medicine. orthopaedics,
ophthalmic, well baby, vaccination,speech and
language, chronic disease management and lifestyle
clinics.
There are also screening programs in place for early
detection of colon, breast and cervical cancer.
In the case of the public sector service is free of
charge for any person holding an employment
licence & paying social security, and also for citizens
of countries with reciprocal health care agreement in
force with Malta.
Patients are seen as walk in cases were they are
triaged into acute or routine cases. Depending on
which case they are classified into they are direct to
be seen in a GP clinic or else in the emergency
room.
Doctors within this sector work on a shift based
system and therefore one much appreciate that
handover is of utmost importance.
There are usually eleven doctors on a morning shift
and these are given different tasks each day. The
following are examples of how doctors are allocated:
Number of doctors : Location
4: GP clinics
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2: Emergency room
1: home visits
1: prescription clinic
1: Diabetes clinic
1: Chronic disease management clinic
Telephone consultations are normally done by one
of the doctors who happens to be free at the time of
the call.
There are also other services offered at the clinics
which help the clinician better at diagnosis such as
ECG, XRAYS & Blood letting facilities.
What are our aims for the future:
The practice is currently focusing on disease
prevention by aiming to increase clinics on teaching
the public on implementing lifestyle measures in
order to improve their health. As a GP there is a
better chance of bringing these messages across as
generally patients have more trust with their GPs
than hospital doctors.
In Malta, documentation is still in paper form. We
are currently introducing the digital system for
patient documentation. This is something which we
are looking forward to have in our day to day
practice as patient documentation is very important
both for continuity of care and also medico legally as
a doctor.
Another aspect which is given a lot of attention to
over the past few years in the increase in medical
education programs for both GPs and GPs trainees
to keep up to date with the latest guidelines and
practices both locally and internationally.
Overall I find working as a GP in Malta as fulfilling
and find that there is always room for improvement.
We aim to work using a multidisciplinary approach in
our practice and therefore working as a team is key.
This requires a process of continuous learning and
good communication between the different health
professionals within the practice.
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Assessment of Sleep Disorders and Quality of
Life in 6-18 Years Old Children With Primary
Headache
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Presentation on 06/03/2020 11:00 in "Oral presentations 1" by Yasemin Karal.

Keywords / Anahtar Kelimeler: Primary headache, sleep
disorders, quality of life, child
Aim:
Headache is a common disorder that affects children as well as
adults. Sleep-related disorders are shown to be more often in
children with headache. This is an important problem that can
deteriorate the quality of life in addition to worsening the natural
course of the disease. The aim of this study was to evaluate
sleep disorders and quality of life in children with primary
headache.
Method:
This study was carried out among the patients who applied to
Pediatric Department and Pediatric Neurology outpatient clinics
of Trakya University Faculty of Medicine. The study included 33
primary headaches and 36 healthy volunteers aged 6-18 years.
Demographic and clinical datas were gathered for all children. In
order to evaluate the sleep disturbances a ‘Pediatric Sleep
Questionnaire’ and to evaluate the quality of life ‘Pediatric
Quality of Life Inventory’ were applied to all patients and control
group.
Results:
The patient group consisted of 33 patients (25 had migraine, 5
had tension headache, 3 had migraine and tension headache).
Behavioral problems, breathing problems, other scores, total
sleep problems score and total score were significantly higher in
the patient group than the control group. Sleep-related
movement disorders, difficulty in falling asleep, falling asleep
and sleep problems, sleep waking frequency, nightmare
disorders, additional problems, daytime sleepiness, bruxism,
morning waking up tired, restless sleep and sleep talking in the
patient group were statistically significantly higher than control
group. There were no diffferences between the two groups in
terms of snoring score, sleep sweating and sleepwalking. All
quality of life scores were significantly lower in the patient group
than the control group.
Conclusions:
This study demonstrates the characteristics of sleep disorders
and quality of life in children with primary headache. Children
with primary headache have an increase in the frequency of
sleep disorders and a decrease in quality of life.
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Ebeveynlerin Nedeni Belli Olmayan Konuşma Sesi
Sorunlarına Dair Görüş ve Tutumları
Şule Yılmaz, Memduha Taş
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Keywords / Anahtar Kelimeler: konuşma sesi bozukluğu,
ebeveyn, fonolojik bozukluk, artikülasyon bozukluğu
Aim:
Konuşma sesi bozuklukları artikülasyon ve fonolojik güçlüklerle
karakterize olan ve çocuğun konuşmasının anlaşılırlığını
olumsuz etkileyen problemlerdir. Konuşma sesi bozuklukları
çocukluk çağında en sık karşılaşılan iletişim sorunları
arasındadır. Çocuklardaki dil-konuşma ile ilgili sorunların
saptanması ve müdahalesi sürecinde ebeveynler önemli bir bilgi
ve destek kaynağı olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı
çocuklarında konuşma sesi sorunları olan ebeveynlerin
konuşma sesi bozukluklarına dair görüşleri ve çocuklarındaki bu
sorun karşısındaki tutumlarına dair bilgi edinmektir.
Method:
Çalışma konuşma anlaşılırlığında ve konuşma seslerinin
üretiminde bir sorun olduğu gerekçesiyle T.Ü. Kulak Burun
Boğaz Kliniğine getirilen 5-12 yaş aralığındaki 109 çocuk ve
ebeveynleri ile yürütülmüştür. Konuşma sesi bozukluğuna yol
açabilecek ikincil ya da eşlik eden problemleri olan olgular
dışlanmıştır. Veriler çocuklarının değerlendirilmesi sürecinde
ebeveynlere uygulanan, açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan
bir anket formu aracılığıyla toplanmış ve betimsel olarak analiz
edilmiştir.
Results:
Konuşma sesi sorunları nedeniyle getirilen çocukların %46.8’ini
7 yaş altındaki, %53.2’sini ise 7-12 yaş aralığındaki çocukların
oluşturduğu görülmüştür. Çocuklarda en sık rastlanan durumun
fonolojik gecikme olduğu (%50,2), bunu fonolojik bozukluk ve
artikülasyon bozukluğunun izlediği saptanmıştır. Ebeveynlerin
%83.3’ü okul yaşamı ve akademik başarı ile ilgili kaygıları
olduğunu, %17.4’ü ise bu problemin çocuklarının okul başarısını
etkilediğini gözlemlediklerini belirtmişlerdir. Başvuru yaşının geç
olmasının birincil nedeninin problemin kendiliğinden düzeleceği
beklentisi olduğu görülmüştür. Ailenin çocuktaki problem
karşısındaki tutumu sorgulandığında olumsuz geri bildirim
vererek model olma, sözcükleri hecelemesini isteme, yargılayıcı
tavır sergileme gibi istenmedik davranışların varlığı saptanmıştır.
Conclusions:
Ebeveynler çocuklarındaki konuşma sesi sorunlarını erken
dönemde fark etmelerine karşın soruna yönelik çözüm arayışına
girmekte gecikmektedirler. Konuşma sesi bozukluklarına yönelik
çözüm arayışının temelinde çoğunlukla okul ile ilgili kaygılar ya
da olumsuz deneyimler yatmakta ve geç kalınan bu dönemde
çocuklar
doğru
olmayan
ebeveyn
tutumları
ile
karşılaşabilmektedir. Konuşma sesi bozukluklarının çocuk
üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için
ebeveynlerin bilgilendirilmesi ve hekim, öğretmen ve ilgili diğer
uzmanların işbirliği gerekmektedir.
Full Text

Giriş
Konuşma sesi bozuklukları (KSB) artikülasyon ve/veya fonolojik
kaynaklı konuşma sesi hataları ile karakterize olan, bireyin
konuşmasının başkaları tarafından anlaşılmasını güçleştiren
sorunlardır. Çocuklarda sık rastlanan iletişim problemleri
arasında yer alan KSB için okul öncesi dönemdeki çocuklarda
%10-15, okul çağında ise %6’ya varan görülme sıklığı
bildirilmektedir (American Speech Language Hearing
Association, 2000; McLeod & Harrison, 2009). KSB işitme
kaybı, nörolojik nedenler ya da konuşma organlarındaki yapısal
farklılıklar gibi nedenlere bağlı olarak görülebilir veya otizm
spektrum bozukluğu, Down Sendromu ya da öğrenme
bozukluğu gibi bir duruma eşlik edebilir. Bununla beraber KSB
gözlenen olguların büyük bir bölümünde problemle
ilişkilendirilebilecek belirgin bir neden bulunmamaktadır (Dodd,
2014). KSB görülen çocuklar altta yatan nedenlerin neler
olduğu, konuşmada gözlemlenen hataların özellikleri, eşlik eden
başka sorunların varlığı, problemin şiddeti ya da tedaviye
verdikleri yanıtlar açısından farklılıklar göstermekte ve belirli
özelliklerine
göre
çeşitli
alt
gruplar
içerisinde
sınıflandırılabilmektedirler. KSB terimi farklı alt gruplar altında
sınıflandırılabilecek konuşma sesi problemlerinin tümünü
kapsayan genel bir ifadedir. Dolayısıyla artikülasyon
bozuklukları, fonolojik gecikme ve bozukluklar ve çocukluk çağı
apraksisi gibi durumların tümü KSB genel başlığı altında temsil
edilmektedir.
Çocuklarda görülen dil ve konuşma sorunlarının saptanması ve
çözümüne yönelik müdahale sürecinde aileler önemli rol
üstlenmektedir. Ebeveynlerin duruma karşı takındıkları tavır ve
yaklaşımları, dil gelişimini destekleyici bir ortam yaratabilecek
bilgi ve beceriye sahip olmaları, müdahale sürecinde kendilerine
düşen görevler konusundaki isteklilik ve becerileri istenen
hedeflere ulaşabilmek açısından önemli faktörlerdir. Dilkonuşma terapisinden etkili sonuçlar elde edebilmek için
terapinin gerekli sıklıkta, çoğunlukla da haftada birkaç kez
olacak şekilde planlanması önerilmektedir (Allen, 2013). Ancak
mali sorunlar, zaman kısıtlılıkları ya da ilgili hizmetleri verecek
kişilerin sınırlı sayıda ve dolayısıyla yoğun bir çalışma programı
olmasından dolayı müdahale süreci daha seyrek randevularla
yürütülmektedir. Bu da aileye düşen görevlerin artması ve
ebeveynlerin süreçte daha aktif rol alabilecek becerilerle
donatılması gerekliliğini doğurmaktadır. Çocuklardaki dilkonuşma sorunlarına müdahale sürecinin ebeveynlerin katılımı
ve aktif desteği ile yürütülmesi pek çok uzman tarafından tercih
edilen bir yoldur (Sugden vd., 2019). Dolayısıyla aileyi tanımak,
gereksinimlerini saptamak, soruna dair bilgi ve tutumları
hakkında bilgi sahibi olmak aile aracılığıyla çocuğu
destekleyebilmek açısından önem taşımaktadır. Bu noktadan
hareketle planlanan bu çalışmanın amacı çocuklarında KSB
olan ebeveynlerin konuşma sesi bozukluklarına dair görüşleri ve
çocuklarındaki bu sorun karşısındaki tutumlarına dair bilgi
edinmektir.
Yöntem
Çalışma konuşma anlaşılırlığında ve konuşma seslerinin
üretiminde bir sorun olduğu gerekçesiyle 2018-2019 yıllarında
Trakya Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Kliniğine getirilen 5-12
yaş aralığındaki 109 çocuk (39 kız, 70 erkek) ve ebeveynleri ile
yürütülmüştür. Olguların seçiminde KSB kapsamı altındaki
sorunlar arasında ya da çocuktaki problemin şiddeti açısından
bir ayrım yapılmamış, konuşma sesi hataları nedeniyle getirilmiş
olan ve yapılan değerlendirmede takip edilmesi ya da terapi
programına alınması kararı verilen olguların tümü araştırmaya
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dahil edilmiştir. Konuşma sesi bozukluğuna yol açabilecek
ikincil ya da eşlik eden problemleri olan olgular dışlanmıştır.
Veriler olgulara ait dosyalarda yer alan çocuk ve ebeveynlere
dair bilgilerin ve 2018 yılından itibaren KSB olan çocukların
ebeveynlerine çocuğun değerlendirilmesi sürecinde rutin olarak
uyguladığımız sorgulama formunda yer alan bilgilerin taranması
yoluyla elde edilmiştir.
Bulgular
Konuşma sesi sorunları nedeniyle getirilen çocukların yaş
ortalamaları 6.9±1.8’dir (min=5, max=11.9) ve %46.8’ini 7 yaşın
altındaki, %53.2’sini ise 7-12 yaş aralığındaki çocuklar
oluşturmaktadır (Tablo 1). Çocuklarda sıklıkla fonolojik
gecikmeler olduğu gözlenmiş, bunu fonolojik bozukluk ve
artikülasyon bozukluklarının izlediği saptanmıştır. Çocukların
%5.5’inin okula gitmediği, %21.1’nin okul öncesi eğitimine,
%73.4’ü ise ilköğretime devam ettiği görülmüştür.

Tablo 1. Çocuk ve ebeveynlere dair özellikler
Çocuğa ilişkin bilgiler Anneye ilişkin bilgiler Babaya ilişkin bilgiler
Yaş
ortalaması: Anne yaş ortalaması: Baba yaş ortalaması:
6.9±1.8 yıl
33.7±5.2
36.2±4.2
Yaş < 7: %46.8 Yaş ≥ Anne eğitim düzeyi
7: %53.2
İlköğretim: %42.0
Kız: %64.2 Erkek:
%35.8
Lise: %28.2

Baba eğtim düzeyi

Eğitim durumu

Yüksek öğr: %28.0

Yüksek öğr: %33.3

Okula gitmiyor: %5.5

Yok: %1.8

Okul öncesi
%21.1

İlköğretim: %31.0
Lise: %35.7

eğitim:

İlkokul: %73.4
Konuşma
gecikmesi
öyküsü: %15.6

Sorgulamaya yanıt verenlerin %81.7’si anne, %4.6’sı baba,
%13.8’i her iki ebeveyndir. Ebeveynlerin 15.6’sı çocuklarının
konuşmaya geç başladığını ve bunların arasından %7.3’ü ise
daha önceden bu nedenle bir uzmanla görüşmüş olduklarını
ifade etmiştir. Bazı ebeveynler (%23) çocuklarını daha erken bir
dönemde getirmeyi düşünmüş olduklarını belirtmişlerdir. Daha
erken bir dönemde gelmeyi düşünen ebeveynlerin tümünün
çocukları yedi yaşından büyüktür. Bu grupta yer alan
ebeveynlerin çocuğu getirmeme nedenlerinin okula başlayınca
problemin düzeleceğini ummak, çocuğu geç konuştuğu için bu
durumun doğal olduğunu düşünmek ve nereye başvuracağını
bilememek olduğu görülmüştür.
Çocukların büyük çoğunluğu (%83.3) için ebeveynlerin çözüme
yönelik bir arayış içerisine girmelerinin temel nedeninin okul
yaşamı ile ilgili kaygılar olduğu görülmüştür. Ebeveynlerin okulla
ilişkili dile getirdikleri kaygıları şunlardır: çocukları ile alay
edilmesi korkusu, arkadaşları tarafından dışlanma, okumayazma öğrenmekte zorlanma, çocuğun okulda kendini ifade
edememesi (Tablo 2). Bazı ebeveynler ise birisinden duydukları
için geldiklerini ya da öğretmen tarafından yönlendirildiklerini
belirtmişlerdir. Çocuklarının okulda zorlandığını ve okuldaki
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başarısızlığın konuşma sesi sorunu nedeniyle olduğuna
inandıklarını belirten ebeveynlerin oranı %17.4’tür. Tüm çocuklar
açısından bakıldığında daha önce başvuruda bulunmamış
olmanın birinci nedeninin problemin kendiliğinden düzeleceği
beklentisi olduğu saptanmıştır.
Konuşma sesi sorunlarının herhangi bir nedenle ilişkisine dair
fikirleri sorgulandığında olası nedenler arasında dil bağı, aile ya
da akrabalarda konuşma problemlerinin varlığı, çocukla ilişkili
bazı özellikler (örn. yeterince dikkat etmemesi, çaba
göstermemesi), dilinin dönmemesi, çocuğun hastalık geçirmiş
olması gibi nedenlerden söz edildiği görülmüştür (Tablo 2). Bazı
ebeveynler konuya dair araştırma yaptıklarını belirterek (%13.3)
çoğunlukla internetten edinmiş oldukları bilgilerden söz etmiş,
bazıları ise bu konuda herhangi bir fikir belirtmemişlerdir (%8.3).
Tablo 2. Ebeveynlerin bazı sorulara verdikleri %
cevaplar
Bu
durum Kafaya
takıyor
/ 38.5
çocuğunuzun yaşamını üzülüyor
etkiliyor mu?
Sinirleniyor / sinirli
35.0
Konuşmak istemiyor 21.1
(bazı ortam ya da
kişilerle)
Etkilemiyor
Girişken /
güvenli değil
Okul yaşamı ile ilgili
endişelendiğini
söyleyen ebeveynlerin
(%83.3) belirttiği olası
nedenler

20.2
kendine 17.4

Öğrenmekte
/ 47.7
derslerde zorlanma
Arkadaş
ilişkileriyle 40.4
ilgili zorluklar
Okulda kendini/derdini 37.6
iyi anlatamama
Kaçınma (etkinliklere 7.3
vb. katılmaktan)

(Okulda öğrenmekte 17.4
zorluk çekiyor)
Çocukların konuşurken Dil bağı
40.4
bazı sesleri eksik ya da Ailede/akrabalarda
21.1
hatalı
söylemesinin konuşma
sorunu
nedeni ne olabilir?
olması
Hastalık geçirmiş olma 13.8
Çocuğun
yapısı 12.8
(dikkatsiz,
çabalamıyor, hareketli)
Dilinin dönmemesi
10.1
Öğrenmekte zorlanma 10.1
Fikri yok
8.3
Nedeni bulunmayabilir 4.6
Çocukların konuşma
gelişimini desteklemek
için
evde
neler
yapılabilir?

Bol bol konuşmak
28.4
Yanlışlarını düzeltmek 25.7
Kitap
okumak
okutmak
TV/tablet/telefonu
kısıtlamak
Birlikte
yapmak

Sizden çocuğunuzdaki
konuşma
sorununa
yönelik
evde
bazı
çalışmalar yapmanız
istense bunu yapabilir
misiniz?

bir

/ 22.0
16.5

şeyler 13.8

Diğer
Evet, yapabilirim
yapmaya çalışırım

5.5
/ 54.1

Deneriz ama yapabilir 20.2
miyiz bilmem
Ben yapamasam da … 5.5
yaptırır
Zor
11.9
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Ebeveynlerin çocuklarındaki problem karşısındaki tutumları
sorgulandığında olumsuz geri bildirim vererek model olma (örn.
“öyle söylenmez böyle söylenir” / “yanlış söylüyorsun, bak
doğrusu böyle”) sözcükleri hecelemesini isteme, yargılayıcı tavır
sergileme (“bebek misin sen?” / “böyle mi konuşmak istiyorsun
okulda da?”) gibi istenmedik davranışların varlığı saptanmıştır.
Bazı anneler çocuğun hatalı ürettiği sesleri tek tek söyletmeye
çalıştıklarını, bazıları ise sesleri söylerken ağzın/dilin aldığı şekli
göstererek model olduklarını belirtmişlerdir. Ebeveynlerin
çoğunun konuşma sesi problemlerinin çocuğun yaşamını
kısıtladığını/etkilediğini ya da kısıtlayabileceğini düşündükleri
saptanmıştır. Ebeveynler tarafından konuşma sesi probleminin
varlığı ile ilişkilendirilen durumlar arasında çocuğun sinirli
olması, kendine güvenmemesi, bazı ortamlarda konuşmak
istememesi, girişken olmaması, okulda arkadaşlarıyla sorunlar
yaşaması yer almaktadır.

göstermektedir. Ebeveynlerin dil-konuşma gelişimine dair
bilgilendirilmesi hem sorunları daha erken fark ederek
gecikmeden önlem alınması için girişimde bulunmaları hem de
dil ve konuşma gelişimini destekleyecek doğru yaklaşımları
öğrenmeleri açısından önemlidir. Bu noktada çocukla temasta
olan hekim, öğretmen gibi diğer uzmanlarla işbirliği içerisinde
çalışmanın gerekliliği anlaşılmaktadır.
Kaynaklar
Allen MM (2013). Intervention efficacy and intensity for children
with speech sound disorder. J Speech Lang Hear Res, 56:
865-877.
American Speech-Language-Hearing Association (2000).
Communication Facts, Rockville, MD: American SpeechLanguage-Hearing Association.

Tartışma ve Sonuç
Gelişimsel süreçte çocukların konuşma seslerinin üretiminde
hatalar yapmaları doğal olmasına rağmen bu hataların beklenen
zamanda düzelmeyerek okul çağında da görülmeye devam
etmesi nedenler ve sonuçlar açısından dikkate alınması gereken
bir durumdur. Araştırmalar KSB görülen çocukların okuma
becerileri ile ilgili sorunlar yaşayabildiklerini göstermektedir
(Lewis vd., 2011; Raitano vd., 2004). Ayrıca dil ve konuşma ile
ilgili güçlükler çocuğun sosyal ortamlara girmekten kaçınmasına
ve sosyal ve davranışsal güçlükler yaşamasına yol açabilir
(Botting & Conti-Ramsden, 2000; McCormack vd., 2011). Bu
araştırmada ebeveynlerin konuşma sesi sorunlarına yönelik
çözüm arayışının temelinde okul ile ilgili kaygıların ya da
deneyimlerin yattığı ve çocuklarındaki soruna yönelik çözüm
arayışına girmek için çoğunlukla okul çağının gelmesini
bekledikleri görülmüştür. Beklemekle geçirilen dönemde ise
çocuğun konuşmasına yönelik olumsuz geri bildirim verme,
çocuğu yargılayıcı tavır gibi bazı davranışların sergilendiği
saptanmıştır.
Konuşma sesi bozukluğu görülen çocukların büyük bölümünde
bu duruma neden olabilecek belirgin bir sebep
saptanamamaktadır. Bu çalışmada ebeveynlerin önemli bir
kısmı KSB’ye yol açabilecek olası nedenler arasında dil
bağından söz etmiş, bazıları ise böyle bir durumun bulunup
bulunmadığını değerlendirmesi için çocuklarını doktora
götürmüş olduklarını ve belirtmişlerdir. Ancak zamanla
problemin kendiliğinden düzeleceğini ummak ve nereye
başvuracaklarını bilememek gibi nedenler yüzünden çocuğun
bir dil ve konuşma bozuklukları uzmanına ulaşmasının geciktiği
görülmüştür. Ebeveynlerin büyük çoğunluğu konuşma sesi
sorunu varlığının çocuklarının yaşamını etkilediğini, örneğin
çocuğun üzülmesine, sinirli olmasına, bazı ortamlarda ya da
yabancılarla
konuşmaktan
kaçınmasına
yol
açtığını
düşündüklerini belirtmişlerdir. KSB çocuğun okuldaki öğrenme
performansını, sınıftaki aktivitelere katılımını etkileyebilen bir
sorundur (Daniel & McLeod, 2017). Dolayısıyla ebeveynler
çocuklarının konuşma sesi problemlerinin üstesinden gelmek
için evde kendi kendilerine çözümler aramak yerine vakit
geçirmeden konunun uzmanlarına başvurmalı ve verilen öneriler
doğrultusunda müdahale sürecinde kendilerine düşen görevleri
yerine getirme yolunu tercih etmelidirler. Bu araştırmada yer
alan ebeveynlerin çoğu kendilerinden evde bazı çalışmalar
yapmaları istendiği takdirde böyle bir görevi üstlenmeye istekli
olduklarını ifade etmişlerdir.
Sonuçlar ebeveynlerin konuşma sesi sorunlarına yönelik çözüm
arayışında çeşitli sebeplere bağlı olarak gecikebildiklerini

Botting N, Conti-Ramsden G (2000). Social and behavioural
difficulties in children with language impairment. Child
Language Teaching and Therapy, 16(2): 105–120.
Daniel GR, McLeod S (2017). Children with speech sound
disorders at school: challenges for children, parents and
teachers. Australian Journal of Teacher Education, 4(2). Doi:
10.14221/ajte.2017v42n2.6
Dodd B (2014) Differential diagnosis of pediatric speech sound
disorder. Curr Dev Disord Rep, 1: 189-196.
Lewis BA, Avrich AA, Freebairn LA et al. (2011) Literacy
outcomes of children with early childhood speech sound
disorders: Impact of endophenotypes. J Speech Lang Hear
Res, 54(6): 1628–1643.
McCormack J, Harrison LJ, McLeod, McAllister L (2011). A
nationally representative study of the association between
communication impairment at 4-5 years and children’s life
activities at 7-9 years. J Speech Lang Hear Res, 54(5): 13281348.
McLeod S, Harrison LJ (2009) Epidemiology of speech and
language impairment in a nationally representative sample of 4to 5-year-old children. J Speech Lang Hear Res, 52:
1213–1229.
Raitano NA, Pennington BF, Tunick RA, Boada R, Shriberg LD
(2004). Pre-literacy skills of subgroups of children with speech
sound disorders. Journal of Child Psychology and Psychiatry,
45(4): 821-835.
Sugden E, Munro N, Trivette CM, Baker E, Williams AL (2019)
Parents’ experience of completing home practice for speech
sound disorders. Journal of Early Intervention, 41(2): 159-181.
Waring R, Knight R (2013) How should children with speech
sound disorders be classified? A review and critical evaluation
of current classification systems. Int J Lang Commun Disord,
48(1): 25-40.
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Genç, Sağlıklı Yaşam Biçimi
Davranışı, Sosyal Pazarlama, Sağlık Kampanyaları, Sağlığın
Geliştirilmesi
Aim:
Sağlıklı bir toplumun oluşturulmasında yapı taşlarından biri olan
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının (SYBD), günümüzde
gelişen teknoloji, değişen yaşam biçimi, aile yapısı, çalışma
koşulları gibi nedenlerle benimsenmesi ve uygulanmasında
sorunlar yaşandığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı,
üniversite öğrencilerinin SYBD düzeylerini ve Sağlık Bakanlığı
tarafından uygulanan kampanyalarla ilgili farkındalıklarını
değerlendirmektir.
Method:
Çalışma
Kırklareli
Üniversitesi
Lüleburgaz
Meslek
Yüksekokulunda 2017-2018 yılında eğitim gören öğrenciler ile
gerçekleştirilmiştir. İlgili dönemde kayıtlı öğrenci sayısı 1036
olup, çalışmaya gönüllü olarak 547 öğrenci katılmıştır. Veri
toplama aracı olarak, Esin tarafından Türkçeye uyarlanan
‘Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı’ ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca
araştırmacılar tarafından katılımcılara Sağlık Bakanlığı
kampanyalarından haberdar olup olmadıkları, kampanyaları
nasıl takip ettikleri ve bu kampanyaların onlarda yarattığı etki
sorulmuştur. Veriler SPSS-23 programı ile değerlendirilmiştir.
Frekans ve yüzdelik dağılımlar, ortalamalar, ikili gruplar için ttest, çoklu gruplar için One Way ANOVA kullanılmıştır.
Results:
Çalışma sonucunda, katılımcıların SYBD’ı sık sık
gerçekleştirildikleri sonucuna varılmıştır (ort:2,58). SYBD
ölçeğinden katılımcılar min. 66, max. 188 puan almışlardır.
Katılımcılar kendini gerçekleştirme alt boyutundan en yüksek
puanı almıştır (42,92 ±0,56). Cinsiyet açısından bakıldığında,
SYBD düzeyleri açısından cinsiyete göre anlamlı farklılık
bulunamamıştır (p=,886, p>0,05). Katılımcıların %51’i Sağlık
Bakanlığının kampanyalarından haberdar olduğunu belirtmiştir.
Ayrıca %85,3’ü kampanyaların ‘kendi sağlığım üzerinde
kontrolümü arttırmamı sağladı’ şeklinde etkisi olduğunu
belirtmiştir.
Conclusions:
Geleceğin yaşlı nüfusunu oluşturacak olan gençlerin bugünden
SYBD geliştirmeleri sağlıklı toplumun oluşturulmasında önemli
bir adımdır. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı, ‘Her gün 10.000
adım’, ‘Dumansız Hava Sahası’ , ‘Obezite mücadele hareketi
kampanyası’ gibi politika ve uygulamaların gençler tarafından
farkındalığını arttırmak için sosyal pazarlama faaliyetlerine
ağırlık verilebilir. Gençlerin yoğun şekilde kullandığı sosyal
medya ve internet siteleri kampanyaların etkinliğini arttırmada
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Keywords / Anahtar Kelimeler: işitme cihazı, çocuk, ebeveyn
desteği, işitme kaybı
Aim:
Yenidoğan işitme taramasının bir zorunluluk haline gelmesi ile
birlikte çocuklardaki işitme kayıpları en erken dönemde
tanılanmakta ve çocuğun işitme cihazları ile buluşması
sağlanmaktadır. Yaşamın ilk yılı içerisinde işitme cihazı ile
buluşan ve işitme-konuşma eğitimi alma fırsatını elde eden
bebeklerde dil ve konuşma gelişimi çoğunlukla işitme kayıplı
olmayan yaşıtları ile benzer düzeyde seyretmektedir. Bir
çocuğun işitme kaybı tanısı alması ve ardından cihaz
kullanmaya başlaması aileye farklı görev ve sorumluluklar
yükleyen yeni bir sürecin başlaması anlamına gelmektedir. Bu
çalışmanın amacı işitme cihazı kullanan çocukların
ebeveynlerinin karşılaştıkları güçlüklerin neler olduğu hakkında
bilgi edinmektir.
Method:
Araştırmaya amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen, çocukları en
az bir yıldır işitme cihazı kullanan 15 ebeveyn katılmıştır. Veriler
ebeveynlerle yarı-yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmış ve
tematik olarak analiz edilmiştir.
Results:
Ebeveynler tarafından ifade edilen güçlük ve kaygıların altı ana
tema başlığı altında gruplandırılabileceği görülmüştür. Bu
başlıklar şunlardır: çocuğun geleceğine dair kaygılar, işitme
cihazından beklenildiği düzeyde fayda görememe, çocuğun
davranış sorunlarının yarattığı güçlükler, ihtiyaç duyulan destek
ve hizmetlere ulaşamama, durumu kabullenmekte güçlük
çekme, çocuğun dil-konuşma gelişimini destekleme konusunda
yeterli bilgiye sahip olmama. Ebeveynlerin hiçbiri işitme
cihazının bakımı veya cihazı aldığı yer ile olan ilişkileri
konusunda bir güçlük yaşadığını bildirmemiştir. Dil ve konuşma
gelişimine dair bilgi eksikliği, beklentilerin gerçekçi olmadığı ve
ebeveynlerin işitme, konuşma müdahalesi sürecinin aktif bir
katılımcısı olmakta zorlandıkları saptanmıştır.
Conclusions:
İşitme cihazı kullanan çocukların ailelerinin çocuklarının işitme,
dil ve konuşma gelişiminin desteklenmesi sürecine aktif ve
yeterli düzeyde katılımının sağlanması için düzenli olarak
izlenmeleri ve desteklenmeleri gerekmektedir. Aileyi ve
dolayısıyla çocuğu en iyi şekilde desteklemek için her ailenin
kendine özel gereksinimleri, kaygı ve şikayetleri dikkate alınmalı
ve aileler dil-konuşma gelişimine dair sistemli biçimde
bilgilendirilmelidir.
Full Text

Giriş

İşitme çocuğun dil ve konuşmayı kazanması için temel bir
gereklilik olmanın yanı sıra bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim
açısından da son derece önemlidir. Doğuştan ya da erken
bebeklik döneminde görülen işitme kayıpları çocuğun dil ve
konuşma becerilerini kazanmasını, çevresiyle yeterli sosyal
etkileşimde
bulunmasını
ve
öğrenme
fırsatlarından
yararlanmasını kısıtlayan ciddi dezavantajlar yaratmaktadır
(Yoshinaga, 1998). İşitme kaybının çocuk üzerindeki olumsuz
etkisini önlemek veya en aza indirmek için yenidoğan işitme
taraması programları uygulanmaya başlanmıştır. Önceleri
sadece riskli bebekler için önerilen yenidoğan işitme
taramasının tüm bebekler için bir zorunluluk haline gelmesi ile
birlikte çocuğun en erken dönemde işitme cihazları ile buluşması
sağlanmaktadır. Yaşamın ilk yılı içerisinde işitme cihazı ile
buluşan ve işitme-konuşma eğitimi alma fırsatını elde eden
bebeklerde dil ve konuşma gelişimi çoğunlukla işitme kayıplı
olmayan yaşıtları ile benzer düzeyde seyretmektedir.
Çocukluklarda işitme kayıplarına yönelik müdahalenin başarılı
olması için aile merkezli hizmet modeli önerilmekte ve ailelerin
etkin katılımı ile yürütülen müdahale yaklaşımının çocukta
iletişim becerilerinin gelişimi üzerindeki olumlu etkisi
bildirilmektedir (Moeller, 2000; Sass-Lehrer, 2004). Bir çocuğun
işitme kaybı tanısı alması ve ardından cihaz kullanmaya
başlaması aileye farklı görev ve sorumluluklar yükleyen yeni bir
sürecin başlaması anlamına gelmektedir. Çocuğun terapi
seanslarına düzenli devam etmesini sağlamak, ilgili uzmanlarla
iletişim içerisinde olmak, dinleme ve iletişim becerilerini
desteklemek için uygun ortamı sağlamak, işitme cihazının
bakımı bu görev ve sorumluluklar arasında sayılabilir (Ingber &
Most, 2018). Ailelerin, çocuğun işitme cihazı kullanmaya
başlamasından sonraki süreci en iyi şekilde yönetebilmek ve
çocuklarını yeterli düzeyde destekleyebilmek için belirli bilgi ve
becerileri kazanmaları gerekmektedir. Dolayısıyla erken tanı ve
müdahalenin istenen sonuca ulaşması için ebeveynler ile yakın
temasta olmak, karşılaştıkları güçlükleri anlamak ve bu
güçlüklerin üstesinden gelmelerine yardımcı olmak son derece
önemlidir. Bu çalışmanın amacı işitme cihazı kullanan çocukların
ebeveynlerinin karşılaştıkları güçlüklerin neler olduğu hakkında
bilgi edinmektir.
Yöntem
Bu çalışma işitme cihazı kullanan çocukların ebeveynlerinin
deneyimleri ve karşılaştıkları güçlüklerin neler olduğu üzerine
odaklanan nitel bir araştırmadır. Araştırma amaçlı örnekleme
yöntemi ile seçilen, çocukları en az bir yıldır işitme cihazı
kullanan 15 çocuğun ebeveyni ile yürütülmüştür. Çalışmaya
katılan ebeveynlerin seçiminde göz önünde bulundurulan
ölçütler şunlardır: 1) çocuğunda söz öncesi dönemde tanılanmış
bilateral işitme kaybı bulunması, 2) çocuğun en az bir yıl önce
işitme cihazı kullanmaya başlamış olması, 3) ebeveynlerin işitme
kayıplı olmaması, 4) çocukta sürekli bakım ve destek gerektiren
başka bir problemin bulunmaması
Veriler ebeveynlerle yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler
yoluyla toplanmış ve tematik olarak analiz edilmiştir. İşitme
cihazı önerilmiş olan çocukların ebeveynleri aranarak
çocuklarının değerlendirilmesi ve kendileriyle görüşmek üzere
davet edilmişlerdir. Aileler, katılımın gönüllülüğe dayandığı
konusunda bilgilendirilmiştir. Açık uçlu sorulardan oluşan yüz
yüze görüşme çocuğun işitme değerlendirmesi ve rehabilitasyon
süreci ile bağlantısı olmayan araştırmacı tarafından yapılmıştır.
Görüşmelerde önceden belirlenen üç temel noktalaya dair
sorgulamalar yapılmıştır: 1) çocukta işitme kaybı bulunmasının
ebeveynlerin ve çocuğun yaşamı üzerindeki etkisi 2) işitme

Oral Presentations / 9. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book
cihazı kullanmaya başladıktan sonraki sürece dair deneyimler,
3) çocuğun gelişimine dair görüşler. Ebeveynlerin ifadeleri
kaydedilerek dile getirdikleri durumlar içerisinde belirli ortak
özelliklere dayanarak gruplamalar yapılmış, bu gruplamalar
temaların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Katılımcıların özellikleri
Tablo 1’de verilmektedir.

altında sınıflandırılabileceği görülmüştür. Bu başlıklar Tablo 2’de
görülmektedir.

Tablo 2. Ebeveynlerin karşılaştığı güçlükler
Kategori
Çocuğun
dair kaygı

Tablo 1. İşitme cihazı kullanan çocukların ve ebeveynlerinin özellikleri
No

Cins

Yaş

Cihaz İşitme SE
Anne Baba Görüş
Yaş
Kaybı Düzey Yaş / Yaş / me
Eğitim Eğitim

1

K

2.6

8 ay

2

E

9

2 yaş

Bilater Düşük 29 / ilk 29
al ileri
lise

Bilater Orta
al çok altı
R:
5 ileri
yaş CI
3 yaş L: orta- Orta
ileri /
R:total
1.5 yaş Bilater Orta
al ileri altı
1 yaş Bilater Orta
al ileri

28
orta

34
lise

/ Baba

K

8

/ 36
/ Anne
üniv.

4

K

5.7

5

K

5

6

E

5.6

1.5 yaş L: orta- Orta
ileri /
R: orta

33
lise

/ 33
lise

/ Anne

7

K

2.2

1 yaş

Bilater Orta
al ileri altı

37 / ilk 36
orta

/ Ortak

8

K

7.9

6 ay

Bilater Orta
al orta

45
/ 45
üniv. lise

/ Ortak

9

K

4.5

6 ay

Bilater Orta
al orta- üstü
ileri

43
/ 44
/ Ortak
üniv. üniv.

10

K

2.8

6 ay

Bilater Orta
al orta

34
lise

11

E

3.4

6 ay

Bilater Orta
al ileri

29 / ilk 37
orta

/ Baba

Orta

32
lise

/ Anne

Orta

30 / ilk 31 / ilk Anne

Orta
altı
Orta
altı

35 / ilk 35
orta
26 / ilk 29
orta

27 / ilk 29
/ Anne
orta
42
/ 43
/ Anne
lise
üniv.

İçerik
%
geleceğine Okul yaşamı / Kendi 93.3
kendine
işini
halledebilme
Yaşam boyu bağımlılık
/ Askerlik / Evlenme

İşitme
beklenti

/ 29 / ilk Anne

3

45

Davranış
güçlükleri

cihazından Cihaza rağmen iyi 60
duymuyor
gibi
/
Beklentiyi
karşılamayan konuşma
gelişimi
sorunu Hırçın / sinirli / söz 86.6
dinlemeyen / cihazı
reddeden / çalışmayı
reddeden

Gerekli destek ve Eğitimi/terapiyi az veya 86.6
hizmetlere ulaşamama yetersiz bulma, iletişim
eksikliği,
mali
ve
fiziksel sorunlar
Durumu
kabullenme Olası
nedenleri 33.3
güçlüğü
sorgulama, geçici bir
durum
olabileceği
düşüncesi
Çocuğu desteklemek Dil-konuşma gelişimini 73.3
için yeterli bilgi ve desteklemede sınırlılık,
beceriye sahip olmama ebeveyne düşen rolü
anlamama

6.5 yaş

12

E

2.7

13

K

2.4

14

E

5.3

15

E

5.2

R:
2
yaş CI
1 yaş Bilater
al ortaileri
6 ay
Bilater
al ortaileri
1 yaş Bilater
al orta
1 yaş Bilater
al ileri

/ 37
/ Ortak
üniv.

/ 38
lise

/ Ortak
/ Baba

K: kız, E: erkek, L: sol kulak, R: sağ kulak, SE: sosyoekonomik, CI:
koklear implant

Bulgular
Araştırmaya katılan çocukların yaş ortalamasının 4.8±2.2 yıl
(min=2.2, max=9), işitme cihazı ilk verilme yaşı ortalamasının ise
12.1±8.4 ay olduğu görülmüştür. Çocuklardan birine (8. olgu) ilk
kez 6 aylıkken cihaz verilmiş olduğu halde aile ilk verilen bu
cihazı kullanmadıklarını ve çocuk okula başladığında ikinci kez
işitme cihazı almak için başvurduklarını belirtmiştir. Çocukların
işitme kaybı nedeniyle özel eğitim desteği aldıkları yıl
ortalamasının 2.5±1.2 (min=9 ay, max=5 yıl) olduğu, bir olgunun
ise herhangi bir özel eğitim hizmeti almadığı görülmüştür.
Ebeveynlerle yapılan görüşmelerden elde edilen bilgi
doğrultusunda saptana güçlük ve kaygıların altı ana tema başlığı

Çocuğun geleceğine dair kaygı: Tüm ebeveynler çocuklarının
geleceği ile ilişkili kaygıları olduğunu ifade etmiştir. Geleceğe
dair endişelerin çoğunlukla okul odaklı olduğu, normal bir okul
yaşamının olup olmayacağı ve ders başarısızlığı yaşama
olasılığının sorgulandığı görülmüştür. Yaşam boyu cihaz
kullanma zorunluluğu ve rahatça iletişim kuramazsa gelecekte
kendi kendine işlerini halledemez endişesi de belirtilmiştir.
Evlenme ve askere gitme açısından kaygılarını belirten
ebeveynler de olmuştur: “Askere gidemezse diye çok takıyorum
kafama”.
İşitme cihazından beklenti: Ebeveynlerin büyük çoğunluğunun
işitme cihazından beklentisinin cihaz kullanmaya başladıktan
hemen sonra çocuklarının seslere ilgi göstermesi ve kısa süre
içerisinde de konuşmaya başlaması olduğu görülmüştür. Bazı
ebeveynler bu nedenle işitme cihazını kullanmaya başladıktan
bir süre sonra bıraktıklarını ifade etmişlerdir. Çocuğun
konuşanın ağzına bakması, jest ve mimiklerle iletişim kurmasını
cihazdan bir fayda görmemek şeklinde yorumlayan ebeveynler
olmuştur: “Yine işaret ediyor, çekiştiriyor, çok da bir şey
değişmedi yani…biraz daha ilgili tabii”. “Keyfi yerindeyse
takıyoruz da o kadar da şey olmuyor”. “Hep takacak dediler
sonradan, düzeltmeyecekmiş yani”.
Davranış sorunu güçlükleri: Ailelerin çocuğun hırçın, sinirli, çok
hareketli olması, çabuk öfkelenmesi gibi durumları işitme
cihazlarının geç takılmaya başlanması ya da iletişim
becerilerindeki yavaş gelişimle ilişkilendirdikleri görülmüştür.
Ebeveynler çocuğun davranışları ile ilgili durumları özellikle
verilen önerileri yerine getirme ya da ödevleri yapma konusunda
yaşanan güçlüklerin bir nedeni olarak göstermişlerdir.
“Gördünüz işte hiç oturmuyor nasıl olacak o iş bilmem”. “Bu
şimdi hep attı bu cihazı kulağından mahsus kızdırsın diye bizi
sanki”

46

Oral Presentations / 9. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book

İhtiyaç duyulan destek ve hizmetlere ulaşamama: Ebeveynlerin
büyük çoğunluğunun yeterli miktarda eğitim/terapi almadığını
düşündükleri görülmüştür. Bazı ebeveynler çocuklarının eğitime
gittiğini ama orada konuşma için bir şey yapılmadığını
düşündüklerini belirtmişlerdir. Ailelerin birçoğu çocuklarına daha
sık eğitim aldırmayı istediklerini ve konuşmaya yönelik
çalışılmasını istediklerini söylemiş, mali problemlerden ya da
bulundukları yerde ilgili hizmetlere ulaşmaktaki sıkıntılarından
söz etmişlerdir. “Çok iyi oldu çağırdınız, böyle anlatınca şimdi
daha çok anladık”. “Bilmiyorum fazla, çizgi çalışıyorlar bir de
dilini damağa değdirme yapın dedi öğretmeni”
Durumu kabullenme güçlüğü: Bazı ebeveynlerin olası nedenleri
sorgulamaya devam ettikleri ve suçluluk ifadeleri kullandıkları
görülmüştür: “Biz ihmal ettik başta” / “o zaman demişlerdi de ne
bilelim duyuyor gibi geldi”. Özellikle işitme kaybının saptandığı
ve cihaz önerildiği ilk dönemlerle ilgili olarak durumun geçici bir
durum olabileceği düşüncesi veya cihaz kullanırsa işitme
kaybının ilerleyeceği ya da kalıcı olacağı düşüncesini ifade eden
ebeveynler de olmuştur.
Çocuğu desteklemek için yeterli bilgi ve beceriye sahip
olmama: Ebeveynlerin dil-konuşma gelişimini destekleme ile
ilgili neler yaptıklarına dair verdikleri cevapların çoğunlukla
konuşurken yüz yüze olmaya dikkat etme, yüksek sesle ve
yavaş konuşma ile sınırlı olduğu görülmüştür. Bir ebeveyn
çocukla oyun oynama, iki ebeveyn ise kitaplara bakma
etkinlikleri yapmaya çalıştıklarını belirtmişlerdir. Birer ebeveyn
ise televizyonu fazla açmamaya dikkat ettiğini ve çok tekrar
ederek konuştuğunu söylemiştir. Ancak ebeveynlerin büyük
bölümü bu konuda çok fazla şey bilmediğini ya da kendilerine
söylenenleri yapamadıklarını ifade etmişlerdir. Ebeveynlerin
hiçbiri işitme cihazının bakımı veya cihazı aldığı yer ile olan
ilişkileri konusunda bir güçlük yaşadığını bildirmemiştir.
Tartışma ve Sonuç
Araştırmanın sonuçları ebeveynlerin özellikle çocuklarının işitme
cihazı kullanmaya başladığı ilk dönemde durumu kabullenmekte
güçlük çektiklerini, çocuğun cihazı reddetmesiyle birlikte düzenli
kullanıma geçmekte geciktiklerini göstermektedir. Ayrıca
ebeveynlerin işitme cihazı kullanmanın dil-konuşma gelişimi
üzerindeki etkisi konusunda gerçekçi beklentilere sahip
olmadıkları, bu konuda kendilerine düşen rolü yeterince
anlamadıkları ve müdahale sürecinin aktif bir katılımcısı olmakta
zorlandıkları
saptanmıştır.
İşitme
kayıplı
çocukların
ebeveynlerinin çocuklarının gelişiminin nasıl seyredeceği
konusunda yeterli bilgiye sahip olamayabileceği ve uygun
beklentiler geliştirebilmek için rehberliğe gereksinim duydukları
belirtilmektedir (Fitzpatrick vd.,2008). Ayrıca çalışmamıza
katılan ebeveynlerin büyük çoğunluğunun dile getirdiği çocuğun
davranışları ile ilgili sorunların işitme kayıplı çocuklarda
rastlanabilen ve cihaz kullanımını zorlaştıran güçlükler arasında
yer aldığı çeşitli çalışmalarda bildirilmektedir (Walker vd, 2013;
Munoz vd., 2015).
İşitme cihazı ve koklear implant kullanıcısı çocukların
ebeveynleri ile yürütülen çeşitli araştırmalarda ebeveynlerin
çocuğun iletişim gelişiminde kendilerine düşen sorumluluktan ve
bu konudaki rollerinin öneminden söz ettikleri bildirilmektedir
(Bruin & Ohna, 2015; Erbasi vd., 2018; Zaidman-Zait & Young,
2008). Ancak bu çalışmada katılımcıların hiçbirinin açık bir
şekilde kendi rolleri ile ilgili bir ifade kullanmadıkları görülmüştür.
Bunun nedeni ailelerin çocuklarına verilen destekleri yetersiz
bulmaları yüzünden daha çok bu durumdan söz etmeyi tercih
etmeleri olabilir. Bir diğer neden ise dil-konuşma gelişimi

hakkındaki bilgi eksikliği nedeniyle günlük yaşam deneyimlerinin
ve ailenin sağlayacağı girdilerin önemini kavrayamamış olmaları
olabilir.
Sonuç olarak işitme cihazı kullanan çocukların ailelerinin
çocuklarının işitme, dil ve konuşma gelişiminin desteklenmesi
sürecine aktif ve yeterli düzeyde katılımının sağlanması için
düzenli olarak izlenmeleri ve desteklenmeleri gerektiği
anlaşılmaktadır. Aileyi ve dolayısıyla çocuğu en iyi şekilde
desteklemek için her ailenin kendine özel gereksinimleri, kaygı
ve şikayetleri dikkate alınmalı ve aileler dil-konuşma gelişimine
dair sistemli biçimde bilgilendirilmelidir.
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Aim:
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is the most
neurodevelopmental disorder in childhood that causes repetitive
trauma and extremity injuries Oppositional Defiant Disorder
(ODD) and Conduct Disorder (CD) is the most comorbid
conditions of ADHD. Our study has investigated the correlation
between extremity trauma and ADHD’s subgroups in pediatric
trauma patients and comparison with the control group. Our aim
was the detection of high-risk patients in pediatric extremity
injuries and prevent possible extremity injuries with early
diagnosis.
Method:
Between September 2018 to February 2019, 60 pediatric
patients with extremity injuries (group 1) and non-traumatic
reasons (group 2) were included in this prospective study
consecutively. Patients were evaluated with Conner’s Parent
Rating Scale and Strength and Difficulties Questionnaire for
ADHD subgroups, Oppositional Defiant Disorder and Conduct
Disorder. Patients who received an initial diagnosis were
evaluated by the Child and Adolescent Psychiatry Department
of Trakya University Medical Hospital.
Results:
Patients who were diagnosed as ADHD were significantly
higher in the trauma group (p=0.042) again, but no statistical
significance were found in any subgroups of ADHD,
Oppositional Defiant Disorder (ODD) and Conduct Disorder
(CD).
Conclusions:
Our results were in accordance with the vast majority of current
literature that ADHD was significantly higher in the trauma
group. ADHD must be considered in pediatric trauma patients to
prevent possible extremity injuries.
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Aim:
Total diz protezi (TDP) ameliyatı geçiren hastaların küçük bir
kısmında devam eden ağrıları mevcut olmaktadır. Bu çalışma ile
TDP sonrası görülen nöropatik ağrı sıklığını değerlendirmeyi
hedefledik.

Nöropatik ağrıda hastalar yanıcı, elektrik çarpması gibi, saplanır
tarzda, sıkılma şeklinde hissedilen, spazm ve soğukluk ile
beraber olan ağrılar hissetmektedir.
Bu çalışma ile TDP sonrası dizde görülen nöropatik ağrı sıklığını
değerlendirmeyi hedefledik.
Yöntem
Çalışmamıza Ocak 2018-Aralık 2019 tarihleri arasında Edirne
Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
polikliniğine başvuran ve TDP ameliyatı sonrası 1-6 ay geçen 52
hasta dahil edilmiştir.
Hastaların demografik verilerinde yaş ve cinsiyetleri
kaydedilirken, ağrı için Visual Analogue Score (VAS), nöropatik
ağrı için Self-Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and
Sign (S-LANSS) skoru kaydedilmiştir.
Bulgular

Method:
Çalışmamıza Ocak 2018-Aralık 2019 tarihleri arasında Edirne
Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
polikliniğine başvuran ve TDP ameliyatı sonrası 1-6 ay geçen 52
hasta dahil edilmiştir. Hastaların demografik verilerinde yaş ve
cinsiyetleri kaydedilirken, ağrı için Visual Analogue Score
(VAS), nöropatik ağrı için Self-Leeds Assessment of
Neuropathic Symptoms and Sign (S-LANSS) skoru
kaydedilmiştir.
Results:
Hastaların yaş ortalaması 62,19 ± 3,55 olup 52 hastanın 40’ı
(%76,9) kadın ve 12’si (%23,1) erkek idi. Hastaların çalışmaya
dahil edildiklerindeki ortalama ameliyat sonrası süreleri ise 2,7.
ay idi. Hastalar TDP ameliyatı sonrası değerlendirildiğinde
ortalama VAS değeri 4.8 iken 6 hastada (%11,5) nöropatik ağrı
saptandı. Hastalarda ameliyat sonrası değerlendirilen VAS ile SLANSS değerleri arasında korelasyon vardı (p<0.05).
Conclusions:
Nöropatik ağrı, TDP ameliyatı sonrası ağrı şikayeti ile başvuran
hastalarda ihmal edilen bir sorun olup bu hastaların ağrı
şikayetleri irdelenirken göz önünde bulundurulmalıdır.
Full Text

Amaç
Total diz protezi (TDP) ağrı, deformite ve fonksiyonel kısıtlılığa
neden olan diz ekleminin osteoartriti için tercih edilen başarılı bir
tedavi yöntemidir. İleri evre gonartroz tedavisinde TDP çok iyi
sonuçlar vermesine karşın, hastaların bazılarında ağrı şikayeti
devam etmektedir. Bu ağrının nedeninin ortaya konulması ve
tedavisi dikkatli ve sistematik bir değerlendirme gerektirir. TDP
sonrasında ağrıya neden olan patolojiler temel olarak ekstrinsik
ve intrinsik faktörler olarak iki ana gruba ayrılır (1). Nöropatik
ağrı ekstrinsik faktörlerden sadece biridir.
Ağrı, nosiseptif ve nöropatik ağrı olarak ikiye ayrılır. Nosiseptif
ağrı, sinir dokusu dışındaki bir dokunun hasarı sonrasında
nosiseptörlerin aktivasyonu ile ortaya çıkar. Nosiseptif ağrı,
viseral veya somatik ağrı olarak tanımlanır. Somatik ağrı deri,
kas, eklem kapsülü, kemik gibi dokulardan kaynaklanır.
Nöropatik ağrı, sinir sistemindeki primer bir lezyon veya
disfonksiyon sonucu ortaya çıkan ağrı olarak tanımlanmaktadır.

Hastaların yaş ortalaması 62,19 ± 3,55 olup 52 hastanın 40’ı
(%76,9) kadın ve 12’si (%23,1) erkek idi. Hastaların çalışmaya
dahil edildiklerindeki ortalama ameliyat sonrası süreleri ise
2,7 ay idi. Hastalar TDP ameliyatı sonrası değerlendirildiğinde
ortalama VAS değeri 4.8 iken 6 hastada (%11,5) nöropatik ağrı
saptandı. Hastalarda ameliyat sonrası değerlendirilen VAS ile SLANSS değerleri arasında korelasyon vardı (p<0.05).
Tartışma ve Sonuç
TDP dizde oluşan ciddi eklem hasarlarına uygulanır. Bu yöntem
ağrıyı azaltır, fonksiyonu ve yaşam kalitesini artırır.
Endikasyonlarında konservatif tedavinin cevap vermediği
ilerlemiş eklem hastalığına bağlı şiddetli ağrısı olan osteoartrit
(%90.9), romatoid artrit ve inflamatuar poliartropatiler (%3.4)
sayılmaktadır (2,3). Ağrıyı azaltmak için yapılan bu cerrahi işlem
sonrasında yine de bazı hastalarda ağrılar devam etmektir. TDP
sonrasında ağrıya neden olan patolojiler temel olarak ekstrinsik
ve intrinsik faktörler olarak iki ana gruba ayrılır (1). Ekstrinsik
faktörleri kalça ile ilgili patolojiler, vasküler problemler,
tendinopatiler, stres kırıkları, pes anserinus bursiti, heterotopik
ossifikasyon, psikolojik hastalıklar, nörolojik nedenler
oluştururken; intirinsik faktörleri enfeksiyon, instabilite, dizilim
bozuklukları, yumuşak doku sıkışması, artrofibrozis, gevşeme,
tekrarlayan hemartrozlar, extensör mekanizma problemleri
oluşturmaktadır (4). Nöropatik ağrı extrinsik faktörlerden sadece
bir tanesidir.
Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği (IASP) ağrıyı, organik ya
da organik olmayan bir nedenle ortaya çıkan ve duyusal ya da
duygusal bakımdan hoş olmayan bir deneyim olarak tanımlar
(5). Ağrı da visseral-somatik ve nöropatik ağrı olarak ikiye ayrılır.
Nöropatik ağrılar periferik veya santral sinir sistemi
dokularındaki histopatolojik veya fonksiyonel değişim sonucu
hissedilir. Belirtiler ve semptomlar arasında allodini (zararlı
olmayan uyaranlarla tetiklenen ağrı), hiperaljezi (zararlı uyarana
artmış ağrı yanıtları), spontan ağrı (elektrik şoku benzeri veya
çekim ağrısı) ve bazen de nedensel ya da aralıksız yanan ağrı
bulunur (6).
Ağrı türlerini bilmek hastanın tedavisini düzenlemek için
gereklidir. Postoperatif akut ağrı doğru tedavi edilmediğinde ağrı
kronikleşebilmektedir. Çünkü nosiseptif ağrı nonsteroid antiinflamatuvar ve opioid ilaçlara yanıt verirken, nöropatik ağrı
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antiepileptik, antidepresan ve lokal anestezik ilaçlara daha iyi
yanıt vermektedir.
Postoperatif ağrının tedavisi için opioidler, nonsteroid
antienflamatuvar (NSAİ) ilaçlar, epidural ya da perinöral yolla
lokal anestezik ve opioid uygulamaları sıklıkla kullanılan
yöntemlerdir. Ancak bu yöntemler pek çok hastada özellikle
kronik postoperatif ağrıda yetersiz kalmaktadır. Son yıllarda
gabapentin ve pregabalin postoperatif ağrı tedavisinde
kullanılmaya başlanmıştır (7). Her iki ilaçta antikonvülzan olarak
piyasaya sunulmuş, ancak nöropatik ağrı üzerine etkileri
görüldükten sonra bu amaçla kullanımları yaygınlaşmıştır.
Operasyon önce ve sonrasında bu ilaçların kullanımı ile
opioidlerin kullanımının azaldığını gösteren çalışmalar vardır
(8,9).
Nöropatik ağrı, TDP ameliyatı sonrası ağrı şikayeti ile başvuran
hastalarda ihmal edilmemelidir. Bu hastaların ağrı şikayetleri
irdelenirken nöropatik ağrı da mutlaka göz önünde
bulundurulmalıdır.
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Aim:
Describethe main bacteriaisolated in sputum cultures from
patients with community-acquired pneumonia (CAP) in an
urbanHealth Area from a 5-year period, and their sensitivity to
different antibiotics to check its accurate use.
Method:
Retrospective observational study. Sample: patients with
collected sputum that presented quality criteria for culture in
Gram staining (> 25 polymorphonuclear neutrophils /field) and
CAP diagnosis.
Variables collected: age, sex, isolated bacteria and antibiotic
sensitivity profile, empirical treatment received and its adequacy
with in vitro sensitivity and with the recommendations of the
guidelines.
Results:
114 sputums were processed: 513 of good quality (44.88%),
pathogenic bacteria being isolated in 301 (58.67%), 47
(13.43%) were pneumonia.
The majority of CAP with positive culture belonged to men
(74.45%); more than 50% between 66-90 years old.
Bacteria
isolated:
Haemophilus
influenza
(24.5%),
Streptococcus pneumoniae (18.9%), Escherichia coli (11.3%),
Staphylococcus aureus (11.3%), Pseudomonas ssp (9.4%),
Moraxella catarrhalis (3.8%).
In our area, fluoroquinolones (47.2%) were used empirically as
a first option, followed by imipenem (13.2%), 3rd generation
cephalosporins (11.3%), amoxicillin-clavulanic acid (7.6%),
piperacillin-tazobactam (7.5%), trimethoprim-sulfatoxazole
(1.9%). Showing the majority (98%) in vitro activity.
Percentages of sensitivity:Haemophilusinfluenzae: ampicillin
(76.56%), amoxicillin-clavulanic (96.88%); Streptococcus
pneumoniae: penicillin (96.43%), fluoroquinolones (89.66%);
Escherichia
coli:
amoxicillin-clavulanic
(88.89%),
fluoroquinolones (66.67%); Staphylococcus aureus (41.94%
SAMR): penicillin (16.13%), oxacillin (58.07%), fluoroquinolones
(80.65%); Moraxella catarrhalis: ampicillin (20%,), amoxicillinclavulanic (100%).
Conclusions:
Our CAP’s bacterial etiology coincides with national results, as
well as patients’ characteristics with this diagnosis.
Despite the recommendations of amoxicillin as empirical

treatment according to our national guidelines consulted, and
the antibiotic sensitivity profile of the main bacteria responsible,
we find that in our environment fluoroquinolonesas first line
empirical treatment for CAP; also broad-spectrum antibiotics
are frequently used, probably due to the comorbidity presented
by the patients included (COPD, advanced age, risk
ofbronchoaspiration...).
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Aile Hekimliği Biriminde Multimorbidite Oranları

AMAÇ: Dünya Sağlık Örgütü multimorbiditeyi iki ya da daha
fazla kronik hastalık durumunun aynı kişide eş zamanlı birlikte
bulunması olarak tanımlamaktadır.1 EGPRN (The Europan
General Practice Research Network) ise multimorbiditeyi kronik
herhangi bir hastalığa ek olarak en az bir tane akut veya kronik
hastalıkla ya da biyopsikososyal faktörlerle ya da somatik risk
faktörleriyle bir arada bulunması olarak tanımlamaktadır.2
Multimorbidite
prevalansı
%12,9-95,1
aralığındadır.3
Multimorbidite tanımı 1976 yılında ilk defa Almanya’da
kullanılmıştır. 1990 yılından itibaren de tüm dünyada
yaygınlaşmaya başlamıştır.2 Yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik
durum multimorbiditenin belirleyicilerindendir.4 Multimorbidite
65 yaş üstü, kadın cinsiyet, düşük sosyoekonomik düzeyde
daha sık rastlanmaktadır. Amacımız Aile Hekimliği birimindeki
hastaların multimorbidite prevelansının belirlenmesidir.

Aynur Yalçintaş1, Kamile Marakoğlu2
1. Konya Karatay 09 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Konya, Turkey E-mail:
aynur.yalcintas@saglik.gov.tr
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Multimorbidite, Aile Hekimliği,
Bütüncül Yaklaşım
Aim:
Dünya Sağlık Örgütü multimorbiditeyi iki ya da daha fazla kronik
hastalık durumunun aynı kişide eş zamanlı birlikte bulunması
olarak tanımlamaktadır. Multimorbidite prevalansı %12,9-95,1
aralığındadır. Yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik durum
multimorbiditenin belirleyicilerindendir. Amacımız Aile Hekimliği
birimindeki hastaların multimorbidite oranlarının belirlenmesidir.
Method:
Araştırma, Konya Karatay 09 Nolu Aile Sağlığı Merkezi,
4222055 Nolu birime kesin kayıtlı 3724 kişiyle tanımlayıcıkesitsel olarak yapıldı. Araştırma verisi, retrospektif olarak, enabız sisteminde kayıtlı tanılar ve halen kullandıkları ilaçlar
dikkate alınarak 10 kronik hastalık (hipertansiyon, diyabet,
hiperlipidemi, kalp hastalıkları, astım, serebrovasküler hastalık,
tiroid hastalıkları, kanser, kronik ağrı ve peptik ülser)
araştırılmak üzere 01 Ocak 2020-01 Şubat 2020 tarihleri
arasında toplandı. Araştırma verisi SPSS 15.0 istatistik paket
programı aracılığı ile değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık
düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.
Results:
Katılımcıların %40,3’ü (1499) 18-44 yaş grubunda yer alırken,
yaş ortancası 27 (0;94) olarak bulunmuştur. %28,8’i (1073) ev
hanımı, %1,4’ünün (51) memur olduğu bulunmuştur. %50’si
(1861) kadın, %50’si (1863) erkektir. %44,7’sinin (1665) düşük,
%41,8’inin (1557) orta, %13,5’inin (502) yüksek sosyoekonomik
düzeydedir. Katılımcıların %56,9’u (2120) ilköğretim, %3,8’i
lisans mezunudur. Katılımcıların %71,7’sinde (2647) herhangi
bir
hastalık
öyküsü
yoktur.Katılımcıların
%18,8’inde
multimorbidite bulunmaktadır. Multimorbidite görülme sıklığı,
45-64 yaş grubunda %51, 65 yaş ve üzeri yaş grubunda
%87,2’dir. Yaş gruplarına göre multimorbidite durumu arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p˂0,0001).
Conclusions:
Agborsangaya ve ark.nın 5010 kişi ile yaptığı çalışmada 45-64
yaş grubunda %25,5, 65 yaş ve üzeri yaş grubunda %35,8
bulunmuştur. Glynn ve ark.nın yaptığı çalışmada 50 yaş ve üzeri
3309 hastanın multimorbidite prevalansı %66,2 bulunmuştur.
Yaş arttıkça multimorbidite görülme sıklığı artmaktadır.
Toplumun yaşlanmasıyla birlikte kronik sağlık sorunları ve buna
bağlı olarak multimorbidite prevalansı artmaktadır. Bu bakımdan
birinci basamakta çalışan biz Aile Hekimlerinin klinik
gündeminin büyük bir kısmını multimorbiditeli bireylere
kapsamlı, kişi merkezli ve bütüncül bir bakım vermek
oluşturmaktadır. Tek hastalık yönetimine odaklanmış sağlık
sistemleri multimorbiditeyi yönetmekte zorlandıkları halde, Aile
Hekimliği çekirdek yeterlilikleri ve temel ilkeleriyle multimorbidite
yönetimi için idealdir

METOD: Araştırma, Konya Karatay 09 Nolu Aile Sağlığı
Merkezi’nde tanımlayıcı-kesitsel olarak yapıldı. Araştırmanın
evrenini, Konya Karatay 09 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 4222055
Nolu Birim’e kesin kayıtlı 3728 kişi oluşturdu. Çalışmanın
yapıldığı tarihlerde 4 kişinin vefat etmesi nedeni ile çalışmanın
örneklemini 3724 kişi oluşturdu. Araştırma verisi, retrospektif
olarak, demografik özellikler (yaş, cinsiyet, medeni hal, meslek,
sosyoekonomik düzey ve eğitim durumu), e-nabız sisteminde
kayıtlı tanılar ve halen kullandıkları ilaçlar dikkate alınarak 10
kronik hastalık (hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, kalp
hastalıkları, astım, serebrovasküler hastalık, tiroid hastalıkları,
kanser, kronik ağrı ve peptik ülser) araştırılmak üzere 01 Ocak
2020-01 Şubat 2020 tarihleri arasında toplandı. Araştırma verisi
SPSS 15.0 istatistik paket programı aracılığı ile
değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler ortalama (±) standart
sapma, frekans dağılımı ve yüzde olarak sunulmuştur. Ölçümle
belirlenen değişkenler için ortalama±standart sapma, sayımla
belirlenen
değişkenler
için
yüzde
(%)
değeri
hesaplandı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul
edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra değişkenler normal
dağılıma uygunluk testi ile değerlendirildi, kategorik verilerin
değerlendirilmesinde Ki-kare Testi istatistiksel yöntem olarak
kullanılmıştır. Sayısal değişkenler arasındaki ilişki Spearman
Korelasyon testi kullanılarak incelenmiştir.
Tablo 1:
Korelasyon Katsayısı

İlişki Durumu

0-0,24
0,25-0,49

Zayıf ilişki
Orta ilişki

0,50-0,74

Güçlü ilişki

0,75-1,00

Çok güçlü ilişki

BULGULAR: Araştırma, 0-94 yaş arasında, kesin kayıtlı 3724
kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların %34’ü (1268) 0-17 yaş
grubunda, %40,3’ü (1499) 18-44 yaş grubunda, %19,2’si (714)
45-64 yaş grubunda, %6,5’i 65 yaş üstünde yer alırken, yaş
ortancası 27 (0;94) olarak bulunmuştur. Katılımcıların %50’si
(1861) kadın, %50’si (1863) erkektir. Katılımcıların %50,5’i
(1881) evli, %49,5’i (1843) bekardır. Mesleklerine göre; %33,8’i
(1260) çocuk/çalışmayan, %28,8’i (1073) ev hanımı, %12,8’i
(475) işçi, %10,2’si (379) erişkin çalışmayan, %7’si (261)
emekli, %3,6’sı (135) çiftçi/hayvan bakan, %2,4’ü (90) esnaf ve
%1,4’ünün (51) memurdur.
Araştırmaya katılanların %44,7’sinin (1665) düşük, %41,8’inin
(1557) orta, %13,5’inin (502) yüksek sosyoekonomik düzeyde
olduğu görülmüştür. Katılımcıların %56,9’u (2120) ilköğretim,
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%27,4’ü (1020) lise, %11,9’u (442) okuryazar değil, %3,8’i
(142) lisans mezunuydu.
Katılımcıların %71,1’inde (2647) herhangi bir hastalık öyküsü
yoktu. %10,1’inde (377) tekli hastalık mevcuttur ve tekli
hastalıklardan en sık görüleni %59,4 (224) oranıyla astım
hastalığıdır. Katılımcıların %18,8’inde (700) multimorbidite
bulunmaktaydı. Multimorbidite öyküsü olan 700 hastanın
%35,8’inde (251) ikili, %27,2’sinde (191) üçlü, %18,7’sinde
(131) dörtlü, %11,7’sinde (82) beşli, %4,5’inde (32) altılı,
%1,5’inde (11) yedili ve %0,2’sine (2) sekizli multimorbidite
mevcuttu.
Katılımcıların yaşları ile multimorbidite arasında pozitif yönlü,
güçlü, doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Yaş arttıkça
multimorbidite artmaktadır (Korelasyon katsayısı; 0,53, p<0,05).
Tablo 2:
Multimorbidite
Yaş

n

Korelasyon
p değeri
Katsayısı (rho)

3724

0,53

˂0,0001

Multimorbidite görülme sıklığı, 0-17 yaş grubunda %0,2 (1268’in
3’ünde), 18-44 yaş grubunda %8,1 (1499’un 121’inde), 45-64
yaş grubunda %51 (714’ün 364’ünde), 65 yaş ve üzeri yaş
grubunda %87,2’dir (243’ün 212’sinde). Yaş gruplarına göre
multimorbidite durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmaktadır (p˂0,0001). Yaş arttıkça multimorbidite görülme
sıklığı artmaktadır.
Kadınların %22,7’sinde (423) multimorbidite varken, erkeklerin
%14,9’unda (277) vardır. Cinsiyetlere göre multiorbidite durumu
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır. (Ki-kare
değeri 37,694; p ˂0,001) Kadınlarda multimorbidite daha fazla
görülmektedir.
Evlilerin %31,2’sinde (586) multimorbidite varken, bekarların
%6,2’sinde (114) vardır. Medeni hale göre multiorbidite durumu
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır. (Ki-kare
değeri 380,202; p ˂0,001) Evlilerde multimorbidite daha fazla
görülmektedir.
Düşük
sosyoekonomik
düzeyin
%16,7’sinde
(278)
multimorbidite varken, orta sosyoekonomik düzeyde %22,6
(352) ve yüksek sosyoekonomik düzeyde %13,9 (70) vardır.
Sosyoekonomik düzeye göre multiorbidite durumu arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır. (Ki-kare değeri
27,369; p ˂0,001) Düşük ve orta sosyoekonomik düzeylerde
multimorbidite daha fazla görülmektedir.
İlköğretimi tamamlamışların %28,6’sında (606) multimorbidite
varken, lise düzeyinde %8,6 (88), lisans düzeyinde %4,2 (6)
vardır. Eğitim düzeyine göre multiorbidite durumu arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır. (Ki-kare değeri
324,241; p ˂0,001) İlköğretim düzeyinde multimorbidite daha
fazla görülmektedir.
Emeklilerin %65,5’inde (171) multimorbidite varken, ev
hanımlarının %37,5 ‘inde (402), çiftçilerin %23,7’sinde (32) ve
memurların %7,8’inde (4) vardır. Mesleklere göre multiorbidite
durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır.
(Ki-kare değeri 974,064; p ˂0,001) Emeklilerde multimorbidite
daha fazla görülmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Agborsangaya ve ark.nın 5010 kişi ile

yaptığı çalışmada multimorbidite oranı 45-64 yaş grubunda
%25,5, 65 yaş ve üzeri yaş grubunda %35,8 bulunmuştur.5
Glynn ve ark.nın yaptığı çalışmada 50 yaş ve üzeri 3309
hastanın multimorbidite prevalansı %66,2 bulunmuştur.6
İsrail’de 2014-2015 yılında yapılan çalışmada multimorbidite
prevelansı %27,3 bulunmuştur.7 Afshar ve ark.nın 28 ülkede
düşük ve orta gelirli ülkelerde multimorbidite pravelansının %7,8
olduğu görülmüştür.8 İskoçya’da multimorbiditenin düşük
sosyoekonomik düzey ile ilişkili olduğu bulunmuştur.9
Kanada’da düşük eğitim düzeyine sahip olanlarda
multimorbiditenin daha yaygın olduğu görülmüştür.10 Türkiye’de
Marmara Üniversitesi’nde yapılan 1187 kişilik çalışmada
multimorbidite prevalansı %27,8 (330) bulunmuştur. Kadınlarda
ve 65 yaş üstü hastalarda prevalans daha yüksektir.11 Yaş
arttıkça multimorbidite görülme sıklığı artmaktadır. Toplumun
yaşlanmasıyla birlikte kronik sağlık sorunları ve buna bağlı
olarak multimorbidite prevalansı artmaktadır. Bu bakımdan
birinci basamakta çalışan biz Aile Hekimlerinin klinik
gündeminin büyük bir kısmını multimorbiditeli bireylere
kapsamlı, kişi merkezli ve bütüncül bir bakım vermek
oluşturmaktadır. Tek hastalık yönetimine odaklanmış sağlık
sistemleri multimorbiditeyi yönetmekte zorlandıkları halde, Aile
Hekimliği çekirdek yeterlilikleri ve temel ilkeleriyle multimorbidite
yönetimi için idealdir.
Anahtar Kelimeler: Multimorbidite, Aile Hekimliği, Bütüncül
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Dental Ağrı Şikayeti ile Trakya Üniversitesi, Diş Hekimliği
Fakültesine Başvuran Hastaların Bilinçsiz Antibiyotik
Kullanımının Değerlendirilmesi
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eğildiği bir problemdir. Özellikle antibiyotiklerin gereksiz ve/veya
yanlış kullanımı sağlık kurumlarının ve sağlık yönetim birimlerinin
ülkemizde ve dünyada mücadele ettiği bir sorundur. Tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de konu ile ilgili yapılan pek çok
çalışmada antibiyotiklerin yanlış kullanıldığı gösterilmiştir (1, 2).
Yanlış antibiyotik kullanımı hem ciddi bir sağlık problemi hem de
maddi bir yüktür. Antibiyotiklerin yanlış kullanımı, giderek artan
antimikrobiyal direnç, tedavi başarısızlıkları ve maliyet artışı gibi
önemli sorunları beraberinde getirmektedir (3, 4). Ülkemizde ilaç
piyasasının 2006 yılı verilerine göre toplam bütçesi 9.9 milyar
dolara ulaşmıştır ve bu maliyet içinde antibiyotikler % 20 ile
birinci sıradadır (5).

Keywords / Anahtar Kelimeler: antibiyotik, dental ağrı
Aim:
Amaç: Dental ağrı şikâyeti sebebi ile kliniğimize başvuran
hastaların ne oranda başvuru öncesi antibiyotik kullandığının,
ilacın hangi sağlık merkezinde reçete edildiğinin ve kullanım
endikasyonunun muhtemel gerekliğinin değerlendirilmesi.
Method:
Metod: 2019 yılı içerisinde Trakya Üniversitesi, Diş Hekimliği
Fakültesine, ağız diş ve çene bölgesinde bulunan şiddetli – orta
– hafif seviyede ağrı şikâyeti ile başvuran, sistemik olarak
sağlıklı 500 hasta çeşitli kritelere göre gruplandırılmıştır; başvuru
öncesi antibiyotik kullanımı, dental endikasyon, antibiyotiğin ne
şekilde tedarik edildiği, reçete edilmiş antibiyotiğin hangi
kurumda reçete edildiği, reçete eden hekimin endikasyonu.
Results:
Bulgular: Başvuru öncesi antibiyotik kullanan hasta [A(+)] sayısı
370 (%74) iken, kullanmayan hasta [A(-)] sayısı 130 (%36)’tür.
A(+) hastaların antibiyotik tedarik şekilleri; 14 (% 4) daha önce
alınmış ilaçların kullanımı, 188 (% 51) başka bir ağız diş sağlığı
kliniğinde reçete edilmiş, 168 (% 45) aile sağlığı merkezlerinde
reçete edilmiş. Aile sağlığı merkezinden antibiyotikler reçete
ettiren hastaların 98’inde (% 26) aile hekiminin gerekli görmesi,
51’inde (% 14) özel bir kurumda çalışan diş hekiminin yazdığı
ilacı reçete etme yazma sonucu, 9’unda (% 2) ise hastanın
talep/ısrarı sonucu. Kliniğimizde tedavi öncesi antibiyotik reçete
edilme oranı A(-) hastalarda % 8, A(+) hastalarda % 9’dur.
Conclusions:
Sonuç: Dental ağrı şikâyeti olan sağlıklı hastalarda işlem öncesi
antibiyotik endikasyonu çok kısıtlıdır. Ülkemizde yanlış/gereksiz
reçete edilmesi, sosyal endikasyon/hasta talebi gibi
durumlardan dolayı dental ağrı için sıklıkla antibiyotik reçete
edilmektedir. Çalışmamızın sonuçlarına göre kliniğimize ağrı ile
başvuran hastaların >%90’ı gereksiz olarak antibiyotik
kullanmıştır. Bu hastaların neredeyse yarısı ise antibiyotiklerini
aile hekimliği merkezlerinde reçete ettirmiştir. Hem bireyi hem
de toplumu gereksiz/yanlış antibiyotik kullanımının olumsuz
etkilerinden korumak adına hem diş hekimlerinin hem de tıp
hekimlerinin antibiyotik reçete edilmesi konusunda daha dikkatli
olması gerekmektedir.
Full Text

Giriş
Antibiyotikler günümüzde tıbbın en önemli tedavi araçlarından
biri olup, hem ülkemizde hem de dünyada hastanelerde en çok
tüketilen ilaç grupları arasında ilk sıralarda yer almaktadır (1).
Gereksiz ilaç kullanımı son 30 yıldır tıp dünyasının üzerine

Akılcı antibiyotik kullanımının temel ilkeleri doğru ilacın, doğru
endikasyon, doz, zaman ve yolla uygulanmasıdır (6). Bununla
birlikte, antibiyotik seçiminde hastanın özellikleri, infeksiyon
alanı, etyolojik ajanın özellikleri ve kullanılacak ilacın
farmakolojik özelliklerinin (ilacın farklı pH değerlerindeki
etkinliği, emilimi, dağılımı ve atılımı gibi) de dikkate alınması
gerekmektedir (7).
Bununla birlikte dental problemin tedavisinde antibiyotik
endikasyonu çok daha dardır. Diş kaynaklı bir enfeksiyonun
lokal olarak kaldığı durumlarda tedavi planı içerisinde antibiyotik
kullanımı yoktur. Enfeksiyonun sistemik enfeksiyon bulguları
vermesi durumunda veya anatomik boşluklara yayılma eğilimine
girmesi durumlarında antibiyotik gerekli görülebilir (8). Ayrıca
septisemi riski bulunan dental girişimlerden önce proflatik olarak
sistemik antibiyotik gerekli olmaktadır.
Son yıllarda sağlık alanında yapılan kalite geliştirme
çalışmalarıyla antibiyotik kullanma kalitesinin iyileştirilmesi
konusunda çeşitli düzenlemeler uygulamaya konulmaktadır.
Antibiyotik kullanma kalitesi, hasta, etken mikroorganizma ve
ilaç üçlüsünün oluşturduğu etkileşimin uyumuna bağlıdır (9).
Antibiyotiklerin
kullanımında
yapılan
yanlışlıkların
giderilebilmesinde en önemli unsur bu konuda düzenli ve yeterli
bilgilendirme çalışmalarının yapılmasıdır. Eğitim çalışmalarında
temel hedefler de yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi yönünde
olmalıdır.
Çalışmanın amacı Dental ağrı şikâyeti sebebi ile kliniğimize
başvuran hastaların ne oranda başvuru öncesi antibiyotik
kullandığının, ilacın hangi sağlık merkezinde reçete edildiğinin
ve
kullanım
endikasyonunun
muhtemel
gerekliğinin
değerlendirilmesidir.
Yöntem
2019 Ocak – 2020 Ocak tarihleri arasında Trakya Üniversitesi,
Diş Hekimliği Fakültesine başvuran ve ağrı şikayeti olan
hastalardan kriterlere uygun olanlara çeşitli sorular sorulmuştur.
Seçilen hastaların hafif – orta ya da şiddetli seviyede ağrısı
mevcuttu. Çalışma için seçilen hastaların özellikleri şu
şekildedir; 18 yaşından büyük, sistemik bir hastalığı
bulunmamakta, son 2 yıl içerisinde herhangi bir cerrahi
operasyon geçirmemiş, takip altında olduğu bir hastalık mevcut
değil, son 6 ay içerisinde kurumumuza başvurmamış. Belirtilen
kriterlere uygun ve çalışmaya katılmayı kabul eden 500 hastaya
aşağıdaki sorular sorulmuştur;
1. Kurumumuza başvuru öncesinde diş ağrısı sebebi ile son bir
ay içerisinde antibiyotik kullanıp kullanmadığı.
2. Kullanılmış ise antibiyotiğin nereden/hangi kurumdan tedarik
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edildiği ya da yazdırıldığı.
3. Antibiyotiğin hangi sağlık kuruluşundan reçete edildiği.
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maliyetini yükselterek ekonomik kayba yol açmakta, toksik yan
etkiler gelişmekte, hızla dirençli suşlar ortaya çıkmakta ve
dirençli suşlarla oluşan süperinfeksiyonlar morbidite ve mortalite
oranlarında artışa neden olmaktadır (6).

4. Reçete eden hekimin endikasyonu.
5. Kurumumuzda ağrılı dişe koyulan endikasyon.

Yukarıdaki soruları cevaplamayı kabul eden 500 hastaya
ayrıntılı yazılı ve sözel olarak sorular yönlendirilmiş ve cevaplar
yazılı olarak kaydedildikten sonra hastaların onayı alınmıştır.
Veriler yüzdesel olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular
Çalışmaya katılan 500 hastanın 370’i (% 74) kurumumuza
başvurudan önce diş ağrısı sebebi ile antibiyotik kullanmış olup
130’u (% 36) antibiyotik kullanmamıştır.
Antibiyotik kullanan hastaların antibiyotik tedarik şekilleri şu
şekildedir; 14 hasta (% 4) daha önce farklı bir hastalık
tarafından reçete ile alınmış ve doğru kullanılmadığı için
bitirilmemiş antibiyotik hapların kullanımı, 188 hasta (% 51)
dental ağrı sebebi ile gidilen Sağlık Bakanlığına bağı ağız diş
sağlığı merkezlerinde dental endikasyon ile antibiyotik reçete
edilmesi, 168 hasta (% 45) dental ağrı sebebi ile 1. Basamak
aile sağlığı merkezlerinde antibiyotik yazılması.
Aile sağlığı merkezinde antibiyotik reçete edilen 168 hastaya
ilave sorular sorulduğunda alınan cevaplara göre; 98 hastaya
aile hekiminin diş ağrısı sonucu gerekli görmesi ile antibiyotik
reçete ettiği, 51 hastaya özel bir kurumda çalışan diş
hekimlerinin alınmasını istediği antibiyotiklerin aile sağlığı
merkezindeki hekim tarafından diş hekiminin reçetesine
istinaden reçete ettiği, 9 hastaya ise hastanın hekime ısrar/talep
etmesi sonucu reçete yazıldığı öğrenilmiştir.

Çalışmamızın sonuçlarına göre kurumuzca antibiyotik
gereksinimi başka kurumlarda çalışan diş hekimlerinin
endikasyonlarına göre çok daha az sayıda kalmıştır. Ayrıca
sonuçlarımıza göre aile hekimlerinin de dental endikasyondan
bağımsız olarak antibiyotik reçete ettiği sübjektif olarak tespit
edilmiştir.
Uygunsuz antibiyotik kullanımı sonucu ortaya çıkan bu maliyet,
ülkemiz geneli düşünüldüğünde ekonomimiz için ciddi bir yük
anlamına gelmektedir. Yapılan harcamanın önemli bölümünün
uzamış gereksiz profilaksi nedeniyle olduğu düşünülürse bu
maliyeti azaltmanın iki yöntemi tartışılabilir. Birinci yöntem
profilaksi için kullanılacak antibiyotiklerin reçetelenmesini de
kısıtlamak, diğeri ise bu konuda ulusal rehber hazırlama ve
eğitim çalışmaları ile yapılan hataları gidermeye çalışmaktır.
Antibiyotik kullanımını iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalar
kapsamında, eğitim ve akılcı antibiyotik kullanım politikası öne
çıkmaktadır. Verilen eğitim süreklilik göstermeli ve ilgili
hekimlerle yüz yüze olmalıdır. İnfeksiyon kontrol hekiminin
hastane yönetimi ve hekimlerle olan ikili ilişkileri, konuyu
kapsamlı olarak ve karşısındakine haklarının elinden alınmış
duygusu yaratmadan anlatması önemlidir. Bununla beraber,
birlikte çalışılan hekim kadrosunun konuya olan ilgisi ve
konunun önemini kavramış olması da yapılan çalışmaların
devamlılığı açısından gereklidir. Hem diş hekimleri hem de tıp
hekimleri dental problemler sebebi ile antibiyotik reçete etme
konusunda bilgilendirilmelidir.
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Ülkemizde 2003-2006 yılları ilaç tüketimine ait veriler
incelendiğinde de antibiyotikler ilk sırada yer almaktadır (10).
Günümüzde antibiyotikler hekimlik pratiğinde önemli tedavi
araçlarından biridir. Genel olarak antibiyotikler kanıtlanmış
infeksiyon varlığında, empirik olarak veya profi laksi amacıyla
olmak üzere üç temel amaçtan biri için kullanılır. Antibiyotik
seçiminde de hastanın özellikleri, infeksiyon alanı, etyolojik
ajanın özellikleri ve ilacın farmakolojik özellikleri gibi pek çok
faktörün düşünülmesi gerekmektedir (7). Akılcı ilaç kullanımı
terimi hastanın klinik gereksinimini karşılayacak olan en uygun
ilacın uygun dozda, uygun sürede ve uygun yoldan kullanılması
olarak tanımlanmaktadır (9). Profilaksi dışında hastaya
antibiyotik başlarken infeksiyon hastalığının olup olmadığı,
hastaya antibiyotiğin gerekli olup olmadığı, olası etkenlerin neler
olabileceği ve hangi antibiyotik veya antibiyotiklerin en iyi
seçenek olacağı sorularına yanıt verilmesi uygun antibiyotiğin
kullanılmasını sağlayacak önemli bir basamaktır (11, 12). Dünya
Sağlık Örgütü verilerine göre değişik ülkelerdeki eğitim ve
araştırma hastanelerinde uygunsuz antibiyotik kullanım oranı
%45-90 olarak belirtmiştir (13). Uygun kullanıldıklarında önemli
yararlar sağlayan antibiyotikler, uygun kullanılmadığında tedavi
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Aim:
Çalışmamızın amacı hastanemizde kalça kırığı ameliyatı yapılan
kadın hastaların kırık öncesi osteoporoz tedavisini, ameliyat
sonrası düzenli osteoporoz tedavisi devamı ve ek kırık yaşama
durumunu değerlendirmektir.
Method:
Kalça kırığı sebebiyle protez veya kapalı çivileme metoduyla
eylül 2013-eylül 2017 tarihleri arasında ameliyat edilen, 2. yıl
kontrollerine gelen ve diyaliz almayan 196 kadın hasta
çalışmaya dahil edildi. Hastaların kırık öncesi osteoporoz
tedavisi ve süresi sorgulandı. Ameliyat sonrası 6. ayda
osteoporoz tedavisi başlanma oranı, tedavi metodu
değerlendirildi. Hastalar 2019 yılında tekrar değerlendirilerek,
osteoporoz tedavisi düzeni, ek kırık yaşaması ve hastaların
genel sağlık durumları kontrol edildi.
Results:
Çalışmaya dahil edilen 196 kadın hastanın ortalama yaşı
88,17±9,77 idi. Ameliyat sonrası ortalama takip süreleri 57
(26-81) aydı. 42 (%21,4) hasta kırık öncesi hayatının bir
döneminde osteoporoz tedavisi almıştı. Bu hastaların yalnızca
13’ü (%6,63) kırık olana kadar düzenli olarak 2 yıldan uzun süre
tedavi almıştı. Ameliyat sonrası 6. Ay kontrolleri sırasında 105
(%53,57) hastaya osteoporoz tedavisi başlandı. Osteoporoz
tedavisi olarak 39 (%37,14) bifosfanat, 31(%29,52) zoledronik
asit, 24 (%22,85) denosumab, ve 11 (%10,47) teriparatid
başlandı. Kırık sonrası tedavi başlanan hastaların 65 (%61,9)’i
2. yıl tedaviye yan etkiler veya heyet raporu çıkaramama gibi
sebeplerle devam etmemişti. 2019 yılında yapılan son
kontrollerinde osteoporoz tedavisi alan hastaların 91(%86,6)’i
osteoporoz tedavisine devam etmiyordu. Son kontrollerinde yeni
kırık yaşama oranı 2. yılda osteoporoz tedavisine devam eden
hastalarda anlamlı derecede düşüktü. (p<0.05) Son
kontrollerinde tüm hastaların 52 (%26,53)’si exitus olmuştu, 2.
Yıl kontrollerinde osteoporoz tedavisine devam eden hastalarda
exitus, tedavi almayan hastalara göre anlamlı derecede
düşüktü. (p=0.001)
Conclusions:
Kalça kırığı operasyonu geçiren hastalarda dahi osteoporoz
tedavisine uyum ve tedavi devamlılığı düşüktür. Ameliyat
sonrası hastaların sağ kalım süresi ve ek kırık yaşamaması
verilen osteoporoz tedavisiyle ilişkilidir. İleri yaş kalça kırığı
yaşayan hastaların verilen osteoporoz tedavilerinin devamlılığı
açısından birinci basamak hekimleri tarafından da takipleri
yararlı olacaktır.
Full Text
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Giriş
Osteoporoz, kemik kütlesinde azalma ve kemik mikromimarisinin bozulması sonucunda, kemik kırılganlığında ve kırık
ihtimalinde artış ile kendini gösteren progresif, metabolik,
sistemik bir iskelet hastalığıdır. Osteoporotik kırık en sık
omurga, kalça, ön kol ve omuz bölgesi kırıkları olarak görülür.
Dünya sağlık örgütü (DSÖ) raporuna göre Avrupa, Amerika ve
Japonya’da 75 milyondan fazla insanı etkilemektedir.
Amerika’da her yıl iki milyon kırıktan sorumlu tutulmaktadır.(1)
FRAX, DSÖ tarafından geliştirilen kırık ihtimali ve klinik risk
faktörlerini değerlendiren bilgisayar destekli bir algoritmadır.(2)
Ülkeler arasında ki ileri genetik ve çevresel değişiklikler
sebebiyle FRAX değerlendirmesinde çoğu ülke kendi
çalışmasını yapmıştır.(3) Ülkemize uyarlanan FRAXTURK
çalışmasında 50 yaş üzeri her yedi kadından biri için kalan
hayatında yüksek kalça kırığı riski olduğu bulunmuştur.(4) Bu
sebeple osteoporoz tedavisi ve takibi şu anda ve ileri de
ülkemizde kadın sağlığı ve hayat kalitesi için önemli bir
protokoldür. Çalışmamızın amacı da kalça kırığı ameliyatı
yapılan kadın hastaların kırık öncesi osteoporoz tedavisi alma
durumları, ameliyat sonrası düzenli osteoporoz tedavisi
devamlılığı, zorlukları ve hastaların ek kırık yaşama durumu ile
hayatta kalma oranlarını değerlendirmektir.
Yöntem
Çalışmaya Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesinde
2013-2017 yılları arasında femur boyun kırığı veya
intertrokanterik kırık sebebiyle ameliyat edilen 65 yaş üstü 232
hasta alındı. İleri karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar
çalışma dışı bırakıldı. Ameliyat sonrası 6. Ay, 1,5 yıl ve 2,5 yıl
olunca hastalar rutin kontrollere çağırıldı. Rutin ameliyat sonrası
kontrollerine kontrollerine gelen 196 hasta çalışmaya dahil edildi
ve hastalar 2019 yılında tekrar değerlendirildi. Hastalara 6. Ay
da osteoporoz tedavisi başlanma durumu, tedavi protokolü
değerlendirildi. İlaç başlanmasının 1. yılında olan kontrolde
hastaların 1 yıllık ilaç uyumu ve devamlılığı, 2. Yılında ki
kontrolde hastaların 2 yıllık ilaç uyumu takipleri ve yeni kırık
durumu, 2019 yılında son değerlendirmede ise hastaların tedavi
protokolleri, yeni kırık öyküsü, morbidite ve mortalite durumu
kontrol edildi.
Verilerin istatiksel analizinde SPSS (version 17.0, SPSS inc,
Chicago, IL, USA) kullanıldı. Varyasyonlar parametrik dağılım
gösteriyor ise ortalama ± standart deviasyon, non-parametrik
dağılım gösteriyor ise medyan (minimum-maksimum) olarak
ifade edilmiştir. Kategorik değişkenler sıklık ve yüzde ile ifade
edilmiştir. Verilerin analizinde, değişkenlerin karşılaştırılmasında
t testi ve ki-kare testi kullanılmıştır. Tüm testlerde istatistiksel
önem düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.
Bulgular
Çalışmaya dahil edilen 196 kadın hastanın ortalama yaşı
88,17±9,77’ydi. Ameliyat sonrası ortalama takip süreleri 57
(26-81) aydı. 42 (%21,4) hasta kırık öncesi hayatının bir
döneminde osteoporoz tedavisi almıştı. Bu hastaların yalnızca
13’ü (%6,63) kırık olana kadar düzenli olarak 2 yıldan uzun süre
tedavi almıştı. Ameliyat sonrası 6. Ay kontrolleri sırasında 105
(%53,57) hastaya osteoporoz tedavisi başlandı. Osteoporoz
tedavisi olarak 39 (37,14%) bifosfanat, 31(29,52%) zoledronik
asit, 24 (22,85%) denosumab, ve 11 (10,47%) teriparatid
başlandı. Kırık sonrası tedavi başlanan hastaların 65 (61,9%)’i 1
yıl düzenli tedavi sonrası 2. yıl yan etkiler veya heyet raporu
çıkaramama gibi sebeplerle devam etmemişti. İlaç başlandıktan
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sonraki 2. Yıl kontrolünde halen düzenli ilaç kullanan hasta
sayısı 26 (%24,76) idi. 2019 yılında yapılan son kontrollerinde
osteoporoz tedavisi alan hastaların 91(86,6%)’i osteoporoz
tedavisine devam etmiyordu. Son kontrollerinde yeni kırık
yaşama oranı 2. yılda osteoporoz tedavisine devam eden
hastalarda anlamlı derecede düşüktü. (P<0.05) Son
kontrollerinde tüm hastaların 52 (26,53%)’si exitus olmuştu, 2.
Yıl kontrollerinde osteoporoz tedavisine devam eden hastalarda
exitus, tedavi almayan hastalara göre anlamlı derecede
düşüktü. (P=0.001)

açısından birinci basamak hekimleri tarafından da takipleri
yararlı olacaktır.
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Tartışma
Osteoporoz, ciddi ve büyüyen bir halk sağlığı problemidir.
Osteoporoz hasta kırık yaşayana kadar belirti vermeyebilir. Bu
sebeple uluslararası osteoporoz kuruluşu (UOK) 65 yaş üstü
kadınlara rutin Dual Energy X-ray Absorptiometri (Dexa) takibi
önermiştir.(5) Aynı zamanda UOK Avrupa’da 2010 yılında
osteoporozun 37 milyar Euro maliyeti olduğunu saptamıştır. Bu
harcamanın %66’sı kırık tedavisi, %5’i medikal tedavi, %29
uzun dönem morbidite bakımına kullanılmıştır. (5) Ciddi halk
sağlığı sorunu ve maliyeti olan osteoporoz tedavisinde hastaların
tedavi uyumu 2 yıl içerisinden %20-%40 arasında bulunmuştur.
(6, 7) Eliasaf ve ark. tedavi devamlılığında ajanlar arasında fark
bulamamışken (7) Durden ve ark. tedavi devamlılğında
intravenöz ve subkutan kullanılan ajanlara uyumu daha iyi
bulmuşlardır.(6) Bizim çalışmamızda da 2 yıl sonunda hasta
uyumu alt limite yakın bulunmuştur. Klop ve ark. Hollanda da
kırık sonrası osteoporoz tedavisi başlanan hastalarda tedavi
uyumu kontrol edilmiş ve 1 yıl sonunda %75 olan tedavi uyumu,
5 yıl sonunda %45’e düşmüştür. (8) Aynı çalışmada 80 yaş üstü
hastalarda tedavi devamlılığı daha düşük bulunmuştur. Yine de
kendisi de beklenenden yüksek oranda ilaç devamlılığı olduğunu
çalışmasında kabul etmiştir. Bizim hasta popülasyonumuzda
uzun dönemde tedavi devamlılığın da bu oran maalesef %6,63 e
gerilemiştir. Sosyokültürel farklılıklar ve çalışmamızda yalnızca
ameliyat olan hastaların alınması bu oranda ki ciddi farklılığı
doğurmuş olabilir. Yunanistan da kalça kırığı sebebiyle opere
edilen hastaların 2 yıl takipleri sonrası, osteoporoz tedavisi alan
hastalar da klinik sonuçların ve toparlanmanın daha iyi olduğu,
yeni kırık yaşamanın anlamlı derecede düşük olduğu bulunmuş
ama mortaliteye etkisi olmadığı savunulmuştur. (9) Aynı
çalışmada hastaların ilaç devamlılığı sorgulanmamıştır. (9) Bizim
çalışmamız da mortalite açısından ortalama takip süremiz daha
uzun ve yalnızca ilaca devam eden hastalar kontrol edildiği için
düzenli ilaç kullananlarda mortalite daha az bulunmuş olabilir.
Yine çalışma ile benzer şekilde bizim çalışmamızda da yeni kırık
oluşumu anlamlı derecede düşük bulunmuştur.
Araştırmamızın bazı kısıtlılıkları vardır. Çalışmanın retrospektif
olması, hastaların ilaç bırakma nedenleri, hangi ilaçların hasta
toleransının düşük olduğu irdelenmemiştir. Araştırmamız,
üçüncü basamakta opere olan ve osteoporoz tedavisi başlanan
hastaların izlem, ilaç devamlılığının zorluklarını ve hasta
uyumunu gösteren gerçek yaşam verileri sunmaktadır. İkinci ve
üçüncü basamakta başlanan tedavilerin, yan etkiler ve hasta
uyumu açısından takibinde birinci basmakla iş birliği ve
disiplinler arasında iletişim sağlanması önerilebilir.
Sonuç
Kalça kırığı operasyonu geçiren hastalarda dahi osteoporoz
tedavisine uyum ve tedavi devamlılığı düşüktür. Ameliyat
sonrası hastaların sağ kalım süresi ve ek kırık yaşamaması
verilen osteoporoz tedavisiyle ilişkilidir. İleri yaş kalça kırığı
yaşayan hastaların verilen osteoporoz tedavilerinin devamlılığı
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2002;17(7):1237-44.
4. Tuzun S, Eskiyurt N, Akarirmak U, Saridogan M, Senocak M,
Johansson H, et al. Incidence of hip fracture and prevalence of
osteoporosis in Turkey: the FRACTURK study. Osteoporos Int.
2012;23(3):949-55.
5. Kanis JA, Cooper C, Rizzoli R, Reginster JY, Scientific
Advisory Board of the European Society for C, Economic
Aspects of O, et al. European guidance for the diagnosis and
management of osteoporosis in postmenopausal women.
Osteoporos Int. 2019;30(1):3-44.
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Diyabetik
Ayak Ülseri, Diyabetik Ayak Amputasyonları
Aim:
Koruyucu hekimlik kapsamında belirli önemlerin alınmasına
rağmen tip II diyabetes mellitus (DM) prevelansı giderek
artmaktadır ve bu değer 2035 için 592 milyon olarak
hesaplanmıştır. Bu popülasyonun %80’inin kalkınmakta olan
ülkelerde olacağı da öngörülmektedir. Diyabetik bir hastanın
yaşamı boyunca diyabetik ayak yarası geliştirme oranı farklı
çalışmalarda %25 civarında hesaplanmaktadır. Yine bu
hastaların yaklaşık %28’i majör/minör ampütasyon ile
sonuçlandığı gösterilmiştir.
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çoğunluğunun aile hekimi kontrolünde olmadığı görülmektedir
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Giriş
Koruyucu hekimlik kapsamında belirli önemlerin alınmasına
rağmen tip II diyabetes mellitus (DM) prevelansı giderek
artmaktadır ve bu değer 2035 için 592 milyon olarak
hesaplanmıştır. Bu popülasyonun %80’inin kalkınmakta olan
ülkelerde olacağı da öngörülmektedir. Diyabetik bir hastanın
yaşamı boyunca diyabetik ayak yarası geliştirme oranı farklı
çalışmalarda %25 civarında hesaplanmaktadır. Yine bu
hastaların yaklaşık %28’i majör/minör ampütasyon ile
sonuçlandığı gösterilmiştir. Bu hesaplamalar doğrultusunda
2035 yılında gelişmekte olan ülkelerde ki amputasyon
prevelansı 35 milyon olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sağlık sistemine ve hastalara olan bu ciddi yük göz önüne
alındığında, kanıta dayalı, uluslararası uygulanabilir diyabetik
ayak bakım klavuzları en uygun çözüm olarak ortaya atılmıştır.
Bundan yola çıkarak hazırlanan iki ana klavuz mevcuttur. Bu
klavuzların yakın dönem güncellemeleri değerlendirildiğinde
diyabetik ayak hastası ele alınırken ana paradigmanın cerrahi
tedaviden, ülser gelişiminin önlenmesine kaydığı görülmektedir.

Biz de çalışmamızda Trakya Bölgesinde Diyabetik Ayak
enfeksiyonu ile kliniğmize başvuran ve alt ekstremite
amputasyonu uygulanan hastaların değerlendirilmesi üzerinden
Aile Hekimlerinin hastayı koruma ve doğru yönlendirmedeki
önemlerini vurgulamayı amaçladık

Ülser gelişimin önlenmesi için altı çizilen 5 basamak sırasıyla
şunlardır ; 1) Riskli ayağın saptanması, 2) Riskli ayağın düzeli
olarak gözlenmesi ve muayenesi, 3) Hasta, ail eve sağlık
uygulayıcısını eğitimi, 4) Uygun ayakkabı kullanımı, 5) Ülser
öncüsü bulguların tedavisi. Bu basamaklar incelendiğinde,
özellikle ilk üç basamak için Türkiye sağlık sisteminde aile
hekimlerinin önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz.

Method:
Ocak 2018-Ocak 2020 tarihleri arasında diyabetik ayak
enfeksiyonu ile başvuran ve diyabetik ayak enfeksiyonuna bağlı
major / minor amputasyon uygulanan hastaları geriye dönük
olarak değerlendirdik. Amputasyon uygulanan hastaların
tedavileri sürecinde aile hekimliğine başvuruları olup olmadığı
da değerlendirildi.

Biz de çalışmamızda Trakya Bölgesinde Diyabetik Ayak
enfeksiyonu ile kliniğmize başvuran ve alt ekstremite
amputasyonu uygulanan hastaların değerlendirilmesi ve bu
hastalar üzerinden Aile Hekimlerinin hastayı koruma ve doğru
yönlendirmedeki önemlerini vurgulamayı amaçladık
Yöntem ve Hastalar

Çalışmaya iskemik ayak zemininde amputasyon uygulanan
hastalar ile diğer ekstremitesine amputasyon uygulanmış
diyabetik hastalar dahil edilmedi.
Results:
İki yıllık zaman dilimi içerisinde 35'i major olmak üzere 71
hastaya alt ekstremite amputasyonu uygulandı. En sık minor
amputasyon seviyesi 23 hasta ile transmetatarsal olarak
saptandı. Ortalama HGbA1c değeri %8.93.7 olarak
hesaplandı. Aynı zaman dilimi içinde başvuran diyabetik ayak
enfeksiyonlu hasta sayısı 307 idi. Bu şikayet ile aile hekimlerine
başvuru oranları enfeksiyonlu hasta grubunda %37,
amputasyon uygulanan grupta %19 olarak saptandı.
Conclusions:
Çoklu organ tutulumu ile seyreden kontrolsüz tip II DM'un sağlık
sistemi ve hastaya getirdiği maliyet yükünün büyük bir kısmını
alt ekstremite amputasyonları oluşturmaktadır. Diyabetik
hastalar ayak bakımı ve uzun dönem kan şekeri regülasyonu
yönünden yakından takip edilmeli, ayakta ülseri açılan hastaların
ilgili branşlara yönlendirilmesi gereklidir. Bu görevin büyük kısmı
aile hekimleri tarafından üstlenilmektedir. Yaptığımız çalışmada
tek bir faktörü olarak sunulamasa dahi, alt ekstremite
amputasyonlarının daha sık görüldüğü hasta grubunun

Ocak 2018 – Ocak 2020 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.B.D’na başvuran ve
diyabetik ayak enfeksiyonu tanısı ile takip edilen hastaları geriye
dönük olarak değerlendirildi.
Hastalar, demografik veriler, amputasyon oranları ve seviyeleri,
ortalama HgbA1c değerleri, Aile hekimliğinde takip edilmeleri
yönünden irdelendi.
Aile hekimlerine başvuru kriteri olarak 3aylık peridolar ile en az
iki kez aile hekimini diyabetik ayak yarası şikayeti ile ziyaret
etmek olarak belirlendi.
Çalışmaya iskemik ayak zemininde amputasyon uygulanan
hastalar ile diğer ekstremitesine amputasyon uygulanmış
diyabetik hastalar dahil edilmedi.
Sonuçlar
İki yıllık zaman dilimi içerisinde diyabetik ayak sebebiyle 307
hasta takip edildi. Bu hastaların 71’ine farklı seviyelerde
amputasyon uygulandı. Hastaların yaş ortalaması diyabetik ayak
yarası grubunda 498, amputasyon grubunda 526 idi. Grup
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içi erkek kadın oranı diyabetik ayak yarası grubundan 3,5:1,
amputayson grubunda 4,2:1 idi. Major amputasyon en sık
uygulandığı seviye dizaltı idi . En sık minor amputasyon seviyesi
23 hasta ile transmetatarsal olarak saptandı. Ortalama HGbA1c
değeri diyabetik ayak yarası olan grupta %8,93,7 amputasyon
uygulanan grupta %9,22,6 olarak hesaplandı. Bu şikayet ile
aile hekimlerine başvuru oranları enfeksiyonlu hasta grubunda
%37,2 amputasyon uygulanan grupta %19,7 olarak saptandı.
Tartışma
Çoklu organ tutulumu ile seyreden kontrolsüz tip II DM'un sağlık
sistemi ve hastaya getirdiği maliyet yükünün büyük bir kısmını
alt ekstremite amputasyonları oluşturmaktadır. Tedaviye yanıtsız
bir diyabetik ayak ülserinin, tedavi denemeleri ve amputasyon
ile sonuçlanan serüveninin toplam maliyeti A.B.D için 120.000
dolar civarındadır.
Sağlık sistemine olan bu yük de göz önüne alındığında diyabetik
ayaklarda ülser gelişiminin önlenmesi en kritik basamaktır. Bu
görevin büyük kısmı aile hekimleri tarafından üstlenilmekte ve
başarıyla
yürütülmektedir.
Yaptığımız
çalışmada
amputasyonların görüldüğü hasta grubunun çoğunluğunun
(%80,3) aile hekimi kontrolünde olmadığı ortaya çıkmıştır.
Amputasyona gitmeyen diyabetik ayak ülseri grubunda
hastaların aile hekimine bu şikayet ile daha sık başvurdukları
saptanmıştır.
Diyabetik hastalarda riskaltında ki ayağın amputasyonla
sonuçlanan seyrinde aile hekiminin koruyucu etkisi ön
görülenden çok daha yüksek olduğu açıktır.
Bu koruyucu modelin işe yaradığını gösteren randomize
kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
Sonuç
Aile hekimlerinin diyabetik ayak yaralarının yönetimi ve
amputasyon olgularının azaltılmasında ki rolu oldukça önemlidir.
Bu rolün önemini vurgulayacak kontrollu çalışmalara ihtiyaç
vardır.
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Aim:
This paper aims to draw a warning about microalbuminuria, an
early indicator of endothelial dysfunction, known but
underestimated in medical practice.
Method:
From our general practice, we recruited 45 young adults with
abdominal obesity, overweight or obese, meeting metabolic
syndrome criteria, who contacted our service for high BP(blood
pressure) values without known cardiovascular complications
and without glycoregulation disorders. For those patients we
determined:lipidsprofile(totalcholesterol,LDL-cholesterol,HDLcholesterol,
triglycerides),
fasting
glycemia
and
insulinemia,before and after orally glucose tolerance
test(OGTT). At the same time, we measured microalbuminuria
for all patients.
Results:
Our group of 45 cases who fulfilled criteria of metabolic
syndrom has an approximately equal sex distribution(57.6%
female and 42.2% men. Patients were aged between 26 and 35
years, with a predominance of those from urban areas(69.2%),
61.5% were employed and 90% of patients had significant
family history, namely: 45.1% for obesity, 30.5% for type 2
diabetes mellitus and 24.4% for hypertension. According to the
biological data we observed: 80.8% had high cholesterol,
predominantly in women(57.2%), 61.6% had triglycerides  150
mg/dl, but with predominance in males and 92.3% had modified
fasting glucose. We performed glucose tolerance test, and
92.3% showed changes, while we have collected insulinemia
which correlated well with changes in glucose loading
test(88.5%). The 24-hour urine was tested for microalbuminuria
and we consider that as an early vascular endothelial damage
certification. The test was positive in 92.3% in cases and
highlights the strong correlation between these former three
tests.
Conclusions:
Microalbuminuria was positive for 93,2% of cases, as an early
indicator of subclinical cardiovascular disease and an important
marker for renal disease. The early detection of
microalbuminuria is a method of early diagnostic of endothelial
dysfunction for a patient with metabolic syndrome. This test
could be successfully applied to cardiovascular diseases’
prevention.
Full Text
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Introduction
Endothelial dysfunction appears and grows as silent as the
metabolic disturbances that turns in diabetes mellitus, blood
pressure changes, initially temporary and weight gain (1). This
paper aims to draw a warning on some early indicators, both
known and yet understated. One of this is “early micro
albuminuria”.
Material and methods
The research was carried out during 12 months , over the period
from January 1-st to 31- st December 2019 in a General
Practitioner’s office in Iasi, on a group of patients selected
according to the following criteria :
a) inclusion criteria: subjects of both gender, aged 18-35
years; recruitment based of the signing of the informed free
consent (according to World Medical Association, Helsinki
Declaration – 2013, revision Brazil); metabolic syndrome (MS)
diagnosed based on the NCEP-ATP III criteria*, with abdominal
obesity, overweight or obese, and high blood pressre values.
*IAccording to this, MS is present is present if at least 3 of these
criteria are met(2,3):
1. Hypertension with BP≥ 130/85 mmHg or antihypertension
medication;
2. Triglycerides ≥ 150 mg/dl;
3. HDL -cholesterol< 40 mg/dL in men and <50 mg/dL in
women;
4. Waist circumference≥102 cm in men and ≥ 88 cm in women;
5. Fasting blood sugar levels>100 mg/dl.

b) exclusion criteria: age less than 18 years; without decisionmaking capacities, denial to sign the informed free consent;
women during pregnancy or lactation; presence of
cardiovascular complication or presence of glyco-regulation
disorders.
For this research, we used a structured questionnaire to collect
information on the socio-demographic variables (sex, age and
level of education), smoking status, alcohol consumption and
physical activity, family and personal medical history.
Anthropometric data (body weight, height, waist circumference,
and body mass index )(1,4), systolic and diastolic blood
pressure, ankle-brachial index (ABI)(5,6)), were recorded and
assessed.
After overnight fasting, using standardised methods, for patients
included in our research, blood semple were collected for
measurement of uric acid, glomerular filtration rate,
transaminases, lipids profile (total cholesterol, LDL-cholesterol,
HDL-cholesterol, triglycerides), fasting glycaemia and
insulinemia. We also perform an oral glucouse tolerance test
(OGTT) in order to quantify the patients’ glicemic status (7,8).
Furthermore, the lipid panel of the study group was quantified in
association with cardiovascular risk factors (9, 10). The 24-hour
urine was tested for microalbuminuria (11, 12) and we consider
that as an early vascular endothelial damage marker .

62

Oral Presentations / 9. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book

Data were collected and analyzed using Microsoft Excel 2007
and SPSS 19. P value lower than 0,05 was considered as
statistically significant.

patients included in the study with: microalbuminuria,
hypertension, brachial ankle index (ABI), HOMA-IR and nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)..

Results and discussions

The correlation of LDL with the elements involved in MS
pathogenesis revealed a statistically significant relationship in
all the compared cases (figure 1).

We studied a total of 45 young adults (26 females; 19 males)
patients with MS. Patients were aged between 26 and 35 years,
with a predominance of those from urban areas (69.2%) and
61.5% were employed.
The study group included 12% smokers and 88% non-smokers.
We observed alcohol consumption in 8,7% patients, while
91,3% denied it. We identified that the majority of the people led
a sedentary life, which confirms the negative impact of the lack
of physical exercise in developing obesity and MS (13).
We performed glucose tolerance test, and 92.3% showed
changes, while we have collected insulinemia which correlated
well with changes in glucose loading test (88.5%).
Microalbuminuria (30-299 mg/dl) was positive in 92.3% in cases
and highlights the strong correlation between these former three
tests.
We noticed that 90% of patients had significant family history:
obesity (45.1%), diabetes mellitus type 2 (30,5%), and
hypertension (24,4%).
The values of the serum lipids’ variation are presented in table I.
Table I. The lipid profile in young adults with MS
Table 1:
Variations Average

Standard Normal
Deviation
s
(%)

Abnormal
(%)

Total chol 155-412
esterol(m
g/dl)

241,2

±27,7

3,4

96,7

LDL-chole 112-258
sterol
(mg/dl)

159,8

±19,6

2,9

97,1

HDL-chol 25-61
esterol
(mg/dl)

38,5

±5,9

23,7

76,3

Non-HDL- 127-367
colesterol
(mg/dl)

202,7

±29,1

-

100

Triglyceri 128-315
des
(mg/dl)

189,1

±32,3

11

89

IWe observed that young adults with metabolic syndrome had
high levels of total cholesterol, triglycerides and LDLcholesterol, as well as low values of HDL-cholesterol, showing
the prevalence rate recorded in table I.
We performed glucose tolerance test, and 92.3% showed
changes, while we have collected insulinemia which correlated
well with changes in glucose loading test (88.5%).
Microalbuminuria (30-299 mg/dl) was positive in 92.3% in cases
and highlights the strong correlation between these former three
tests.
IWe present the relationship between the lipid profile of the

Figure 1 Correlations of LDL-cholesterol with MS elements

Increased LDL-cholesterol was associated in 95% of cases with
insulin resistance quantified by HOMA-IR and in 73.3% with
pathological microalbuminuria, highly statistically significant (p
<0.0001) (figure 1).
Moreover, it is shown a statistically significant association
between low levels of HDL-cholesterol with insulin resistance(
p=0.009), HTA ( p=0.004) and with endothelial dysfunction
defined by microalbuminuria( p=0.001) (figure 2). iAlthough it
was emphasized that correlation of HDL-cholesterol with ABI
and NAFLD was not statistically significant.

Figure 2. Correlations of HDL-cholesterol with MS elements

Serum tryglicerides is one of the criteria used to diagnose MS.
Therefore, in the study goup, 89.1% of the patients
had hypertriglyceridemiaa. Relating with the elements of MS,
we noticed a signifiant correlation with the markers of
endothelial dysfunction (microalbuminuria and ankle brachial
index) and non-alcoholic liver disease, as shown in the figure 3.
Abnormal ABI was correlated highly statistically significant with
hypertriglyceridemia in 55% of cases, whereas normal ABI was
found in only 38,9% of patients with normal serum triglycerides
levels (p<0.001).

Oral Presentations / 9. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book
The association of hypertriglyceridemia with HTA and insulin
resistance (HOMA-IR) is not statistically significant, but we note
that approximately 94% of patients with insulin resistance have
a high serum triglyceride level (figure 3.).

.
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LDL-cholesterol, HDL-cholesterol and TG was correlated with
microalbuminuria
The early detection of microlbuminuria is a method of early
diagnostic of endothelial dysfunction for a patient with
metabolic syndrome. This test could be successfully applied
to cardiovascular diseases prevention

Conflict of interest: The authors declare no conflict of interest.
References
1. Hadi HA, Carr CS, Al Suwaidi J. Endothelial dysfunction:
cardiovascular risk factors, therapy, and outcome. Vasc
Health Risk Manag. 2005;1(3):183-98.

Figure 3. Correlations of tryglicerides with MS elements

Our study confirms that medium to high or normal values of
cholesterol associated with important dyslipoproteinemia
marked by low HDL-cholesterol and high LDL-cholesterol
values is one of the greater risk factors. Therefore, using some
surrogate indicators to show this pathologic discrepancies in the
lipidic panel proves to be signifiant. One of them is the
atherogenic index (14,15) which is defined by the ratio between
serum cholesterol and HDL-cholesterol, illustrating the risk of
atherogenesis.

2. Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, et al. Diagnosis and
management of the metabolic syndrome. An american Heart
Association/National Heart, Lung and Blood Institute
Scientific Statement. Circulation 2005;112:2735-52.
3. Alberti KGM, Eckel RH, Grundy SM, et al. Harmonizing the
metabolic syndrome: a joint interim statement of the
International Diabetes Federation Task Force on
Epidemiology and Prevention; National Heart, Lung and Blood
Institute; American International Association for the Study of
Obesity. Circulation 2009;120:1640-5.
4. Ural D,, Kılıçkap M, Göksülük H, Karaaslan, D, et al.. Data on
prevalence of obesity and waist circumference in Turkey:
Systematic review, meta-analysis and meta-regression of
epidemiological studies on cardiovascular risk factors. Turk
Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(7): 577-90
5. Lilly SM, Jacobs DR Jr, Kronmal R, et al. Arterial compliance
across the spectrum of ankle-brachial index: the Multiethnic
Study of Atherosclerosis. Atherosclerosis. 2014;233(2):691-6.
6. Casey S, Lanting S, Oldmeadow C, Chuter V. The reliability
of the ankle brachial index: a systematic review.J Foot Ankle
Res. 2019;12:39.
7. George L, Bacha F, Lee S, Tfayli H, Andreatta E, Arslanian S.
Surrogate estimates of insulin sensitivity in obese youth along
the spectrum of glucose tolerance from normal to prediabetes
to diabetes. J Clin Endocrinol Metab . 2011;96(7):2136–2145.
doi:10.1210/jc.2010-2813

Figure 4 : Correlations of atherogenic index with MS elements

IThe atherogenic index was abnormal on 86.8% of the cases
and it was statistically signifiant correlated with only the Ankle
Brachial Index out of all the other pathologic elements consisted
in the metabolic syndrome (figure 4). (figure 4).
..
Conclusions
Micro albuminuria was positive for 93,2% of cases, as an
early indicator of subclinical cardiovascular disease and an
important marker for renal disease.

8. Kaplan NM. The deadly quartet. Upper-body obesity, glucose
intolerance, hypertriglyceridemia, and hypertension. Arch
Intern Med 1989; 149:1514–20..
9. Alshehri AM. Metabolic syndrome and cardiovascular risk. J
Family Community Med. 2010;17(2):73-8.
10. Zhang Y, Vittinghoff E, Pletcher MJ, et al. Associations of
Blood Pressure and Cholesterol Levels During
Young Adulthood With Later Cardiovascular Events. J Am
Coll
Cardiol.
2019;74(3):330-41.
doi:10.1016/j.jacc.2019.03.529
11. Frances Fischbach. Urine Studies. In A Manual of Laboratory
and Diagnostic Tests. Lippincott Williams & Wilkins, USA, 8

64

Oral Presentations / 9. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book

ed. 2009, 212-5.
12. American Diabetes Association (ADA). Standards of medical
care in diabetes—2014. Diabetes Care. 2014;37(suppl
1):S14-S80.
13. González K, Fuentes J, Márquez JL. Physical Inactivity,
Sedentary Behavior and Chronic Diseases. Korean J Fam
Med. 2017;38(3):111-15.
14. Popa E, Bacusca A, Coman AE. Chronic inflammatory
syndrome – markers in the study of the metabolic syndrome in
primary health care. Journal of Society for development in
new net environment in B&H, 2017:11(1):37-44.
15. Joob B, Wiwanitkit V. Atherogenic index of plasma for the
assessment of cardiovascular risk factors. Ann Afr Med.
2017;16(3):148.

Oral Presentations / 9. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book
Oral Presentation / Research
Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Nöbet Tutma
Durumunun Uyku ve Beslenme Durumuna Etkisi
Sedef Duran, Esra İsmailloğlu, Sıdıka Akın, Ahmet Kara
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı,
22030 Edirne, Turkey E-mail: sedefduran@yahoo.com
Presentation on 06/03/2020 11:00 in "Oral presentations 2" by Sedef Duran.

Keywords / Anahtar Kelimeler: Tıp Fakültesi, Son sınıf
öğrencileri, Nöbet, Beslenme, Uyku
Aim:
Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri hastanelerde genellikle nöbet
tutarak çalışmaktadırlar. Nöbet nedeniyle uyku ve beslenmeleri
etkilenmektedir. Çalışmamızın amacı Tıp Fakültesi son sınıf
öğrencilerinde nöbetin uyku ve beslenme durumuna etkisinin
araştırılması amaçlanmıştır.
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İnsan psikolojik, biyolojik, kültürel ve sosyal ihtiyaçları olan bir
varlıktır. İnsanın fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı bir birey olması,
bu temel ihtiyaçların karşılanmasıyla mümkündür. Karşılanması
gereken temel insan ihtiyaçlarından biri olan uyku kişinin yaşam
kalitesi ve iyilik durumunu etkileyen, sağlığın önemli bir birleşeni
olarak görülmektedir (1-3)
İnsanın birçok temel gereksinimlerinden biri olan uyku, tüm
yaşam dönemlerinde yaşam kalitesi ve sağlık için önemli bir rol
oynar. Çoğu yetişkin günde 7-8 saat uykuya gereksinim
duymaktadır. Uyku süresi ve kalitesi, son zamanlarda obezite
riskleri arasında gösterilmektedir. Uyku yoksunluğu aynı
zamanda kalori alımını artıran nörohormonal etkilere neden
olabilir (1-3).
Tıp fakültesi son sınıf öğrencileri hastanelerde staj yaparken
nöbet tutarak çalışmaktadırlar. Nöbet tutmaları nedeniyle uyku
ve beslenme durumları etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı,
tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin nöbet tutmalarının uyku ve
beslenme durumuna etkisinin araştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntemler

Method:
Araştırma, tıp fakültesi son sınıfında okuyan toplam 190 öğrenci
üzerinde yürütülmüştür. Anket formu; kişisel bilgiler, kişinin
antropometrik ölçüm, nöbet, öğün, yiyecek-içecek ve uyku
düzeni ile ilgili bilgiler olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır.
Bireyin son bir aylık uyku kalitesini değerlendiren Pittsburgh
Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) anket formunda kullanılmıştır.
Toplam PUKİ skoru 5 ve altında olanların uyku kalitesi “iyi”; 5’in
üzerinde olanların ise uyku kalitesi “kötü” olarak
değerlendirilmektedir.
Results:
Çalışmamıza katılan 190 öğrencinin 123’ü kadın, 67’si erkektir.
Gece nöbete kalma ve öğün atlama durumu incelendiğinde
aralarında anlamlı bir fark saptanmıştır (p=0.001). Gece nöbete
kalan öğrencilerin %30,6’ısının, kalmayanların %51,4’ünün öğün
atlamadıkları belirlenmiştir. Ana öğün ile uyku kalitesi arasında
anlamlı bir ilişki vardır (p=0,004). Ana öğün tüketenlerin
ortalama Pittsburg uyku kalite puanı 6,05±2,58, ana öğünü
bazen tüketenlerin puanı 6,51±3,20 ve ana öğün
tüketmeyenlerin puanı 6,53±2,87 olarak bulunmuştur. Ana öğün
tüketenlerin, bazen tüketenlere ve tüketmeyenlere göre anlamlı
bir şekilde daha iyi uyku kalitesine sahip oldukları tespit
edilmiştir. Çalışmamıza katılan 190 bireyin uyku kalitesini “iyi”
ve “kötü” olarak değerlendirdiğimizde 66 kişi (%34,7) iyi
kalitede uykuya, 124 kişi (%65,3) kötü kalitede uykuya sahip
olduğu bulunmuştur. Gece nöbete kalanlar (6,18±2,98)
kalmayanlara (5,60±2,87) göre daha kötü Pittsburg uyku
kalitesine sahip olmalarına rağmen, iki grup arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05).
Conclusions:
Çalışmamız sonucunda Tıp Fakültesi son sınıfında okuyan
öğrencilerde nöbet tutmanın özellikle ana öğünlerin atlanması
olmak üzere beslenme durumlarını etkilediği ve nöbet tutan
öğrencilerin daha kötü Pittsburg uyku kalitesi puanlarına sahip
olduğu tespit edilmiştir. Son sınıf öğrencilerinin beslenme ve
uyku düzenlerine daha dikkat etmeleri gerekmektedir.
Full Text

Giriş

Bu çalışma, Kasım 2018 – Mayıs 2019 tarihleri arasında Trakya
Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri ile yapılmıştır.
Yaşları 23-44 arasında değişen 123’ü kadın, 67’si erkek toplam
190 birey üzerinde yürütülmüştür. Bu çalışma için Trakya
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’ndan 19.11.2018 tarihli
“Etik Kurul Onayı” alınmıştır. Katılımcılar çalışmaya gönüllü
olarak katılmışlardır
Katılımcılara; araştırmacı tarafından literatür ve benzer
çalışmalardan yararlanılarak hazırlanan toplam 28 sorudan
oluşan anket formu uygulanmıştır. Uygulanan anket formu;
kişisel bilgiler, kişinin antropometrik bilgileri, nöbet bilgileri,
öğünlerle ilgili bilgiler, yiyecek- içeceklerle (beslenme)ilgili
bilgiler ve uyku düzeni (PUKİ ölçeği) ile ilgili bilgiler olmak üzere
altı bölümden oluşmaktadır. Anket formu çalışmaya katılmayı
kabul eden bireylerle görev aldığı staj bölümlerinde soru-cevap
şeklinde yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur.
Katılımcılara uygulanan PUKİ ölçeğinin güvenilirliği ve geçerliliği
Ağargün ve arkadaşları (4) tarafından 1996 yılında yapılmıştır.
Kişinin son bir aylık uyku kalitesini değerlendiren PUKİ, toplam
24 soru içermektedir. Bunların 19 tanesi öz-bildirim sorusudur
ve kişinin kendisi tarafından yanıtlanır. Beş soru hastanın eşi
veya arkadaşı tarafından cevaplandırılır ve yalnızca klinik bilgi
için kullanılır, puanlamaya katılmaz.
Her bir soru 0’dan 3’e kadar bir sayı ile değerlendirilmektedir.
Yedi bileşene ait skorların toplamı ise toplam PUKİ skorunu
vermektedir. Toplam PUKİ skoru 0-21 arasında değişmektedir.
Beş ve altında olanların uyku kalitesi “iyi”; 5’in üzerinde olanların
ise uyku kalitesi “kötü” olarak değerlendirilmektedir. PUKİ
skorunun 5’in üzerinde olması o kişinin uykusu ile ilgili en az iki
alanda ciddi sıkıntı çektiğini ya da üç alandan daha fazla alanda
hafif ya da orta şiddette sıkıntı çektiğini göstermektedir (4).
Bulgular
Kadın katılımcılarımızın yaş ortalaması 25.59 olup, en düşük yaş
23, en yüksek yaş 44; Erkek katılımcılarımızın yaş ortalaması
25.28 olup, en düşük yaş 23, en yüksek yaş 33 olarak
bulunmuştur. Katılımcılarımızın kronik hastalık durumuna
baktığımızda %17.4’ü (33) kronik hastalığa sahipken, %82.6’sı
(157) kronik bir hastalığa sahip değildir. Katılımcılarımızın
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nöbete kalma sıklığına baktığımızda %10’u (19) haftada 1,
%12.6’sı (24) haftada 2 defa, %13.2’si (25) ayda 4 defa ve
%8.9’u (17) ayda 6 defa ve daha fazla nöbete kaldığını
bildirmiştir
Bireylerin gece nöbete kalma ve öğün atlama durumu
incelendiğinde aralarında anlamlı bir fark vardır (p:0.001;
p<0.05). Gece nöbete kalan bireylerin %30.6’ısının (26) öğün
atlamadığı, %37.6’ısının (32) kahvaltıyı, %18.8’inin (16) öğle
yemeğini, %12.9’unun (11) ise akşam yemeğini atladığı
görülmektedir. Bunun yanı sıra gece nöbete kalmayan bireylerin
%51.4’ünün (54) öğün atlamadığı, %33.3’ünün (35) kahvaltıyı,
%15.2’inin (16) öğle yemeğini atladığı ve katılımcıların akşam
yemeğini atlamadığı görülmektedir.
Bireylerin öğün atlama sebepleri incelendiğinde; %29.5’inin (56)
iş yoğunluğu ,%17.4’inin (33) açlık hissetmediği, %11.6’sının
(22) bulunduğu yerde kendisine uygun yemek bulunmadığı,
%1.1’sinin (2) gereksiz gördüğü %1.6’sinin (3) zayıflamak
istediği için, %0.5’inin (1) ise medya etkisi nedeniyle öğün
atladığı gösterilmiştir.
Katılımcıların öğün atlama durumu ve beden kitle indeksi
arasındaki ilişki incelendiğinde anlamlı bir fark olmadığı
görülmüştür (p=0.415). Katılımcıların beden kitle indeksi ile ara
öğün yapma durumu arasındaki ilişkiye baktığımızda anlamlı bir
fark olmadığı görülmüştür (p=0.609).
Kadın ve erkekler arasında Pittsburg uyku kalite puanı
bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0.534). Kadınların
uyku kalite puanı ortalaması 5.70 iken erkeklerin 6.16 puanlık
sonuçla kadınlara göre daha yüksek PUKİ uyku kalite puanı
aldığı görülmüştür.
Çalışmamıza katılan öğrencilerin nöbet sıklıkları ve uyku kalite
puanları arasındaki ilişkiye baktığımızda istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmamıştır. (p=0.094) Nöbete kalmayanların
ortalaması 5.57±2.85 puan, en düşük 1.0 puan ve en yüksek
14.0 puan bulunmuştur. Ayda 4-5 kez nöbet tutanların
ortalaması 6.63±2.77 puan, en düşük 2.0 puan ve en yüksek
14.0 puan bulunmuştur. Ayda 6 kez nöbet tutanların ortalaması
5.80±3.19 puan, en düşük 2.0 puan ve en yüksek 14.0 puan
bulunmuştur
Çalışmamıza katılan 190 bireyin uyku kalitesini “iyi” ve “kötü”
olarak değerlendirdiğimizde 66 kişi iyi kalitede uykuya, 124 kişi
kötü kalitede uykuya sahip bulunmuştur. PUKİ uyku kalite
puanlarının ortalaması 5.86 bulunmuştur.
Gece nöbete kalma ve pittsburg uyku kalite puanı arasındaki
ilişkiyi incelediğimizde aralarında anlamlı bir fark görülmemiştir
(p=0.232). Pittsburg uyku kalite puanıyla bel ölçüsü arasında
pozitif, boy kilo ve beden kitle indeksi değerleri ile negatif yönlü
bir ilişki olmakla birlikte istatistiksel açıdan anlamlı değildir
(p>0,05)
Tartışma
Bu çalışma, Kasım 2018 – Mayıs 2019 tarihleri arasında
Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf
öğrencilerine yapılmıştır. Öğrencilerin yaşları 23-54 arasında
değişen 123’ü kadın, 67’si erkek toplam 190 birey üzerinde
yürütülmüştür. Çalışmada öğrencilerin antropometrik bilgileri,
nöbet bilgileri, öğünlerle ilgili bilgiler, yiyecek- içeceklerle ilgili
bilgiler ve uyku düzeni ile ilgili bilgiler sorgulanarak nöbet tutma
durumunun uyku kalitesi ve beslenme üzerine etkileri

araştırılmıştır
Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada,
öğrencilerin %30.16’sının zayıf BKI sınıfına girdikleri ve bunların
da %80.16’ sının öğün atladıklarını göstermiştir. Yine aynı
çalışmada, kızlarda öğün atlamanın daha fazla olduğu
bulunmuştur. En fazla atlanan öğün % 41.29 ile kahvaltı olarak
saptanmıştır (5). Yaptığımız çalışmada ise öğün atlama ve BKİ
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Buna karşın gece
nöbete kalma ve öğün atlama arasında anlamlı bir farklılık
saptanmıştır. Gece nöbete kalan bireylerin %30.6’ısının öğün
atlamadıkları, %37.6’ısının kahvaltıyı atladıkları, gece nöbete
kalmayan bireylerin %51.4’ünün öğün atlamadıkları,
%33.3’ünün kahvaltıyı atladıkları tespit edilmiştir.
Yapılan bir çalışmada yedi saatten az uyuyan bireyler günlük
alması gereken enerjinin yarısından fazlasını atıştırmalıklardan
sağlarken, ana öğünleri düzenli tüketmedikleri saptanmıştır (6).
Çalışmamızda da ana öğün ile uyku kalitesi arasında anlamlı bir
ilişki
saptanmıştır
(p=0.004).
Ana
öğünü
düzenli
tüketmeyenlerin, bazen tüketenlere veya düzenli tüketenlere
göre Pittsburg uyku kalite puanı anlamlı derecede daha yüksek
olup, uyku kaliteleri daha kötüdür.
Weifang Tıp Fakültesinde yapılan bir çalışmada tıp fakültesi
öğrencilerinin yüzde 19,17'sinde uyku kalitesi düşük
bulunmuştur. Cinsiyetler arasında anlamlı bir fark
saptanmamıştır (7). Bizim yaptığımız çalışmada da bu
araştırmaya benzer olarak kadın ve erkekler arasında Pittsburg
uyku kalite puanı bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Katılan 190 bireyin uyku kalitesini “iyi” ve “kötü” olarak
değerlendirdiğimizde 66 kişi (%34,7) iyi kalitede uykuya, 124
kişi (%65,3) kötü kalitede uykuya sahip bulunmuştur. Yapılan
başka bir çalışmada, Kral Abdülaziz Üniversitesi Tıp Fakültesi
tıp öğrencilerinin % 30'unda yetersiz uyku kalitesi (uyku
bozukluğu) ve % 40'ında gündüz aşırı uyku hali saptanmıştır.
Bulgular düşük uyku kalitesi ve sık gece uyanmaları ile anlamlı
şekilde ilişkili olduğunu gösterilmiştir (8).
Altıntaş ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada, tıp fakültesi
öğrencilerinin uyku durumları incelemişler ve öğrencilerin
%54.4'ünde uyku ile ilgili sorunların bulunduğunu tespit
etmişlerdir (9). Bizim çalışmamızda ise bu çalışmaya benzer
olarak, tıp öğrencilerinin PUKİ uyku kalite puanlarının ortalaması
5.86 bulunmuştur. Buna göre uyku kaliteleri kötü olarak
değerlendirilmiştir. Kötü uyku kalitelerinin sebebi ise nöbet
yoğunluğu ve bundan kaynaklanan yüksek stres seviyesi
olabileceği düşünülmüştür. Gece nöbete kalanlar (6,18±2,98)
kalmayanlara (5,60±2,87) göre daha kötü Pittsburg uyku
kalitesine sahip olmalarına rağmen, iki grup arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05).
Sonuç olarak çalışmamızda Tıp Fakültesi son sınıfında okuyan
öğrencilerde nöbet tutmanın özellikle ana öğünlerin atlanması
olmak üzere beslenme durumlarını etkilediği ve nöbet tutan
öğrencilerin daha kötü Pittsburg uyku kalitesi puanlarına sahip
olduğu tespit edilmiştir. Son sınıf öğrencilerinin beslenme ve
uyku düzenlerine daha dikkat etmeleri gerekmektedir.
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Keywords / Anahtar Kelimeler: genç yetişkin, ağız ve diş
sağlığı.
Aim:
Bu çalışmanın amacı, kliniğimize başvuran genç yetişkin
hastalardaki birinci daimi molar dişlerin çürük ve çürükten
etkilenme sayılarının ve oranlarının değerlendirilmesi ve
yorumlanmasıdır.
Method:
2019 yılı Haziran – Aralık ayları arasında, Trakya Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 14-20 yaş aralığındaki genç
yetişkin hastaların panaromik radyografileri ve anamnez formları
incelenmiştir. Daimi birinci molar dişlerde sayısı ve oranı
belirlenen dental hastalıklar şu şekildedir; eksik diş, dolgulu
veya çürük diş ve kök kanal tedavisidir.
Results:
Kliniğimize belirtilen süre içerisinde 14-20 yaş aralığında 812
hasta başvurmuştur. Yaş grubu içerisinde olan hastalarda tespit
edilen dental hastalıkların sayıları ve kişi başına oranları şu
şekildedir: eksik diş: 176 (0.22), dolgulu veya çürük diş: 2178
(2.18) ve kök kanal tedavisi: 340 (0.42).
Conclusions:
Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığımızın önemli bir parçasını
oluşturur. Genç yetişkinlerde yeterli olmayan ağız bakımı
alışkanlıkları çürüklerde birlikte görülen periodontal problemlere,
uzun dönemde alışkanlık kazanılmaması sonucunda dişin
kaybına devam eden bir tabloyu beraberinde getirmektedir.
Daimi dişlenmede ağız içinde görülen ilk dişler olması nedeniyle
oklüzyon ve çiğneme fonksiyonunun temeli kabul edilen birinci
daimi molar dişler; çürük, kök kanal tedavisi ve çekimden en
fazla etkilenen dişler olmaktadır. Ayrıca daimi birinci molar
dişlerinin nötral oklüzyonda kilitlenmesi kendisinden sonra
sürecek olan daimi dişlerin normal oklüzyonda olmasına
rehberlik eder. Bu nedenle daimi birinci molar dişlerinin ağızda
tutulması büyük önem taşır.
Oral hijyen alışkanlıklarının çocukluk hatta bebeklik çağından
itibaren düzenli uygulanması ve bireyin küçük yaşlardan itibaren
diş hekimlerine yönlendirilmesi ile oluşabilecek çürükler ve diş
kayıpları önlenebilmektedir. Fakat, Türkiye’de toplum ağız ve diş
sağlığını korumak adına yapılması gereken tarama, tespit ya da
1.basamak
sağlık
hizmetleri
başarılı
bir
şekilde
uygulanamamaktadır. Bu sebeple birinci basamak sağlık
hizmetlerinde önemli rol oynayan aile hekimleri, özellikle genç
yetişkin bireyleri uzun dönemde ağız ve diş sağlığı konusunda
bilgilendirmeli ve hastalıklar oluşmadan düzenli diş hekimi
muayenesine gitmeleri için yönlendirmeleri bireylerin diş
çürükleri ve çürüğün neden olduğu hastalıklardan daha az
etkilenmesine neden olacaktır.
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40 -70 Yaş Arasındaki Hastaların Kolorektal
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, tarama,
tutum
Aim:
Kolorektal kanser (KRK), dünyada ve Türkiye’de en sık
görülendördüncü kanser tipidir. KRK taramasının amacı,
asemptomatik hastalardaki lokalize ve yüzeyel kanserlerin
erken tanısı ve cerrahi kür olasılığının artırılmasıdır.Bu taramada,
hekimlerin olduğu kadar, hastaların olumlu bilgi ve tutum sahibi
olmalarınında önemi vardır.Bu çalışmanın amacı,SBÜ Ankara
Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Aile Hekimliği polikliniklerine
başvuran 40 yaş üstü kişilerin kolorektal kanser hakkında bilgi,
tutum ve davranışlarını değerlendirmektir.
Method:
Kesitsel, tanımlayıcı tipte planlanan araştırma,1 Şubat ve 31
Mayıs 2017 tarihleri arasında, Aile Hekimliği polikliniklerine
başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 40-70 yaş arası
toplam 299 hasta ileyapıldı.Araştırma grubuna sosyo-ekonomik
durum ve kolorektal kanser taramasıyla ilgili bilgi, tutum ve
davranışları sorgulayan anket uygulandı.
Results:
Çalışmaya katılan 299 kişinin 229’u (%76,6) kadın ve 70’i
(%23,4) erkekti. Ortalama yaş 54,9±7,8 idi. Ailesinde veya
akrabasında kanser olanların oranı %41,1 (n:123) idi. Bu
kanserlerden en sık görüleni %11 (n:33) ile akciğer kanseriydi.
Çalışmamıza katılanların%71,2 (n=213)’si kolorektal kanseri
duyduğunu, bu bilgiyi en sık %22 (n=66) oranında aile- akraba
çevresinden ve 2. Sıklıkla %15,2 (n=45) oranında sağlık
çalışanlarından aldıklarını, risk faktörleri sorgulandığında en
fazla bilinen risk faktörünün %26,4 (n=79) diyet olduğu,
141(%47,2) kişinin gaitada gizli kan testini bildiğini tespit
ettik.Kolorektal kanseri bilme oranları yaşla değişiklik
göstermekteydi (p=0,009). Eğitim düzeyi arttıkça bilgi sahibi
olma oranları artmaktaydı(p=0,008). Farklı meslek gruplarındaki
bilgi durumu arasında anlamlı farklılık vardı (p=0,031).
Katılımcılara
ülkemizde
kanser
türlerinden
hangileri
taranmaktadır diye sorduğumuzda en sık verilen cevap %47,1
(n=141) ile meme kanseri oldu. 50 yaşından sonra her 10 yılda
bir kolonoskopi yapılmasını düşünenlerin oranı %43,8’di
(n=131). Kişilerin kolonoskopi yaptırma nedenleri arasında en
sık doktor önerisi (%94,5; n=52) vardı.
Conclusions:
Çalışmamıza katılan kişilerin büyük bölümünün kolorektal
kanseri
duydukları
ancak
kolorektal
kanser
risk
faktörleri,taramaları ve erken dönemsemptomları hakkında
yeterli bilgiye sahip olmadıkları saptanmıştır. KRK ile ilgili
bilgilendirme çalışmaları yapılması önerilebilir.
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Aile Hekimliği Asistanlarının Dinleme Profili
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Presentation on 06/03/2020 13:00 in "Oral presentations 3" by Canan Emiroğlu.

Keywords / Anahtar Kelimeler: Dinleme, İletişim, Aile
Hekimliği, Likert ölçeği
Aim:
Hastalarla iyi iletişim kurabilmek, Aile Hekimliğinin diğer
uzmanlık dallarına göre en önemli avantajlarından biridir. Bu
nedenle Aile Hekimliği Uzmanlık eğitiminde iletişim konusuna
özel önem verilmektedir. Yapılan bu eğitimlerde özellikle
iletişimin “Beden Dili” komponenti öne çıkmaktadır.
İletişimin en temel unsurlarından biri dinlemedir. Hayatın her
alanında olduğu gibi, hekimlerin hastaları ile kurmaları gerekli
olan iletişim, gerek teşhis, gerek tedavi ve gerekse tedaviye
yanıtın değerlendirildiği süreçte büyük önem taşımaktadır.
Özellikle Aile Hekimliği pratiğinde ve diğer tüm klinik branşlarda
da anamnez alırken, başvuru şikayetlerini, bu şikayetlerin
öyküsünü, özgeçmiş ve soygeçmişlerini sorgularken iyi bir
dinleyici olabilmek çok önemlidir. Bu çalışmada; Aile Hekimliği
asistanlarının, dinleme becerileri ve dinleme türlerini incelemek,
bu konuya dikkat çekmek, hem kişisel ve hem de mesleki
alanlarda dil ve iletişim becerilerini arttırmanın önemini
vurgulamak amaçlanmıştır.
Method:
SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Aile Hekimliği Kliniğinde görevli 82
asistanın 46’sına “Dinleme Türleri Ölçeği” uygulandı. Bu ölçek
yedili Likert tipi tipinde 18 sorudan oluşan, geçerlilik ve
güvenirliliği Mehmet Fatih Kaya tarafından 2014 yılında yapılan
ve yayınlanan bir ölçektir. Bu ölçekte puanların 5 ve 6 arasında
olması katılımcıların büyük oranda pozitif tarafta (Kısmen
katılıyorum- Katılıyorum) yer aldıklarını gösterir. Bu ölçekteki
sorulara verilen puanlar hesaplanarak, bireylerin baskın dinleme
türleri belirlendi.
Results:
Dinleme Türleri ölçeği uyguladığımız 46 asistanın n: 28 (%60,9)’i
kadın, n: 18 (%39,1)’i erkekti. Yaş ortalamaları 40,5±15’ti.
İlişkisel dinleme, Etkileşimsel dinleme, Eleştirel dinleme ve
Çözümleyici Dinleme puan ortalamaları sırasıyla; 5.5, 5.7, 5.3 ve
5.5 idi. Tek tek katılımcılar incelendiğinde, 2.5, 3.5, 4 ve 4.3 gibi,
ilişkisel dinleme becerilerinin zayıf olduğu görülenler; eleştirel
dinleme puanları 1.6, 3.6, 3.8 ve 4 olanlar ve çözümleyici
dinleme puanları 2.2 ve 3.75 gibi düşük olanlar mevcuttu.
Conclusions:
Sonuç katılımcıların dört dinleme türüne de yatkın oldukları ve
içeriğe göre, amaca göre, duruma göre kendilerinin dinleme
tarzlarını ayarlayabildikleri şeklinde yorumlanabilir.
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yapılmalıdır.

Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran
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Keywords / Anahtar Kelimeler: aile hekimliği, sağlığın
geliştirilmesi, sağlık okuryazarlığı, REALM
Aim:
DSÖ, bireylerin sağlığını korumak ve geliştirmek için bilgiye
ulaşma, anlama, bu bilgiyi kullanma konusunda bilişsel-sosyal
becerileri ve motivasyon düzeyini sağlık okuryazarlığı olarak
tanımlar. Bu çalışmada yetişkin sağlık okuryazarlığı hızlı
değerlendirme ölçeği (REALM) kullanılarak katılımcıların sağlık
okuryazarlığı konusunda bilgi tutum ve davranışlarının
saptanması amaçlanmıştır.
Method:
Araştırma 07.01.2019-01.07.2019 tarihleri arasında SBÜ
Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Aile Hekimliği polikliniklerine
başvuran, 18 yaş ve üzerindeki, okuma yazma bilen ve
araştırmaya katılmaya gönüllü olan bireylere, yüzyüze REALM
ölçeği uygulanarak tamamlanmıştır. Araştırma sonucunda elde
edilen verilerin değerlendirilmesinde Pearson’nın ki kare testi ve
ANOVA analizi kullanılmıştır. Veriler %95 güven düzeyinde
incelenmiş olup p değeri< 0,05 anlamlı kabul edilmiştir.
Results:
Araştırmaya katılan 152 kişinin 81’i kadın, katılımcıların yaş
ortalaması 37,1±13,2, %15,8’i (n=24) ilkokul mezunu iken
%31,6’sı (n=48) lisans mezunudur. Katılımcıların %42 si
‘şikayeti oldukça’ bir sağlık kuruluşuna başvurmakta ve en sık
başvuru sebebi genel kontrol amaçlı kan vermektir.
Katılımcıların yarısı bilgi almak için en sık doktorlara
başvurmakta ve doktorlara güvenmektedir. Tüm grup için
ortalama REALM skoru 59,12±5,5 puan olarak hesaplanmıştır.
Kadınların ortalaması 59,38±5,8 iken erkeklerin ortalaması
58,82±5,1 olup gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark
yoktur (p=0,129). Katılımcıların eğitim seviyesi arttıkça REALM
puanlarının istatistiksel açıdan anlamlı olarak arttığı görülmüştür
(p=0,000).
Conclusions:
Sağlık hizmetlerinin gelişmesi, doğumda beklenen yaşam
süresinin uzaması ve sağlıkla geçen yaşam süresi bireylerin
kendi sağlıkları ile ilgili karar verme sürecine dahil olması
gerekliliğini arttırmıştır. Kronik hastalıkların görülme sıklığının
artması bu hastalıkların takip sürecinde hastaya büyük bir
sorumluluk yüklemektedir. Bu durumda bireylerin sağlık ile
girdileri doğru anlayabilmesi, kendilerine verilen tedavi
önerilerini doğru uygulayabilmesi ve bunlardan çıkarım
yapabilmesi önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında en
önemli toplum özelliklerinden biri sağlık personelinden hizmet
alan bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyidir. Sağlık
okuryazarlığının geliştirilmesi için sağlık politikaları belirlenmeli,
sağlık ile ilgili bilgi alma kaynaklarının düzenlenmesi,
zenginleştirilmesi ve gerektiğinde denetlenmesi için çalışmalar
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Büyüme Geriliği ve Malnütrisyonu Olan
Çocukların Ebeveynlerinin “Stres Yükü” Nasıl
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Büyüme geriliği,
malnütrisyon, ebeveyn stres yükü, aile hekimi
Aim:
Giriş ve Amaç
Büyüme,düzenli aralıklarla takip edilen çocukların boy ve ağırlık
ölçümlerinin yaş ve cinsiyete göre standardize edilmiş persentil
tablosu ile takip edilir.Büyüme geriliği, bir çocuğun persentil
takibinde <5 persentil altında kalma durumudur.Büyüme geriliği
ve malnütrisyon, çocuklarda sık görülen ve kalori ve proteinden
fakir beslenme ile oluşan klinik tablodur.Bu tablo,sıklıkla, düşük
gelir düzeyi,olumsuz sosyal koşullar ve düşük eğitim düzeyi ile
beraber seyreder. Çalışmamızda,büyüme geriliği ve
malnütrisyonu olan çocukların ebeveynlerinin stres yükünün
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Method:
Gereç ve Yöntem
Çalışmaya,Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne 2018 Kasım ayı boyunca
başvuran ve yaşına göre ağırlıkları <5 persentil olan 38 çocuğun
ebeveynleri dahil edildi.Çalışmaya katılmayı kabul eden
ebeveynlerden,sosyodemografik veri anketi, çocuk sağlığı takibi
anketi
ve
stres
yükü
anketini
doldurmaları
istendi.Veriler,istatistik paket programında analiz edildi.Anketler
26 sorudan oluşmaktadır.
Results:
Bulgular
Çalışmadaki çocukların yaş ortalaması 6,00 ± 5,02 yıl idi.
Katılımcıların %46.2’si kız (n=16), %53,8’i (n=22) erkek
idi.Annelerin eğitim durumları;%5,3 (n=2)okur-yazar değil,
%60,5’i (n=23) ilkokul mezunu iken babaların ;%2,6 (n=1) okuryazar değil,%50’si (n=19) ilkokul mezunuydu. Katılımcıların
%50’sinin (n=19) ortalama aylık geliri 1000 tl ve
altındaydı.Çocukların ortalama doğum kilosu 2795±932 gramdı.
Anne sütü alma süreleri ortalama 10,9±7,9 aydı.Doğum
zamanları; %76,3’ü (n=29) miadında, %18,4’ü prematür (n=7)
ve %5,3’ü (n=2) postmatürdü.Çocuğun yaşı ile ebeveynlerin
stres yükü toplam puanı arasında anlamlı ilişki
bulunamadı(p=0,160).Ebeveynlerin stres yükü toplam puanı ile
çocuklardaki eşlik eden hastalık arasında anlamlı ilişki bulundu
(p=0,026).
Conclusions:
Sonuç
Büyüme geriliği ve malnütrisyonu olan çocukların ebeveynlerinin
stres yükünü araştırmayı amaçlayan bu çalışmada,
ebeveynlerde oluşan stres yükü ile sosyodemografik özellikler
arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Ayrıca, ebeveynlerin

eğitim durumu ile duygusal bağ, iletişim ve çocuğun başarı
durumu ilişkilendirilememiştir. Sadece çocuktaki hastalık
durumu ile ebeveyn stres yükü arasında anlamlı ilişki bulunması,
aile hekimlerinin pediatrik hasta grubunda ebeveyn stresini
gözardı etmemeleri gerektiğine dikkat çekmekte olup bu konuda
daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Oral Presentations / 9. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book
Oral Presentation / Research

Obez ya da Kilo Fazlası Olan Hastalarda Tiroid
Fonksiyonları ile Metabolik Sendrom
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Obezite, Metabolik Sendrom,
Tiroid disfonksiyonu
Aim:
Metabolik Sendrom (MetS), aterosklerotik kalp hastalıkları ve
Tip II Diabetes Mellitus için ömür boyu artan bir risk ile birliktelik
göstermektedir. Abdominal obezite, dislipidemi, yüksek kan
basıncı ve bozulmuş açlık glukoz düzeyi gibi istenmeyen sağlık
sorunlarının bir arada görüldüğü bir tablodur. Amacımız, obez
veya kilo fazlası olan kişilerde, metabolik sendrom görülme
sıklığını ve bu sendromun komponentleri ile tiroid fonksiyonları
arasındaki potansiyel ilişkiyi değerlendirmektir.
Method:
Bu kesitsel, tanımlayıcı, retrospektif çalışmada, SBÜ Dışkapı
Yıldırım Beyazıt EAH. Aile Hekimliği Polikiniğine 1 Temmuz- 31
Aralık 2019 tarihleri arasında başvuran hastalardan, tiroid
replasman tedavisi, statin ya da fibrat tedavisi almayan, Tip II
DM tanısı almamış, kronik karaciğer ve böbrek fonksiyon
bozukluğu olmayan 184 hasta dahil edildi. Demografik,
antropometrik bilgileri ve laboratuar sonuçları -TSH, fT4, fT3,
insülin, açlık kan şekeri, HbA1c düzeyi ve lipid profilihastanenin elekronik kayıtlarından alındı. Metabolik Sendrom
“National Cholesterol Education Programs Adult Treatment
Panel III (NCEPATP III) kriterlerine göre tanımlandı.
Results:
Katılımcıların 143’ü kadın (%77,7), 41’i erkekti (%22,3). Yaş
ortalaması 41,2 ± 13,2 yıldı. %47,8 (n:88)’i fazla kilolu iken,
%52,1 (n:96) obezdi. 60 kişide (%32,6) metabolik sendrom
mevcuttu. Çalışmada T3/T4 oranı ile glukoz arasında negatif
yönlü anlamlı bir korelasyon saptanmıştır (p=0,044). HDL
kolesterol ile T3 ve T3/T4 oranı arasında negatif yönlü bir
korelasyon saptanmıştır (sırasıyla p=0,007, p=0,009). Fazla
kilolularda T3 ile trigliserid arasında pozitif yönlü bir korelasyon
(p=0,013), Obezlerde glukoz ile TSH arasında arasında negatif
yönlü (p=0,047), LDL kolesterol ile T4 arasında pozitif yönlü
(p=0,043), diyastolik kan basıncı ile TSH arasında pozitif yönlü
(p=0,021) korelasyon izlendi. Diğer metabolik parametreler ile
tiroid fonksiyonları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Metabolik sendromu olan ve olmayan hastalar arasında tiroid
fonksiyonları açısından anlamlı bir fark saptanmadı.
Katılımcıların %94,1’inde tiroid fonksiyonları normal iken, %
3,2’sinde hipotiroidi, %1,6’sında hipertiroidi mevcuttu.
Conclusions:
Serum TSH düzeyi, obez ve kilo fazlası olan kişilerde, metabolik
sendrom için potansiyel risk faktörü olabilecek gibi
görünmemektedir.
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Sigara Bağımlılığı ile Çocukluk Çağı Travmaları
İlişkisinin, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği ve
Fagerström Ölçeği Kullanılarak
Değerlendirilmesi
Aysu Özay1, Süleyman Görpelioğlu2, Canan Emiroğlu1
1. SBÜDışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanaesi Aile Hekimliği Kliniği
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Sigara, bağımlılık, çocukluk
çağı travmaları
Aim:
Tütün kullanımı, kanserler, kalp hastalıkları, solunum sistemi
hastalıkları ve daha pek çok sağlık sorunu bakımından önemli
risk taşır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyanın en büyük
halk sağlığı sorunlarından biri olarak gösterilen tütün salgını, her
yıl yaklaşık 5,4 milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır.
Türkiye’de ise bütün ölümlerin yaklaşık dörtte biri tütün
kullanımına bağlıdır. Ülkemizde her yıl 100 000’den fazla kişi bu
nedenle ölmektedir ve bu sayının 2030 yılında 240 000’e
yükseleceği tahmin edilmektedir. Nikotin salgınının devam
etmesi ancak gençlerin sigaraya başlaması ile mümkün olup,
çocuklar ve gençler bu salgının en önemli risk grubunu
oluşturmaktadır.Sayılabilecek birçok faktörün yanı sıra, çocukluk
çağındaki duygusal, fiziksel ve cinsel travmaların da aktif yaşam
mücadelesine başlama aşamasında olan bireylerde sigaraya
yönelme davranışında artışa yol açtığı bilinmektedir. Bu
çalışmada,toplumda kadın ve erkeklerde olan sigara bağımlılık
düzeyleri saptanarak, bağımlılığın yaşanılan çocukluk çağı
travmaları ile ilişkisini saptamak amaçlanmıştır.
Method:
Araştırma Ankara’da 18 yaş üstü toplam 216 katılımcı ile 2015
yılının Eylül-Aralık ayları arasında yapılmıştır.Katılımcılara
araştırmacı tarafından Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi
(FTNB) ve Çocukluk Çağı Travmaları Testi (CTQ)’ni içeren
anket formu verilerek cevaplamaları sağlanmış ve geri
toplanmıştır.
Results:
Nikotin bağımlılık düzeyi ileri seviyede (6-10) olan bireylerin
sigaraya başlama yaşı bağımlılık düzeyi düşük seviyede(0-5)
olan
bireylere
göre
anlamlı
olarak
yüksektir
(p<0,05).Katılımcıların yaş, cinsiyet ve eğitim durumları
standardize edildiğinde, CTQ skorlarının ve alt bileşenlerinin
nikotin bağımlılığı açısından risk faktörü olmadığı saptanmıştır.
Conclusions:
Çocukluk çağı travmaları ile sigara bağımlılığı arasında bir ilişki
bulunamamıştır. Çalışmamızda kullanılan CTQ skalası yerine
Türk toplumuna yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi literatürle daha
uyumlu sonuçların elde edilmesini sağlayabilir. Ayrıca ilişki
saptanamaması çalışmanın örnekleminin küçük olmasından
kaynaklanabilir,dolayısıyla daha büyük ve randomize bir
örneklem üzerinde çalışılması gelecek çalışmalar açısından
önemli olacaktır.
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Bağırsak patolojilerinde sıklıkla ilk kullanılan modalite olan
baryumlu çalışmalarla lümen içi birçok lezyon tanımlanmakla
birlikte artık altın standart yöntem olarak endoskopik
görüntüleme yöntemleri tercih edilmekte ve gereğinde doku
biyopsisi de yapılabilmektedir. Bununla beraber bağırsak duvar
yapısının değerlendirilmesinde ultrasonografi, renkli doppler
ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi gibi diğer inceleme
yöntemleri de faydalı bilgiler sağlamaktadır.
Çalışmamızda, zaman zaman ayırt edilmesi oldukça güç olan ve
bazende birbirleriyle identik görünüm veren benign inflamatuar
değişiklikler ile malign proçesler arasında, gri skala
ultrasonografi, renkli doppler sonografi ve dijital floroskopi
verileri ışığında ayırtedici özelliklerin gösterilmesi hedeflenmiştir.
Gereç ve Yöntem

Aim:
In our study, in addition to digital fluoroscopy methods used to
detect benign-malignant intestinal diseases, it is aimed to show
the importance of ultrasonography and color doppler
ultrasonography findings in disease detection
Method:
A total of 32 cases, 18 male and 14 female, with complaints
such as abdominal pain, diarrhea, constipation, weight loss and
anemia were included in the study. Ultrasonography, color
doppler ultrasonography and fluoroscopic tests with barium
were applied to all cases
Results:
Benign or malignant bowel disease patients with a diagnosis of
fluoroscopic images were examined; İn affected segments with
benign pathology in length were found to be longer than the
malignant group. İncreased bowel wall thickness in patients with
malignant pathology than in benign pathology.
In the ultrasonographic examination of the same group of
patients, affected bowel segment morphology was exposed as a
asymmetric or extent uniform
Color doppler sonographic analysis as a result, pulsatilite index
values of female populations superior mesenteric artery
obtained, although not clinically significant were found
to be statistically more. Gloat with in benign pathologies,
according to the measured spectral data from affected bowel
wall segment, resistive index values in malignant disease
compared with benign disease direction was statistically
significantly more. resistive index values of the transition as
81,3% sensitivity, 61,5% with specificity values were
determined as 0.63.
Conclusions:
In our study, clinically benign or malignant process in
fluoroscopic examination as the first choice tests used in the
forward-term complications of radiation is taken into
consideration, fluoroscopic diagnosis of diseases by ultrasound
during the first steps to be selected to be beneficial is not
sufficient. Nevertheless, the results of color doppler sonography
data not yet been put forward in a narrow population, these data
are interpreted as controversial and larger series will be
repeated in the future should be analyzed as an issue is
encountered.
Full Text

Amaç

Çalışmamıza karın ağrısı, ishal, kabızlık, kilo kaybı gibi
şikayetleri bulunan, 18’i erkek, 14’ü kadın olmak üzere toplam
32 olgu dahil edildi. Tüm olgulara ultrasonografi, renkli doppler
ultrasonografi ve baryumlu floroskopik tetkikler uygulandı. Gri
skala sonografide tutulan segment uzunluğu, kalınlığı ve varsa
multisentrisite not edildi. Aynı inceleme sırasında süperior
mezenterik arter, inferior mezenterik arter ve varsa duvar
kalınlaşması bulgusu veren barsak segmentinin bulunduğu
lokalizasyondaki arterlerden renkli doppler sonografi
kılavuzluğunda pik sistolik hız, end-diastolik hız, rezistiv indeks,
pulsatilite indeksi gibi kantitatif ve yarı kantitatif veriler not edildi.
Proje kapsamında gerçekleştirilen floroskopide tutulan barsak
segmenti, lokalizasyonu, ülser varlığı, ülserlerin derinliği,
lezyonların birbirleri ile devamlılık gösterip-göstermedikleri ve
varsa komplikasyonlar değerlendirildi.
Bulgular
Floroskopi biriminde, kolon grafisi, çift kontrastlı kolon grafisi ve
ince bağırsak pasaj grafisi tetkikleri yapılan 32 olgunun elde
olunan dijital floroskopik görüntüleri, mevcut klinik bulgular
eşliğinde değerlendirildi. Değerlendirme sonrası 9 Crohn
hastasının 6’sında, 5 Ülseratif kolit vakasının tümünde ve 18
malignite hastasının 15’inde floroskopik bulgular saptandı
(Şekil1).

Figure 1:
Şekil1) Dijital floroskopik incelemede, (a) ip işareti, (b)
kaldırım taşı manzarası, (c) mukozal pililerde kalınkaşma,
(d) testere işareti, (e) elma yeniği bulgusu, (f) dolum
defekti bulgusu.
Dijital floroskopik görüntülemeyi takiben yapılan ultrasonografik
ve RDUS incelemeler ile mevcut bulgular korele bir şekilde
değerlendirildi. B-mod ultrasonografik tarama sonucunda
bağırsak duvar kalınlık artışı tespit edilen intestinal ya da kolonik
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bağırsak ansından, hastalıktan etkilenen segmentinin en kalın
yerinden duvar kalınlık ölçümü yapıldı. Bağırsak duvarı
görüntüleme bulguları diffüz uniform ya da asimetrik düzensiz
kalınlık artışı (Şekil 18) olarak kayıt edildi. Asimetrik duvar
kalınlığı bulanan 16 olguda malignite, 1 olguda lösemik
infiltrasyon saptanmakla birlikte, diffüz uniform kalınlık artışı
tespit edilen 1 olguda lenfoma infiltrasyonu, 9 olguda Crohn
hastalığı ve 5 olguda ise ÜK tespit edildi (Şekil2).

Figure 2:

Figure 4:

Şekil.2)B-Mod ultrason görüntülemede (a) diffüz uniform
duvar kalınlaşması, (b) asimetrik duvar kalınlaşması

Şekil.4) Vasküler dansite değişikliği saptanan duvar
kalınlığı artmış bağırsak segmentinden yapılan renkli
doppler dupleks sonografik inceleme.

Süperior mezenterik arter proksimal segmentinin ilk 2 cm’lik
bölümünden yapılan (Şekil 3) RDUS inceleme sonuçlarına göre
pik sistolik (Tablo1), end-diastolik hızlarda (Tablo 2) ve rezitif
indeks değerleri (Tablo3), kadın ve erkek cinsiyetiyle, benign ve
malign hastalıklara göre değerlendirildiğinde veriler arasında
istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,005).
Duvar kalınlık artışı tespit edilen, hastalığa tutulmuş, vasküler
dansite değişikliği saptanan bağırsak segmentinden yapılan
renkli doppler dupleks sonografik inceleme (Şekil 4)
sonuçlarında (Tablo 4) RI değerleri benign ve malign gruplar
arasında farklılık göstermekte olup malign hastalık grubunda
daha fazla olarak bulunmuştur (p<0,005). Malign ve benign
hastalık gruplarındaki bu farklılığın geçiş noktası %81,3
sensivite ve %61,5 spesivite ile RI:0,63 olarak saptanmaktadır.

Tablo.1) Olguların cinsiyet ve hastalık gruplarına süperior
mezenterik
arterden
yapılandupleks
doppler
ultrasonografi ile yapılan ölçümlerin pik sistolik hızları
Tablo 1:
Değişke Kadın
n
(n=13)

SMA
PSH

Erkek
(n=16)

P

143,815±
25,843 3
72,2(101
-184,6)

Benign
n=13

Malign
n=16

P

152,950± 0,398**
23,415 1
62,25(11
3,6-181,
3)

x±ss: ortalama±standart sapma; Mann-Whitney U testi.
SMA: süperior mezenterik arter; PSH: pik sistolik hız.
Tablo.2) Olguların cinsiyet ve hastalık gruplarına süperior
mezenterik
arterden
yapılandupleks
doppler
ultrasonografi ile yapılan ölçümlerin end-diastolik sistolik
hızları
Tablo 2:
Figure 3:
Şekil.3) SMA proksimalinde RDUS incelemede elde edilen
pik sistolik, end-diastolik hzılar ile rezistif indeks ve
pulsatilite indeks verileri.

Değişke Kadın
n
(n=13)

Erkek
(n=16)

SMA ED 27,408±1
0,294 22,
2(13,7-4
8,9)

P

Benign
n=13

Malign
n=16

P

34,156±1 0,152*
4,258 33,
150(14,5
-57,8)

x±ss: ortalama±standart sapma; Mann-Whitney U testi.
SMA: süperior mezenterik arter; EDH: end-diastolik hız.
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Tablo 3) Olguların cinsiyet ve hastalık gruplarına süperior
mezenterik
arterden
yapılandupleks
doppler
ultrasonografi ile yapılan ölçümlerin rezistif indeksleri
Tablo 3:
Değişke Kadın
n
(n=13)

SMA RI

Erkek
(n=16)

P

0,804±0,
072 0,83
0(0,66-0,
91)

Benign
n=13

Malign
n=16

P

0,775±0, 0,314*
078 0,76(
0,67-0,9
0)

x±ss: ortalama±standart sapma; Bağımsız gruplarda t
testi; SMA: süperior mezenterik arter; RI: rezistif indeks.

Tablo 4) Olguların cinsiyet ve hastalık gruplarına göre
bağırsak duvar kalınlık artışı tespit edilen segmentten
dupleks doppler ultrasonografi ile yapılan ölçümlerin
rezistif indeksleri
Tablo 4:
Değişke Kadın
n
(n=13)

RI

Erkek
(n=16)

0,68±0,1
38 0,690(
0,33-0,8
5)

P

Benign
n=13

Malign
n=16

P

0,66±0,1 0,671*
04 0,655(
0,5-0,89)

x±ss: ortalama±standart sapma; Bağımsız gruplarda t testi
RI: rezistif indeks.
Sonuç
Dijital floroskopi halen bağırsak hastalıklarına ait benignite ve
malignite işaretlerini göstermede kullanılan faydalı bir inceleme
yöntemidir. Benign bağırsak hastalıkları genç popülasyonda,
maligniteler ise yaş ortalaması yüksek populasyonda karşımıza
çıkmaktadır. Hastalıktan etkilenen bağırsak segmenti
uzunluğuna bakıldığında benign proçeslerde uzun segmentler
etkilenirken, malignite varlığında hastalıktan etkilenen bağırsak
segmentinin daha sınırlı ve kısa olduğu dikkat çekmektedir.
Benign morfoljideki bağırsak hastalıklarında tutulan segment
kalınlığı uniform karakterde olup malign hastalıklarda asimetrik
duvar kalınlığı görülmektedir. Ayrıca malign proçeslerde
benignlere göre duvar kalınlığı ortalaması daha yüksek
değerlerde
ölçülmektedir.
Renkli
doppler
sonografi
incelemelerinde hastalıktan etkilenen bağırsak segmentindeki
artmış vasküler dansite bölgesinden yapılan spektral analiz
sonuçlarına göre ise malign hastalıklarda elde edilen rezistif
indeks (0,63 geçiş değeri) değeri benign durumlarındakine göre
%81,3 sensivite ve %61,5 spesivite ile daha yüksek değerlere
ulaşmaktadır.
Gastrointestinal sistem şikâyetlerinde radyolojik tanı amaçlı
sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri olan baryumlu dijital
floroskopik incelemeler, konvansiyonel tetkiklere göre daha kısa
sürede ve daha az radyasyon miktarı ile uzaysal çözümleme
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kaybına rağmen tercih edilmektedir. Bağırsağın benign ya da
malign hastalıklarını saptamada kullanılan bir diğer yöntem olan
ultrasonografide ise bağırsak morfolojisi ortaya konularak tanı
sürecine gidilmektedir. Çalışmamıza göre, renkli doppler
sonografi incelemeleri hasta ve hekim kaynaklı birçok nedenden
ötürü subjektif bir değerlendirme gibi gözükse de, elde edilen
spektral analize dayalı bilgilerin bağırsakların benign-malign
hastalıklarının ayrımında katkı sağlayabileceği görülmektedir.
Fakat çalışmamızdaki vaka sayısının azlığı, bu verinin
güvenirliğini büyük ölçüde etkilemekte olup daha büyük
serilerde irdelenmesiyle ileride tanıya yardımcı bir ölçüt olarak
ortaya konulabilir.

78

Oral Presentations / 9. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book
Oral Presentation / Research

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Akademik başarı,
akreditasyon, tıp fakültesi öğrencileri
Aim:
Bu çalışma ile öğrencilerimizin tıp fakültesini seçme nedenlerinin
araştırılması, akretidasyonla ilgili düşüncelerinin belirlenmesi ve
akademik başarı düzeylerinin saptanması amaçlanmıştır.
Method:
Tanımlayıcı bir araştırma olan bu çalışmanın evrenini,
2016–2017 eğitim öğretim yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi birinci sınıfta okumakta olan 234 öğrenci
oluşturmaktadır. Çalışmaya toplamda 172 (%73.5) öğrenci
katılmıştır. Veriler gönüllülük esaslı olarak anket yöntemiyle
toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.00 paket programı
kullanılarak; yorumlanmasında frekans, yüzde, kikare ve ttestleri kullanılmıştır.
Results:
Öğrencilerin %92.4’ü ilk tercih olarak tıp fakültesi seçerken,
%90.0’ı isteyerek, %10.0’ı istemeyerek tercih yapmıştır. İlk
tercih nedeni sorgulandığında %85.3’lük bir yüzdeyle
“Gelecekte toplumumuza yararlı bir insan olmak istediğim için”
seçeneği, ikinci sırayı %75.7’lik bir yüzdeyle “Manevi haz
vereceğini düşündüğüm için” seçeneği, üçüncü sırayı %65.1’lik
bir yüzdeyle “İnsanları sevdiğim ve onlara yardım etmek
istediğim için” seçeneği oluşturmuştur. Öğrencilerin %16.3’ü
fakülteye başladıktan sonra pişman olmuş, %15.8’i tekrar
seçme şansı verilse tıp fakültesini seçmeyeceklerini ifade
etmiştir. Cinsiyet açısından pişmanlık yaşayanlar arasında fark
yokken, tekrar seçmeyecekler arasında erkekler açısından
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (x2= 7.871,
p=0.008). Öğrencilerin %59.6’sı akretidasyonun ne olduğunu
bilmekteyken; %63.5’i tıp fakültesi tercihinde ve %60.5’i
üniversitemiz tıp fakültesini tercihte akretide olup olmamasına
bakmıştır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin
akretide bir fakülte olması öğrencilerin tercihlerini
değiştirmemiştir (%53.0). Akademik başarılarına bakıldığında
isteyerek gelen öğrencilerin ders kurulu ortalaması 67.8±9.7,
istemeyerek gelen öğrencilerin 62.4±8.1 olup aralarında
istatistiksel olarak fark saptanmıştır (F=0.558, p=0.027).
Conclusions:
Tıp eğitimi oldukça uzun ve oldukça yorucu bir süreç olmasına
rağmen kişiler tarafından istekli ve bilinçli olarak tercih edilmekte
ve hala revaçta olan bir meslektir. Öğrencilerin bu istek ve
bilinçlilik durumunun sürdürülerek, insani değerlere önem
vererek yetişmeleri sağlanmalıdır.
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Aim:
Sünnet dünyada en sık yapılan cerrahi işlemlerden biri olup
ülkemizdeki erkek çocukların neredeyse tamamı sünnet
edilmektedir. Ülkemizde sünnet olma yaşının genellikle 2 - 11
yaş arasında değiştiği ve ortalama 7 yaş olduğu bildirilmiştir.
Sünnet yaşının belirlenmesinde dini, geleneksel ve tıbbi
nedenler rol oynamaktadır. Bu çalışmada zamanla çocukların
sünnet yaptırılma yaş aralıklarında herhangi bir değişiklik olup
olmadığını araştırmayı amaçladık.
Method:
Bu çalışma kurumumuzda Mayıs 2015 ‐ Aralık 2019 tarihleri
arasında ebeveynleri tarafından sünnet ettirilmek için üroloji
polikliniğine getirilen çocuklara uygulandı. Yaşları 1 gün ila 9 yaş
arasında değişen toplam 943 çocuk çalışmaya dahil edildi.
Fimozis gibi herhangi bir konjenital anomali ya da tekrarlayan
idrar yolu enfeksiyonu gibi tıbbi zorunluluktan dolayı sünnet
olmak için başvuran hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çocuklar
yaşlarına göre ≤ 6 ay, 6 – ≤ 36 ay, 3 – ≤ 6 yaş ve 6 – 10 yaş
olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Her yaş grubundaki çocuk sayısı
belirlenerek gruplar arası karşılaştırma yapıldı.
Results:
Çalışmaya dahil edilen çocukların yaş ortalaması 3,6 ± 1,2 yıl
olarak saptandı. Çocukların 161 tanesi (%17,07) 6 ay ve altında,
196 tanesi (% 20,78) 6 – ≤ 36 ay aralığında, 408 tanesi (%
43,26) 3 - ≤ 6 yaş aralığında ve 178 tanesi (% 18,87) ise 6-10
yaş aralığındaydı. 3 - ≤ 6 yaş arası sünnet için en sık tercih
edilen grup olup diğer gruplarla arasındaki fark istatistiksel
olarak anlamlı bulundu (p<0,005). Diğer yaş grupları arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı.
Conclusions:
Bu çalışmada önceki çalışmalarla uyumlu olarak, ülkemizde
zaman içerisinde ebeveynlerin sünnet yaşı tercihinde ciddi bir
değişiklik olmadığı görüldü. Sünnet yaşı için, bilimsel olarak
psikoseksüel gelişim açısından olumsuzluklara yol açabileceği
endişesi ile önerilmeyen fallik dönem (3 - ≤ 6 yaş) sıklıkla tercih
edilmektedir.
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Aim:
Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının geliştirilmesi ve devam
ettirilmesinde sağlık çalışanlarının önemli rol ve sorumlulukları
olup; öncelikle kendi yaşam biçimlerini düzeltmelidirler. Buradan
yola çıkarak bu çalışmada hekimlerin kendi sağlık tutumdavranışlarının belirlenmesi ve ‘hekim kendisi hasta olunca ne
yapar?’ sorusuna cevap bulunması amaçlandı.
Method:
Kesitsel-tanımlayıcı tarzda dizayn edilen çalışmanın evrenini
ilimizde görev yapan 680 hekim oluşturmaktaydı. Her basamak
bir tabaka kabul edilerek üçüncü basamaktan 161, ikinci
basamaktan 115 ve birinci basamaktan 36 olmak üzere toplam
312 hekim herhangi bir dışlama faktörü olmaksızın çalışmaya
dahil edildi. Kadın hekimlere 39, erkek hekimlere 34 sorudan
oluşan kişisel veri formu ile 52 maddeden oluşan Sağlıklı Yaşam
Biçimi Davranışları Ölçeği yüz yüze görüşme tekniği aracılığıyla
dolduruldu. Veriler SPSS (vers. 20.0) paket programına
yüklenerek; analizlerde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra
ölçümle elde edilen verilerde Kruskal Wallis ve Mann Whitney-U
testi, kategorik değişkenlerde ki-kare testi kullanıldı. Yanılma
düzeyi p<0,05 alındı.
Results:
Katılımcıların %56.4’ü erkek ve %72.4’ü evliydi. %51.3’ü
araştırma görevlisi, %33.7’si uzman, %11.5’i aile hekimi ve
%3.5’i pratisyen hekimdi. Yaş ortalamaları 33.4 ± 6.9’du
(min:24, max:57). Çoğu (%92.6) sağlık durumunun iyi olduğunu
düşünmekteydi. BKI ortalamaları 25.3±4 (17.2-51) olup; %0.3’ü
zayıf, %57.1’i normal, %33.3’ü fazla kilolu ve %9.3’ü obezdi.
Hekimlerin %32.4’ünün sigara, %22.8’inin alkol kullandıkları
öğrenildi. %18.6’sının kronik bir hastalığı vardı ancak %38.1’inin
ilaçlarını düzenli kullanmadığı tespit edildi. Katılımcıların
%33.3’ünün rutin kontrol amaçlı, %27.2’sinin herhangi bir sağlık
problemi nedeniyle hiç hekime başvurmadığı öğrenildi. Hiç diş
hekimine gitmeyenlerin oranı %4.2 idi ve muayene olanların
sadece %12.4’ü kontrol amaçlı hekime başvurmuştu. Hekimlerin
%65’inin kan basıncını düzenli ölçtürmediği ve %43’ünün
tetkiklerini düzenli yaptırmadığı gözlendi. Hekimlerin %94.1’inin
HPV, %29.2’sinin Hepatit B, %96.2’sinin grip aşısı ve
%50.6’sının tetanoz rapelini yaptırmadığı ya da dozunu
tamamlamadığı belirlendi.
Conclusions:
Çalışmanın veri analizleri devam etmekte olmasına karşın
tanımlayıcı istatistikler sonucunda hekimlerin pek çok alanda
kendilerini önceliklemedikleri gözlenmiştir.
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Aim:
Developments in diagnostic and therapeutic procedures have
led to increased survival rates in childhood cancer. Long-term
side effects of chemotherapy are becoming more important. To
investigate the effects of chemotherapy on bone metabolism in
patients with osteosarcoma we evaluated the changes in bone
mineral density (BMD) and bone turnover markers.
Method:
Between 2008 and 2012, 20 patients who had been diagnosed
and completed the therapy (Group I) and 27 long-term survivors
(Group II) were included. The bone mineral densities of the
vertebra and femur were measured by dual-energy x-ray
absorptiometry. Biochemical parameters of bone turnover were
analyzed at diagnosis and after cessation of chemotherapy.
Results:
Bone mineralization defects were found in 45% of patients at
the time of diagnosis in Group I. A significant decrease in bone
mineral was observed at the end of the therapy. In Group II,
89% of the participants had abnormally low BMD. Ifosfamide
therapy resulted in a statistically significant decrease in BMD in
both groups. Risk of BMD deficit increased significantly with
older age in Group I, and amputation of lower extremity in Group
II. Levels of serum alkaline phosphatase, bone-specific alkaline
phosphatase and phosphorus decreased by the end of the
therapy whereas parathyroid hormone, osteocalcin and urinary
phosphorus increased
Conclusions:
Bone mineral density of children with osteosarcoma was
significantly affected. This may partly be attributable to the highdose methotrexate and ifosfamide. Bone mineral density should
be assessed in long-term survivors of osteosarcoma for
preventing possible complications and improving their quality of
life.
Full Text

Giriş ve Amaç
Çocukluk çağı kanserlerinde sağkalım, ilaç tedavisindeki
yenilikler, gelişen cerrahi ve radyoterapi teknikleri, yardımcı
görüntüleme yöntemleri ile günümüzde % 80’lere ulaşmaktadır.
Yaşam süresinin uzamasıyla birlikte kanser ve tedavisine bağlı
görülen geç dönem yan etkilerinin görülme olasılığı da
artmaktadır.
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Geç dönem yan etkilerin görüldüğü sistemlerden biri kas-iskelet
sistemidir. Osteoporoz, kanser tedavisinin sessiz başlayan,
önlem alınmadığında ilerleyen dönemde kırıklar ile ortaya çıkan
ve önemli morbiditeye neden olan yan etkisidir.
Sağlıklı bireylerde kemik kazanımı çocukluk ve ergenlik
döneminde boyunca artarak devam eder, genç erişkin
döneminde doruk kemik kütlesine ulaşılır. Kemik kütlesinin hızla
kazanılıp, iki katına çıktığı bu dönemde, kanser veya tedavisi
gibi etkenler doruk kemik kütlesine ulaşmayı engeller. Yaşam
boyunca devam edecek osteoporoz riski artar. Hızlı kemik
kazanımının olduğu çocukluk ve ergenlik döneminde en sık
görülen maliyn kemik tümörü osteosarkomdur. Osteosarkom
tedavisinde yaygın olarak kullanılan metotreksatın kemik üzerine
etkileri ile ilgili literatürde çalışmalar mevcuttur. Ancak bu
çalışmalar çoğunlukla metotreksat tedavisinin daha düşük
dozda verildiği çocukluk çağı lösemi ve lenfomalarında
yapılmıştır.
Çalışmamızda osteosarkom tanısıyla takip ve tedavi ettiğimiz,
yüksek doz metotreksat tedavisi verilen hastalarımızın kemik
metabolizmasındaki değişiklikleri değerlendirmek; kemik
mineralizasyon kayıpları için risk faktörlerini saptamak
amaçlanmıştır.
Yöntem
Bu çalışmaya 2008-2012 yılları arasında Dr. Abdurrahman
Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik
Onkoloji Bölümüne başvuran osteosarkom tanısı alan ve
tedavisi tamamlanan 7 (%35) kız ve 13 (%65) erkek olmak
üzere toplam 20 (ortalama yaş:14,1± 2,8 yıl) hasta ve daha
önce osteosarkom tedavisi ile iyileşmiş, hastalıksız izlenen 11
(%41) kız ve 16 (%59) erkek toplam 27 (ortalama yaş:12±2,9
yıl) hasta alındı. Hastaların klinik ve demografik özellikleri
(tanıda ve tedavi sonunda), tedavi protokolleri, izlem süreleri
değerlendirildi. Kemoterapinin kemik metabolizmasına olan
etkisini araştırmak için birinci grubun tedavi öncesi ve sonrası;
ikinci grubun tedavi sonrası izlemde vertebra ve femur kemik
mineral yoğunluk ölçümleri ile kemik döngüsünü gösteren
biyokimyasal parametreleri [serum osteokalsin, Tip I kollajen
karboksilterminal
propeptid
(PICP),
Ctelopeptid,
25-hidroksivitamin D, 1,25-dihidroksivitamin D, Ca, P, ALP,
kemik spesifik ALP (B-ALP), PTH ve idrar deoksipiridinolin
(DPD), Ca, P] incelendi.
Bulgular
Birinci grupta 7 (% 35) kız ve 13 (% 65) erkek olmak üzere
toplam 20 hastanın tedavi öncesi ve sonrası kemik döngüsü
belirteçleri ve KMY’u değerlendirildi. Ayrıca osteosarkom
tedavisi sonunda hastalıksız izlenen (II. Grup) 11 (% 41) kız ve
16 (% 59) erkek toplam 27 hastada da aynı tetkikler
gerçekleştirildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri Tablo
I’de görülmektedir.
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Tablo 1:
I. Grup (n=20)
Tanı
yaşı
ortalama±SS)

II. Grup (n=27)

(yıl, 14,1± 2,8

Cinsiyet (erkek/kız)

12±2,9

1,8

1,45

Alt ekstremite

18 (% 90)

23 (% 85)

Femur

9 (% 45)

13 (% 48)

Tibia

8 (% 40)

6 (% 22)

Fibula

1 (% 5)

4 (% 15)

ekstremite 1 (% 5)

4 (% 15)

Tümör yerleşim yeri

Üst
(humerus)

1 (% 5)

0

14 (% 70)

26 (% 96)

5 (% 25)

1 (% 4)

1 (% 5)

0

13 (% 65)

14 (% 52)

7 (% 35)

13 (% 48)

Gövde (pelvis)
Tanıda
metastaz
durumu
Yok
Akciğer
Kemik ve akciğer
Kitleye
uygulanan
cerrahi
Ekstremite koruyucu
Ampütasyon

Çalışmamızda; hastaların tedavi öncesi ortalama KMY z skoru
L1-L4 vertebra için -0,27±1,22; femur boynu için 0,62±1,43
olarak hesaplandı. Hastaların dokuzu (%45) osteopenik olarak
değerlendirildi. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, tedavi
öncesi ortalama KMY değerleri arasında anlamlı fark
bulunmamakla birlikte, çalışma grubunda kontrol grubuna göre
osteopeni görülme oranı anlamlı olarak yüksek saptandı
(p=0,04). Tanıdan tedavi sonuna kadar geçen sürede hastaların
vertebral ve femur KMY değerlerinde anlamlı düşüş görüldü
(p=0,02; p<0,001). Tedavi sonunda hastaların % 75’inde kemik
mineralizasyon bozukluğu (10 hasta osteopenik, beş hasta
osteoporotik) tespit edildi. Geç yan etkilerin değerlendirildiği
ikinci grupta ise hastaların %89’unun KMY’u, normalden düşük
saptandı; olguların 11’i (% 40) osteopenik ve 13’ü (% 49)
osteoporotik bulundu (Tablo II).
Tablo 2:

Femur
boynu
KMY
z
skoru
(
ort
alama±SD)

Grup I

Grup II

(n=20)

(n=27)

Kemoterapi Kemoterapi P değeri
den önce
den sonra
0.62±1.43
-0.77±1.36 <0.001

-1.27±1.47

Lomber
-0.27±1.22
vertebra
KMY
z
skoru
(
ort
alama±SD)

-0.96±1.19

0.02

-1.70±1.05

Tedavi sonunda KMY bozulan olguların yaşları anlamlı olarak
daha büyük bulundu (p=0,005). İfosfamid tedavisinin kemik
mineral kaybında önemli bir etken olduğu (p=0,02) ve alınan
kümülatif doza bağlı olarak riskin arttığı (p=0,01) görüldü
(TabloIII). İkinci grupta, ampütasyon yapılanlar ve BKİ’i yüksek
olanlarda kemik kaybının daha fazla olduğu görüldü.
Tablo 3:
Grup I

Grup II

ZZP
skoru> skoru değeri
-1
<-1
(n=14)
(n = 6)

Zskoru
>-2
(n=14)

Methot 126.5±26.5
reksat
kümüla
tif dozu
(g/m2)
İfosfam 12.4 ±21.4
id küm
ülatif
dozu
(gr/m2)

ZP
skoru < değeri
-2
(n=13)

140±44. 0.415
9

117.4±3 128.3±2 0.44
7.7
9.9

44±27.7 0.010

1.9±7.2 24.8±49 0.05
.5

Kemik döngüsünü gösteren biyokimyasal parametrelere
bakıldığında; birinci gruptaki hastaların tedavi sonrası ALP, BALP ve serum P düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma
tespit edilirken; PTH, osteokalsin ve idrar P düzeylerinin anlamlı
olarak arttığı saptandı. İdrar DPD/kreatinin ve Ca/kreatinin
oranları hem tedavi öncesi hem de tedavi sonrasında normalden
yüksekti; 25(OH)D vitamin düzeyleri ise tedavi öncesi ve sonrası
normalden hafif düşük bulundu. Diğer parametrelerde anlamlı
farklılık görülmedi. İkinci grupta idrar Ca/kreatinin ve
DPD/kreatinin düzeyleri belirlenen normal değerlerin üzerinde,
25(OH)Vitamin D düzeyi ise normalin hafif altında bulundu.
Diğer parametreler yaş ve cinsiyete göre belirlenen normal
sınırlar içindeydi (Tablo IV).
Tablo VI: Birinci gruptaki hastaların kemoterapi öncesi ve
sonrası biyokimyasal değerlerinin karşılaştırılması.

Oral Presentations / 9. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book
Table 4:
Kemoterapi
öncesi

Kemoterapi
P değeri
sonrası
(ortalama ±SS)

(ortalama ±SS)
Serum
(mg/dl)

Ca 9.60±0.89

9.92 ±0.49

0.183

Serum
(mg/dl)

P 4.32±1.05

3.97±0.66

0.044

ALP (U/L)

227.35±167.41

160±108.66

0.048

B- ALP (U/L)
PICP (ng/ml)

115±43.81
171.69±156.53

93.59±34.74
188±87.23

0.045
0.079

Osteokalsin
(ng/ml)
PTH (pg/ml)

9.94±10.43

16.96±11.79

0.006

19.56±14.54

48.50±22.55

0.000

ITCP (ng/ml)
350.99±291.84
25(OH)vitamin 26.58±23.69
D (ng/ml)

419±298.25
25.04±33.4

0.279
0.433

1,25(O
H)2D3 (pg/ml)

27.17±16.13

0.279

İdrar
10.51±19.94
DPD/kreatinin
İdrar
Ca/ 0.26±0.19
kreatinin

6.40±4.4

0.345

1.01±1.71

0.064

İdrar P (mg/dl) 20.57±30.81

53.59±39.02

0.015

30.72±14.2

Ca, kalsiyum; P, fosfor, ALP, alkalen fosfotaz; B-ALP, kemik
spesifik alkalen fosfotaz; PTH, paratiroid hormon; PICP, Tip 1
kollojen karboksiterminal propeptidi; ITCP, Tip 1 kollojen Ctelopeptid; DPD, deoksipiridinolin.
Tartışma
Çocukluk çağı kanserleri ve tedavilerine bağlı geç dönemde
osteopeni/osteoporoz geliştiği pek çok çalışmada gösterilmiştir.
Bu konuda en fazla araştırma; hem çocukluk çağının en sık
görülen maliynitesi olması, hem de tedavisinde kortikosteroidler,
metotreksat, siklofosfamid gibi kemik metabolizmasını bozduğu
bilinen ilaçların kullanılması nedeniyle lösemi hastalarında
yapılmıştır. En geniş çalışmalardan birinde, ALL sonrası
hastalıksız izlenen 141 hastanın 30’unda (% 21) KMY sağlıklı
topluma göre beklenenden (% 5) anlamlı derecede düşük
bulunmuştur (P<0.0001). Ayrıca erkeklerde (P=0.038), beyaz
ırkta (P<0.0001), kranial radyoterapi alanlarda (P=.0087),
yüksek doz antimetabolit ile tedavi edilenlerde Z-skorunun,
daha düşük bulunduğu belirtilmiştir (1). Beyin tümörleri de
çocukluk çağında sık görülen ve kemik mineralizasyonunu
bozduğu gösterilmiş bir diğer kanser türüdür. Solid tümörü olan
hastalarda KMY düşüklüğünü gösteren çalışma sayısı daha
azdır Çalışmamızda, hem birinci grupta erken dönemde, hem de
ikinci grupta geç dönemde osteosarkom tedavisinin kemik
metabolizmasına etkilerini görme olanağı bulduk. Her iki grupta
da belirgin kemik kaybı olmakla birlikte daha önceki çalışmalarla
benzer şekilde geç dönemde daha fazla etkilenme tespit ettik.
Osteosarkom tedavisinde etkili olduğu bilinen ilaçlar
metotreksat, doksorubisin, sisplatin ve ifosfamiddir. Metotreksat
kemik metabolizmasını en fazla etkileyen ilaçlardandır.
Osteopeni ve osteosarkom arasındaki ilişki ilk kez 1988 yılında
Gnudi ve arkadaşları tarafından ortaya konulmuş ve
metotreksatın kemiğe toksik etkisi bildirilmiştir. Hayvan
deneylerinde metotreksatın osteoblast çoğalmasını baskılayıp,
osteoklastik aktiviteyi arttırdığı kollojen sentezini bozduğu ve
kemik yıkımına neden olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızdaki tüm
hastalar benzer kümülatif dozlarda metotreksat tedavisi aldığı
için, metotreksat kümülatif dozu ve kemik mineral kaybı
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arasındaki ilişki gösterilememiştir. İfosfamid tedavisi, metastatik
osteosarkomlarda ve cerrahi sonrası patolojik örneklemelerde
nekroz oranı düşük olanlarda sıkça tercih edilmektedir.Bizim
hastalarımızda da tedaviye ifosfamid eklenenler de kemik
mineral kaybının daha belirgin olduğu ve bu kaybın kümülatif
ilaç dozu ile ilişkili olduğu ortaya konulmuştur.
Hastalara uygulanan cerrahiye bakıldığında, birinci grupta
tedavi sonunda cerrahi sıklığı ve osteoporoz gelişimi arasında
ilişki saptanmadı, geç dönem yan etkilerin değerlendirildiği ikinci
grupta ise ‘amputasyon’ yapılan hastalarda kemik mineral
kaybının daha fazla olduğu bulundu. Ampute hastalarda fiziksel
aktivitenin azalmasına bağlı olarak KMY’daki azalamanın
belirginleştiği düşünülmüştür. Egzersiz ile kemiğe uygulanan
fiziksel güç osteoblastik aktiviteyi arttırır, ayrıca fiziksel aktivite
büyüme hormonu, insulin ve androjen gibi hormonları salınımını
arttırarak dolaylı yoldan kemik üzerine etki gösterir.
Çalışmamızda, kemik yıkım belirteçlerinden olan osteokalsin,
PTH, DPD/kreatinin ve Ca/kreatinin oranlarının tedavi sonunda,
tedavi öncesine göre belirgin arttığı görüldü.. Osteoklastik
aktivitenin diğer bir göstergesi olan C-telopeptid, tedavi
sonunda artmış bulundu. Bu sonuçlar literatürde bu konuda
yapılmış diğer çalışmalarla benzer olup kemik yapım-yıkım
dengesinin kemoterapi etkisiyle yıkım yönünde bozulduğunu
göstermektedir. Sadece osteosarkom hastalarında tedavinin
kemik metabolizmasına etkilerini araştıran çalışma sayısı
literatürde oldukça azdır. Bu çalışmada, hastaların tedavi öncesi
değerleri de çalışılarak tedavi sonu ile karşılaştırıldığı için
değerlidir. Ayrıca tedavinin erken ve geç dönemdeki etkileri
karşılaştırılmıştır. Hasta sayısı az olmasına rağmen, sonuçlar
açısından değerlidir.
Sonuç olarak, osteosarkom ve tedavisi kemik metabolizmasını,
yapım yıkım dengesini hem yapımı azaltıp, hem de yıkımı
arttırarak bozmakta ve kemik kaybına neden olmaktadır.
Osteosarkomun sık görüldüğü adölosan dönem kemik
gelişiminin en fazla olduğu dönem olup, bu dönemde
engellenmeyen kayıplar, gelecekte osteoporoz ve kırıklar için
önemli risk oluşturmaktadır. Osteoporoz önlenebilir bir
hastalıktır, tedavide kullanılan hiçbir ilaç yeniden kemik
yapamaz. Bu nedenle kanser tedavisi alan çocukları
osteoporozdan koruyabilmek için etyopatogenezi iyi anlamak,
kemik kayıplarını belli aralıklarla yapılan kontrollerde erken
tanımak ve ihtiyaç duyulduğunda tedavileri düzenlemek Sonuç
olarak; osteosarkom tedavisi kemik metabolizmasını önemli
oranda etkilemektedir. Bu hastaların erken dönemde tanı
konularak oluşabilecek komplikasyonlar açısından takiplerine
devam edilmesi ilerideki hayat kalitelerini arttırmak için
gereklidir.
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Aim:
Bu retrospektif calışmanın amacı; Trakya Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi’ne 2019 Haziran-Aralık tarihleri arasında
başvuran 12-20 yaş arası hastaların Dünya Sağlık Örgütü
tarafından belirlenmiş kriterlerce dental drumlarının retrospektif
olarak değerlendirilmesidir.
Method:
Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne 2019 HaziranAralık tarihleri arasında başvuran 12-20 yaş arası toplam 812
hastanın panoramik radyografileri değerlendirildi. Radyografiler
Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlemiş olduğu DMFT (Decay,
Missing, Filling, Tooth) indeksine göre değerlendirildi. Her
hastanın panoramik filminde çürüklü, dolgulu, çekilmiş diş
sayıları hesaplanarak not edildi. Elde edilen DMFT verileri
toplanarak, toplam hasta sayısı olan 812’ye bölünerek
örnekleme ait DMFT verisi belirlendi.
Results:
Belirlenen hasta grubunda DMFT indeksi 9 olarak hesaplandı.
Conclusions:
Üniversitemize başvuran genç hastalarda DMFT oranının,
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2010 yılında sınır değer olarak
belirlediği 1’den büyük olduğu görüldü. Genç hastalarda DMFT
oranının bu kadar yüksek olması bu hastalar ile diş hekiminden
önce karşılaşma ihtimali yüksek olan aile hekimlerini de alınması
gereken önlemler konusunda bilgilendirme gerekliliğini ortaya
çıkarmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde önemli rol
oynayan aile hekimleri, ebeveynlerle birlikte özellikle genç
yetişkin bireyleri uzun dönemde ağız ve diş sağlığı konusunda
bilgilendirmeli ve hastalıklar oluşmadan düzenli diş hekimi
muayenesine gitmeleri için yönlendirmelidir. Oral hijyen eğitimi,
beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ve düzenli hekim
kontrolü, ağız diş sağlığının temelini oluşturmalıdır.
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Obezite, prediyabet, cilt
lezyonları
Aim:
Obezite ve ilişkili prediyabet/diyabet prevalansı tüm dünyada
hızla artış göstermektedir. Yapılan çalışmalarda Diyabetes
Mellitus ve prediyabetin, akantozis nigrikans, seboreik dermatit,
mantar enfeksiyonları gibi çeşitli cilt lezyonları ile ilişkili
bulunduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda amacımız obez
hastalarda prediyabete bağlı cilt lezyonlarında artış olup
olmadığını araştırmaktı.
Method:
Çalışmamıza endokrinoloji polikliniğine obezite nedeniyle
başvuran ve OGTT endikasyonu olan toplam 43 obez hasta
alındı. Yapılan OGTT sonucunda 23 hastaya prediyabet tanısı
konuldu. 20 hastada prediyabet veya diyabet saptanmadı.
Hastaların HbA1c, insülin, açlık kan şekeri, kreatinin, ALT
değerlerine bakılarak VKİ (kg/m²) ve HOMA-IR değerleri
hesaplandı. Bu hastalar dermatoloji uzmanı tarafından akantozis
nigrikans, mantar enfeksiyonu, alopesi, seboreik dermatit,
herpes enfeksiyonu, kıllanma artışı ve oral aft açısından
muayene edildi.
Results:
Hastaların cinsiyet dağılımı %14 erkek (n=6) ve %86 kadın
(n=37) şeklindeydi. Prediyabetik grupta HOMA-IR ve ALT
değerleri kontrol grubundan anlamlı yüksek bulundu (sırasıyla
p:0,011; p: 0,008). Prediyabetik grupta kıllanma artışına daha
sık rastlandı (p:0,004). Her iki grupta akantozis nigrikans,
alopesi, mantar enfeksiyonu, seboreik dermatit, oral aft, herpes
enfeksiyonlarının benzer sıklıkta olduğu bulundu.
Conclusions:
Prediyabetik obez hastalarda, kıllanma artışı haricindeki cilt
lezyonlarının görülme sıklığında artış saptanmasa da, bu
lezyonlar açısından dikkatli olmakta fayda vardır. Çalışma
grubunun kısıtlı olmasının istatistiksel anlamlılığı olumsuz
etkilediği düşünülebilir. Devam etmekte olan çalışmamızın ön
bulguları niteliğinde olan bu çalışma tamamlandığında, konuyla
ilgili daha net bilgilere ulaşmak mümkün olabilir.
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sürdürülmesi açısından birinci basamak sağlık hizmetlerinin
önemli bir bileşenidir.

Aile Hekimliği Polikliniğine Periyodik Sağlık Muayenesi
Amacıyla Başvuran Bireylerin D Vitamini Düzeyleri

Full Text

Eda Çelik Güzel1, Aliye Çelikkol2, Kübra Gümüş3, Öykü Elvin
Dombaz1
1. NKÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı
2. NKÜ Biyokimya Ananilim Dalı
3. Namık Kemal üniversite aile hekimliği anabilim dalı, 59000 Tekirdağ, Turkey Email: kubragms_52@hotmail.com
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Periyodik Sağlık Muaynesi, D
Vitamini Düzeyi, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
Aim:
Periyodik Sağlık Muayenesi (PSM) fizik muayene, laboratuvar
tetkikleri, aşılama ve danışmanlık hizmetleri gibi bir dizi standart
işlem kullanılarak şikayeti olmayan,sağlıklı görünen insanların
belli aralıklarla değerlendirilmeleridir.
Çalışmamızda PSM kapsamında Aile Hekimliği polikliniğine
başvuran ve laboratuar tetkikleri yapılan hastaların yaş,cinsiyet
değişkenleri ile D vitamin düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmayı
amaçladık.
Method:
Bu retrospektif çalışmaya NKÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği
Anabilim Dalı tarafından yürütülen Aile Hekimliği polikliniğine
Ocak 2016 - Ocak 2020 tarihleri arasında başvuran ve
tetkiklerinde D vitamini düzeyi olan 449 hasta dahil edildi.
Hastaların yaş ve cinsiyet özellikleri değerlendirildi. D vitamin
düzeyleri gruplandırıldı. Verilerin ki-kare, T testi ve tanımlayıcı
analizleri yapıldı; p≤0.05 anlamlı kabul edildi.
Results:
Çalışmamıza retrospektif olarak taraması yapılan 449 hasta
dahil edildi. Hastaların 320 (%71,26) kadın, 129’u (%28,74)
erkek idi; 20-29 yaş arası 132 (%29,4), 30-39 yaş arası 99
(%22,0), 40-49 yaş arası 100 (%22,3) ve 50 ve üzeri 118 kişi
(%26,3) vardı. Erkeklerin D vitamini düzey dağılımına
bakıldığında, 24,6178 ±13,74832 ng/ml, kadınların D vitamini
düzeyleri 19,8971±12,91325 ng/ml bulundu. Cinsiyet ve D
vitamini düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki
saptandı (p=0.001).
D vitamini düzeyleri tüm gruplarda değerlendirildiğinde 242
(%53,9) kişinin eksiklik, 107 (%23,8) kişinin yetersizlik, 100
(%22,3) kişinin yeterli düzeyde D vitamin değerleri olduğu
belirlendi.Yaş grupları ve D vitamin düzeyleri karşılaştırıldığında
tüm gruplarda istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı
(p>0,05).
Conclusions:
Çalışmamızda D vitamini düzeyi ile cinsiyet arasında bir ilişki
olduğunu aynı zamanda PSM kapsamında başvuran hastaların
%53.9'un yetmezlik düzeyinde D vitamini seviyelerine sahip
olduğu belirlendi. D vitamini düzeyleri ülkemizde “Aile Hekimliği
Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve
Tarama Testlerinde” risk faktörünü barındıran bireylerde
yapılması önerilse de çalışmamız göstermiştir ki sağlıklı
bireylerde de D vitamini düzeylerinin beklenen değerlerin altında
olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kişilerin D vitamin düzeyine bağlı
tedavilerinin erken dönemde fark edilerek başlanması ve bu
bireylere takip planı düzenlenmesi sağlıklı olma halinin

GİRİŞ
Periyodik Sağlık Muayenesi (PSM) fizik muayene, laboratuvar
tetkikleri, aşılama ve danışmanlık hizmetleri gibi bir dizi standart
işlem kullanılarak şikayeti olmayan,sağlıklı görünen insanların
belli aralıklarla değerlendirilmeleridir(1).
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 4. Maddesi’nde Aile
hekiminin görev yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Bu
görevler arasında periyodik sağlık muayenesi (PSM) ile kayıtlı
kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve
taramalarını gerçekleştirmekte vardır(2).
D vitamini eksikliği kalsiyum, fosfor ve kemik metabolizmasında
anormalliklere neden olur. Özellikle, bağırsak kalsiyumunun
verimliliğinde ve diyet kalsiyum ve fosforun fosfor emiliminde bir
azalmaya neden olarak paratiroid seviyelerinde bir artışa neden
olur. Bu süreç kemik mineral yoğunluğunda genel bir azalmaya
neden olarak osteopeni ve osteoporoz ile sonuçlanır. Ciltte ve
diyet alımından D vitamini üretimi bireyler arasında değiştiği için,
bazı hastalar D vitamini desteğine ihtiyaç duyar(3).
D vitamini düzeyinin diyabet, psikiyatrik bozukluklar, enfeksiyon
hastalıkları, osteoporoz, kanser, mortalite artışı, otoimmun
hastalıklar, uyku bozuklukları, hipertansiyon ile ilişkili olduğunu
gösteren araştırmalar olduğu gibi, D vitamini desteğinin
kardiyovasküler mortalite riskini azalttığını gösteren araştırmalar
da bulunmaktadır (4).
Toplumlar arasında farklı nedenler ön plana çıkmakla birlikte
gıdalarla yetersiz alım ve genel olarak güneş ışığından yeterince
faydalanamama gibi nedenlere bağlı olarak D vitamini eksikliği
tüm yaş gruplarında sık görülen bir halk sağlığı sorunu haline
gelmiştir (5).
Sağlık sistemiyle ilk temas noktasında görev alan Aile hekimleri,
toplum sağlığının korunması ve devamı açısından büyük öneme
sahiptir. Ciddi sağlık sorunlarına yol açan D vitamini eksikliğinin
birinci basamakta tanı, tedavi ve takibi yapılabilmektedir.
Çalışmamızda PSM kapsamında Aile hekimliği polikliniğine
başvuran ve laboratuar tetkikleri yapılan hastaların yaş,cinsiyet
değişkenleri ile D vitamin düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmayı
amaçladık.
YÖNTEM
Bu retrospektif çalışmaya NKÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği
Anabilim Dalı tarafından yürütülen Aile Hekimliği polikliniğine
Ocak 2016 - Ocak 2020 tarihleri arasında başvuran ve
tetkiklerinde D vitamini düzeyi olan 449 hasta dahil edildi.
Hastaların yaş ve cinsiyet özellikleri değerlendirildi. D vitamini
düzeyleri; 30 ng/ml’nin (75 nmol/L) üzerindeki düzeyini yeterli,
20 ile 30 ng/ml (50-75 nmol/L) arasındaki düzeyi yetersizlik, 20
ng/ml’nin (50 nmol/L) altındaki düzeyi eksiklik olarak kabul edildi
(6).
Verilerin ki-kare, T testi ve tanımlayıcı analizleri yapıldı; p≤0.05
anlamlı kabul edildi.
BULGULAR
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Çalışmamıza retrospektif olarak taraması yapılan 449 hasta
dahil edildi. Hastaların 320 (%71,26) kadın, 129’u (%28,74)
erkek idi; 20-29 yaş arası 132 (%29,4), 30-39 yaş arası 99
(%22,0), 40-49 yaş arası 100 (%22,3) ve 50 ve üzeri 118 kişi
(%26,3) vardı.

1. Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık
Muayeneleri ve Tarama Testleri.T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu. https://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/43
917,5--aile-hekimligi-uygulamasinda-onerilen-periyodik-saglikmuayeneleri-ve-tarama-testleri-rehberipdf.pdf?0

Erkeklerin D vitamini düzey dağılımına bakıldığında, 24,6178
±13,74 ng/ml, kadınların D vitamini düzeyleri 19,8971±12,91
ng/ml bulundu. Cinsiyet ve D vitamini düzeyleri arasında
istatiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p=0.001).

2. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği . Resmî Gazete Tarihi:
25.01.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28539 (https://www.mevzu
at.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17051&MevzuatIliski=
0&sourceXmlSearch=aile%20he)

D vitamini düzeyleri tüm gruplarda değerlendirildiğinde 242
(%53,9) kişinin eksiklik, 107 (%23,8) kişinin yetersizlik, 100
(%22,3) kişinin yeterli düzeyde D vitamin değerleri olduğu
belirlendi (Grafik 1). Yaş grupları ve D vitamin düzeyleri
karşılaştırıldığında tüm gruplarda istatiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmadı (p>0,05).

3. Linsey Utami Gani, Choon How. Vitamin D deficiency.
Singapore Med J. 2015 Aug; 56(8): 433–437.
4. Hossein-nezhad A, Holick MF. Optimize dietary intake of
vitamin D: an epigenetic perspective. Curr Opin Clin Nutr
Metab Care 2012;15(6):567–79.
5. Binkley N, Ramamurthy R, Krueger D. Low vitamin D status:
definition, prevalence, consequences, and correction.
Endocrinol Metab Clin North Am 2010;39:287-301.
6. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon MC,
Hanley DA, Heaney RP et al. Evaluation ,Treatment, and
Prevention of Vitamin D Deficiency: an Endocrine Society
Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab
2011;96:1911-30.

Figure 1:
Grafik 1:Tüm gruplarda D vitamini düzeyleri
TARTIŞMA
Çalışmamızda D vitamini düzeyi ile cinsiyet arasında bir ilişki
olduğunu aynı zamanda PSM kapsamında başvuran hastaların
retrospektif değerlendirilmelerinde %53.9 kişinin yetmezlik
düzeyinde D vitamini seviyelerine sahip olduğu belirlendi.
Bozkaya ve arkadaşlarının 8161 kişinin D vitamini düzeyinin
ölçüldüğü retrospektif olan çalışmasında tüm grubun ortalama D
vitamini düzeyi ve hastalarda elde edilen D vitamini düzeylerinin
%46.9’u eksik (10-20 ng/mL) ve %18.6’sı yetmezlik sınırlarında
(<10 ng/mL) bulmuş olup sonuçlarımız benzerdir. Her iki
çalışmada da erkekler ve kadınların D vitamin düzeyleri
incelendiğinde aralarında anlamlı bir fark bulunduğu saptandı
(7).
Her ne kadar D vitamini düzeyleri ülkemizde “Aile Hekimliği
Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve
Tarama Testlerinde” risk faktörünü barındıran bireylerde
yapılması önerilsede çalışmamız göstermiştir ki sağlıklı
bireylerde de D vitamini düzeylerinin beklenen değerlerin altında
olduğunu ortaya çıkarmıştır.
PSM hastalıkları önlemede ve bireylerin sağlığını geliştirmede
birinci basamak sağlık hizmetlerinin öncelikli görevleri
arasındadır. Kişilerin D vitamin düzeyine bağlı tedavilerinin
erken dönemde fark edilerek başlanması ve bu bireylere takip
planı düzenlenmesi sağlıklı olma halinin sürdürülmesi açısından
birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemli bir bileşenidir.
KAYNAKLAR

7. Giray Bozkaya, Murat Örmen, Sibel Bilgili,Murat Aksit . D
Vitamini için Güneşten Yeterince Faydalanıyor muyuz? Türk
Klinik Biyokimya Derg 2017; 15(1): 24-29.
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Dental Kaygısı Olan Hastalarda EMDR
Uygulamasının Değerlendirilmesi
Hatice Deniz Özdemir
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 22030 Edirne,
Turkey E-mail: deniz.dozdemir@gmail.com
Presentation on 07/03/2020 09:45 in "Oral presentations 5" by Hatice Deniz Özdemir.

Keywords / Anahtar Kelimeler: EMDR, CDAS, VAS, Dental
Kaygı.
Aim:
Bu çalışmanın amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’ nde çeşitli bölümlere başvuran hastaların dental kaygı
düzeylerini belirledikten sonra ve dental kaygı düzeyleri yüksek
olan kişilerde Eye Movement Desensitization and Reprocessing
(EMDR) çalışılarak dental kaygı düzeylerinin azalıp azalmadığı,
gerekli tedavilerin yapılıp yapılmadığını değerlendirmektir.
Method:
Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2013-2014
tarihleri arasında çeşitli bölümlere başvuran hastalardan özelikle
dental kaygıları nedeniyle işlem yaptırmayan 40 kişi çalışmaya
katılmayı kabul etmiş. 31 kişi çalışmaya devam ederek çalışmayı
tamamlamıştır. Çalışmayı tamamlayan 31 kişiye 1 ile 4 seans
arasında değişen EMDR terapisi uygulanmıştır. Uygulamalar
sonunda
kişilerin
dental
kaygı
düzeyleri
yeniden
değerlendirilmiştir. Dental Anksiyete Skalası (CDAS) kullanılmış
ayrıca Vizüel analog skalası (VAS) kullanılmıştır.
Dental kaygı düzeyinin belirlenmesini amaçlayan CDAS geçerli
ve güvenilir bir ölçek olarak Corah tarafından 1969 yılında
geliştirilmiştir. 2006 yılında Seydaoğlu, ve arkadaşları tarafından
Corah Dental Anksiyete Skalasının Türkçe Uyarlamasının
Geçerlilik-Güvenilirliği çalışması yapılmıştır. Araştırmacı
tarafından hazırlanan VAS ise kişilerin kaygı düzeylerini
kendilerinin değerlendirdiği, 0-100 arasında değişen bir
skaladır(5,6).
Verilerin normallik sınaması için Shapiro Wilk testi kullanılmıştır.
Normal dağılan veriler, eşleştirilmiş gruplarda T testi, normal
dağılmayan veriler Wilcoxon testi ile incelenmiştir. Tanımlayıcı
istatistik olarak nicel değişkenler için ortalama ve standart
sapma verilirken nitel değişkenler için sıklık ve yüzde verilmiştir.
Results:
Çalışmaya katılan hastaların %25.8’i erkek, %74.2’si kadındır.
Seans sayıları 1 ile 4 arasında değişmektedir. CDAS1’in
ortalaması 17.45±2 iken CDAS2’nin ortalaması 8.1±2.9’dur.
VAS1’in ortalaması 84.2±19 iken VAS2’nin ortalaması
29.2±19.5’tir. CDAS ve VAS’ın iki ölçüm arasındaki fark
incelendiğinde CDAS için Z=-4.880, p<0.001 ve VAS için
t=12.346, p<0.001 bulgularına ulaşıldı.
Conclusions:
Dental anksiyete, hastalarda oluşturduğu düşünsel, fizyolojik ve
davranışsal farklar sonucunda ağız sağlığı ve genel sağlık
üzerinde olumsuz etkiler yaratıp kişilerin yaşam kalitelerini
düşürmektedir. Dental kaygı, daha önce geçirilmiş travmatik
deneyim varlığı ve diş hekimine gitme sıklığı ile ilişkili
bulunmuştur. Bu çalışmanın sonucu, diş hekimliği fakültesine
çeşitli işlemler için başvuran hastaların dental kaygı düzeylerinin
yüksek
olması
nedeniyle
gerekli
girişimleri
yaptırmayan/yaptıramayan hastalar için EMDR’nin etkin bir

terapi yöntemi olduğunu göstermektedir. Dental kaygının
gelişiminde psikolojik ve çevresel faktörlerin de etkili olduğu
ortaya konulmuştur.

Oral Presentations / 9. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book
Oral Presentation / Research

hekimlerinde farkındalık oluşturulması önerilmektedir.
Full Text

Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencilerinde Nomofobi
Yaygınlığı
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Family medicine residents,
Nomophobia, smartphone addiction
Aim:
Akıllı telefonlar yoğun olarak iş, eğitim, eğlence vs çok sayıda
farklı amaçla kullanılmaktadır. Yararlı kazanımlarının yanında
akıllı cihazların çok sayıda olumsuz yanı da gündeme gelmiştir.
Yüz yüze iletişimin zayıflaması, aşırı bireyselleşme, bilgi kirliliği,
bağımlılık potansiyeli ve beraberinde getirdiği fiziksel ve
psikolojik problemler bunlardan bazılarıdır. Nomofobi (no mobile
phobia)(NMP) akıllı telefondan uzak kalamama, anksiyete
yaşama olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada aile
hekimliği asistanlarında NMP düzeyinin değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Method:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune EAH Aile
hekimliği uzmanlık öğrencilerine sosyodemografik bilgi formu ve
nomofobi düzeyini belirlemek için Yıldırım tarafından Türkçe’ye
uyarlanan 7 li Likert şeklindeki 20 soruluk Türkçe nomofobi
ölçeği (NMP-Q) uygulanmıştır. : 0-20 puan aralığı nomofobi
olmadığını, 21-60 puan aralığı düşük, 61-100 puan aralığı orta
ve 101-140 puan aralığı yüksek düzeyde nomofobi olduğunu
göstermektedir. SPPS ile sonuçlar değerlendirilmiştir. Anlamlılık
düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.
Results:
Katılımcıların %68,9’u (n=42) kadın ve yaş ortalaması
30.02±5.93 idi. Katılımcıların NMP skor ortalaması 74.10
(+/-25,76), medyan değeri 69,5 bulundu. %29,0’nun (n=18)
hafif, %51,6’sı (n=32) orta, %19,4’ü (n=12) aşırı seviyede
nomophobik bulundu. Nomofobi sınıflamasına göre kadınların
%16,7’si (n=7) hafif, %61,9’u (n=26) orta, %21,4’ü (n=9) aşırı
nomofobik bulunmuş olup bu oranlar literatürle uyumlu olarak
erkeklere nazaran anlamlı olarak yüksektir. (X2=11.007,
p=0.004). Yapılan farklı çalışmalarda NMP oranı farklı oranlarda
bulunmuştur. NMP prevalansını tıp öğrencileri arasında Dixit ve
ark. %17,8, Sharma ve ark %75, sağlık çalışanlarında Tüter ve
ark. %71,56 olarak bulmuştur. Çalışmamızda katılımcıların
medeni durumları, yaşları ve telefon kullanma yıl süreleri ile
NMP arasında bir ilişki bulunmadı..
Conclusions:
Yoğun kullanılan akıllı telefonlar doğru kullanılmadığında zararlı
olabilmektedir. Nomofobi bu açıdan dikkat edilmesi gereken bir
durumdur. Çalışmamızda aile hekimliği asistanlarının NMP
oranları (kadınlarda daha bariz olmak üzere) yüksek
bulunmuştur. Bu durum akıllı telefonların haberleşme dışında; iş,
eğitim ve sosyal açıdan kullanışlı olmasından kaynaklanıyor olsa
da sağlıklı iletişimi bozma ve farklı psikososyal sorunlar
oluşturma potansiyeli düşünülerek çalışmalar yapılması ve aile
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Amaç
Akıllı telefonlar haberleşme dışında iş, eğitim, eğlence vs çok
sayıda farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Yararlı kazanımlarının
yanı sıra akıllı cihazların çok sayıda olumsuz tarafları da
gündeme gelmektedir. Yüz yüze iletişimin zayıflaması, fazla
bireyselleşme, bilgi kirliliği, bağımlılık potansiyeli taşıyan
uygulamalar ve beraberinde getirdiği fiziksel ve psikolojik
problemler bunlardan bazılarıdır. Diğer yandan problemli
kullanımı sonucunda boyun ağrısı, depresyon, sosyal izolasyon,
yalnızlık, düşük öz saygı, dikkat dağınıklığı, yaşam beklentisinde
azalma ve aile içi ilişkilerin bozulması gibi birçok olumsuz durum
ile ilişkili olduğu da belirtilmektedir. Nomofobi (no mobile phobia)
(NMP) akıllı telefondan uzak kalamama, uzak kalındığında
anksiyete yaşama olarak değerlendirilmektedir. Akıllı telefonların
sağladığı kolaylıklara alışmış olma durumu, bu imkanlardan
yoksun olma korkusunu da beraberinde getirmektedir. Bu
çalışmada aile hekimliği asistanlarında NMP düzeyinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune EAH Aile
hekimliği uzmanlık öğrencilerine sosyodemografik bilgi formu ve
nomofobi düzeyini belirlemek için Correira tarafından 7’li likert
şeklinde hazırlanan ve Yıldırım tarafından Türkçe geçerlilik
çalışması yapılan 20 maddelik Türkçe nomofobi ölçeği (NMP-Q)
uygulanmıştır.20 puan nomofobi olmadığını, 21-60 puan aralığı
düşük, 61-100 puan aralığı orta ve 101-140 puan aralığı yüksek
düzeyde nomofobi olduğunu göstermektedir. SPPS ile sonuçlar
değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul
edilmiştir.
Bulgular
Çalışmaya katılanların %67,7’ si (n=42) kadın ve yaş ortalaması
30.02±5,93 yıl olarak belirlenmiştir, minimum yaş 23.0 yıl,
maksimum yaş 50.0 yıldır. Akıllı telefon kullanım yılı 9.77±2.86
yıl, akıllı telefon kullanma süresi 4.92±2.69 (Min- max: 1.0; 17.0)
olduğu saptanmıştır. Katılımcıların %29,0’nun (n=18) hafif,
%51,6’sı (n=32) orta, %19,4’ü (n=12) aşırı seviyede nomofobi
bulunduğu olduğu belirlenmiştir.
Sigara kullanma durumunuz nedir?” Sorusuna bireylerin
%12,9’u (n=8) evet kullanıyorum, %82,3’ü (n=51) hayır
kullanmıyorum, %4,8’i (n=3) bıraktım yanıtını vermiştir (Tablo 1).
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Tablo 1. Demografik bilgiler

Tablo 4. Akıllı Telefon kullanma süresi (yıl) ve günde akıllı
telefon kullanma süresi (saat)
n (%)

Cinsiyet
Kadın
Erkek

Ort±SS
42 (67.7)
20 (32.2)

Evli
Bekar

Medyan(ÇAG)
Yaş

Medeni Durum
21 (33.9)
41 (66.1)

Sigara Kullanımı
Evet kullanıyorum
Hayır kullanmıyorum

8 (12.9)
51 (82.3)

Bıraktım
Alkol Kullanımı

3 (4.8)

Hiç kullanmadım

35 (56.5)

Bıraktım
Nadiren kullanıyorum

2 (3.2)
20 (32.3)

Sıklıkla kullanıyorum

5 (8.1)

Tablo 2. Nomofobi Seviyesi Değerlendirme

Minimum; maksimum

30.02±5.93
28.00 (5.00)

23.0; 50.0

Akıllı Telefon kullanma 9.77±2.86
süresi (yıl)
10.00 (5.00)
Günde Akıllı telefon 4.92±2.69
kullanma süresi (saat) 4.00 (3.00)

5.0; 20.0
1.0; 17.0

Kadınların %16,7’si (n=7) hafif, %61,9’u (n=26) orta, %21,4’ü
(n=9) aşırı nomofobiktir. NMP gruplamasına göre cinsiyet
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiş olup
kadınlarda
erkeklere
oranlara
anlamlı
derecede
yüksektir (x2=11.007, p=0.004) (Tablo 5).
Tablo 5. Bireylerin Nomofobi seviyesinin cinsiyete göre
karşılaştırılması
Nomofobi Seviyesi

Puan Nomofobi Seviyesi
NMP-Q Puanı = 20

Yok

21 ≤ NMP-Q Puanı < 60

Hafif

60 ≤ NMP-Q Puanı < 100
100 ≤ NMP-Q Puanı ≤ 140

Orta
Aşırı

Tablo 2’ ye göre bireylerin nomofobi puanlarına göre nomofobi
seviyeleri belirlenmiştir. Bireylerin %29,0’nun (n=18) hafif,
%51,6’sı (n=32) orta, %19.4’ü (n=12) aşırı seviyede olduğu
belirlenmiştir (Tablo 3).

Tablo 3. Nomofobi Seviyesi Dağılımı

Test İstatistiği

Hafif

Orta

Aşırı

n (%)

n (%)

n (%)

Kadın

7 (16.7)

26 (61.9)

9 (21.4)

Erkek

11 (57.9)

5 (26.3)

4 (15.8)

x2

p

11.007

0.004

Yapılan çalışmalarda NMP düzeyi farklı oranlarda bulunmuştur.
NMP prevalansının, tıp öğrencileri arasında Dixit ve
arkadaşlarının çalışmasına göre %17,8, Sharma ve
arkadaşlarının çalışmasında ise %75 olarak ve her iki çalışmada
kadınların oranı erkeklerden daha fazla bulunmuştur.
Nomofobi düzeyi bekar bireylerin %26.8’inde (n=11) hafif,
%46.3’ünde (n=19) orta, %26.8’inde (n=11) aşırıdır. Nomofobi
gruplamasına göre medeni durum arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık yoktur (x2=4.348, p=0.114) (Tablo 6).

Nomofobi Seviyesi
n (%)
Yok
Hafif

0 (0.0)
18 (29.0)

Orta

32 (51.6)

Aşırı

12 (19.4)

Tablo 6. Bireylerin Nomofobi seviyesinin medeni duruma göre
karşılaştırılması
Nomofobi Seviyesi

Bireylerin yaş ortalaması 30.02±5,93 yıl olarak belirlenmiştir,
minimum yaş 23.0 yıl, maksimum yaş 50.0 yıldır.
Bireylerin ortalama olarak 9.77±2,86 yıl akıllı telefon kullanıcısı
olduğu saptanmıştır (Tablo 4).

Evli
Bekar

Test İstatistiği

Hafif

Orta

Aşırı

n (%)

n (%)

n (%)

7 (33.3)
11 (26.8)

13 (61.9)
19 (46.3)

1 (4.8)
11 (26.8)

x2

p

4.348

0.114

Çalışmamızda sigara kullanan bireylerin %12,5’i (n=1) hafif,
%62,5’i (n=5) orta, %25,0’i (n=2) aşırıdır (Tablo 6). Bireylerin
nomofobi sınıflamasına göre nadiren kullanan bireylerin %15,0’i
(n=3) hafif, %60,0’ı (n=12) orta, %25,0’i (n=5) aşırıdır ancak
sayılar düşük olduğundan sağlıklı olarak değerlendirilememiştir.
Çalışmaya katılan bireylerin nomofobi puanı gruplamasına göre
hafif olanların akıllı telefon kullanma süresi ortancası 10,0 yıl
(ÇAG=5.0), orta olan bireylerin ortancası 10,0 yıl (ÇAG=4.0),
aşırı olanların ise 10,0 yıl (ÇAG=3.0)’dır. Nomofobi
gruplamasına göre bireylerin akıllı telefon kullanma süresi
değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit
edilmemiştir. (x2=0.062; p=0.969) (Tablo 7).
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Tablo 7: Nomofobi seviyesine göre akllı telefon kullanma ile
değişkenlerin karşılaştırılması
Nomofobi Seviyesi
Hafif
Orta
Aşırı

Test İstatistiği

Medyan Medyan Medyan (ÇAG)
(ÇAG)
(ÇAG)
x2

p

Akıllı
10.0 (5.0) 10.0 (4.0) 10.0 (3.0)
Telefon
kullanma
süresi
(yıl)

0.063

0.969

Günde
5.0 (4.0) 4.0 (2.0) 5.5 (3.0)
Akıllı
telefon
kullanma
süresi
(saat)

3.563

0.168

Yaş

1.636

0.441

28.5
(15.0)

29.0 (5.0) 27.5 (3.0)

x2: Kruskal Wallis Test İstatistiği

Sonuçlar
Yoğun kullanılan akıllı telefonlar doğru kullanılmadığında zararlı
olabilmektedir. Nomofobi bu açıdan dikkat edilmesi gereken bir
durumdur. Nomofobi rahatsızlığı ile ilgili daha fazla araştırma
yapılmalı hem sosyal yaşamda hem iş yaşamında hem de makro
seviyede etkileri ve mücadele için uygun tedbirler ortaya
konmalıdır. Akıllı telefonların zararlı etkilerinden korunmanın en
önemli yolu kullanıcıların telefona ayırdıkları zamanı daha etkin
ve kontrollü kullanmalarından geçmektedir.
Çalışmamızda aile hekimliği asistanlarının NMP oranları
(kadınlarda daha bariz olmak üzere) yüksek bulunmuştur. Bu
durum akıllı telefonların iş ve eğitimle ilgili çok farklı amaçla
kullanılmasından kaynaklanıyor olsa da sağlıklı iletişimi bozma
ve farklı psikososyal sorunlar oluşturma potansiyeli düşünülerek
geniş çaplı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Model olma
boyutu da düşünülerek aile hekimlerinde farkındalık
oluşturulması önerilmektedir.
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Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran 0-3
Yaş Çocuklarda Görülen Psikiyatrik
Bozukluklar
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Keywords / Anahtar Kelimeler: çocuk, otizm spektrum
bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, konuşma
geriliği, reaktif bağlanma bozukluğu, psikiyatrik tanı
Aim:
Çocukluk çağındaki psikiyatrik bozukluklar normal gelişimi
aksatarak ileri yaşlarda beklenen işlevselliğe erişilmesini
aksatabilir. Bu nedenle çocukluk çağı psikopatolojilerinin ve
olası risk faktörlerinin saptanması ve gereken önlemlerin
alınması koruyucu ruh sağlığı bakımından oldukça önemlidir.
Çalışmamızda çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuran 0-3 yaş
arası hastaların başvuru şikayetlerinin ve psikiyatrik tanılarının
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Method:
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları polikliniğine 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2016
tarihleri arasında başvuran, 0–3 yaş olguların dosya verileri
geriye dönük olarak incelenmiştir. Tüm olguların yaş, cinsiyet,
başvuru şikayetleri, kullandığı ilaçlar, psikiyatrik tanıları ve eş
tanıları değerlendirilmiştir. Tanılar DSM-5’e göre konulmuştur.
Results:
363 hastanın 133’ü (%36.6) kız, 231’i (%63.4) erkektir.
Erkeklerin en sık sırasıyla konuşma geriliği (60-%16.5), sağlık
kurulu rapor talebi (43-%11.8), kekeleme (11-%3.0), göz teması
kurmama+seslenince
bakmama
(11-%3.0),
konuşamama+hırçınlık (11-%3.0) ile, kızların ise sağlık kurulu
rapor talebi (30-%8.3), konuşma geriliği (22-%6.1), kekeleme
(11-%3.0), danışma amaçlı (11-%3.0) ile başvurdukları
belirlenmiştir. Başvuran olguların 143’ü (%39.3) psikiyatrik bir
tanı aldığı, 186 (%51.1) olgunun ise poliklinik takibine devam
etmediği ve sadece tek görüşme yapılabildiği görülmüştür.
Hastaların aldıkları tanıların azalan sıklığa göre; bilişsel
gelişimde gecikme (BGG) (%46.9), reaktif bağlanma
bozukluğu/uyaran eksikliği (%16.1), otizm spektrum bozukluğu
(OSB) (%11.9), gelişimsel konuşma gecikmesi (%7.7),
kekemelik (%7.7), ayrılık anksiyetesi (%2.1), uyku bozukluğu
(%2.1), anksiyete bozukluğu (%1.4), dikkat eksikliği
hiperaktivite bozukluğu (DEHB) (%1.4), davranım bozukluğu
(%1.4), çocukluk çağı mastürbasyonudur (%1.4). Başvuruların
6’sı kız (%0.8), 27’si erkek (%7.5) olmak üzere 33’üne (%9.1)
medikal tedavi başlanmış olup, ilk görüşmede medikal tedavi
başlanan olgu sayısının 9 (%2.5) olduğu bulunmuştur.
Conclusions:
Çalışmamızın sonuçlarında 0–3 yaş arası çocukların çocuk
psikiyatrisi polikliniğine en sık başvuru nedeninin konuşma
geriliği olması ve bu yaş grubunda erkek çocukların başvuru
oranının yüksek olması literatür bulguları ile uyumludur. Okul
öncesi dönemde çocuk psikiyatrisine başvurma şikayetleri ve
olası tanıların bilinmesi, aynı şekilde medikal tedavi kullanım
sıklığı, kullanılan ilaç tedavilerinin bilinmesi çocuk psikiyatrisi

poliklinik hizmetlerine katkı sağlayacaktır.
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Keywords / Anahtar Kelimeler: ebeveyn, obezite, algı
Aim:
Okul öncesi dönem; çocukların dış etkilerinden uzak ve kendi
kararlarını henüz almadıkları, ebeveynlerinin rol model
dönemdir. Okul öncesi dönemde obezitenin önlenmesi için
ebeveynlerin bu sorunun farkında olması ve önlem alması
gerekmektedir. Çalışmamızın amacı okul öncesi dönemde
ebeveynlerin çocuklarının beden kitle indekisi algılarını
araştırmaktır.
Method:
Çalışmamız 2019-2020 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde
Edirne İl Merkezi’ndeki anasınıflarında öğrenim gören
öğrencilerin ebeveynleri ile yapılmıştır. Tüm evrene ulaşılması
hedeflendi (n=1640 ), evrenin % 49,63’üne (n=814) ulaşıldı
%47,25’i (n=775) çalışmaya katılmayı kabul etti çocuklarının boy
ve vücut ağırlığını bilmeyen 40 ebeveyn çalışmadan çıkartıldı.
Verilerin istatistiksel analizi SPSS istatistik programı kullanılarak
yapıldı. Katılımcıların çocuklarının kendilerinin ve çocukları ile
ilgili boy ve vücut ağırlığı verileri toplanmış. BKİ durumları
hesaplanarak, görsel ve sözel olarak ebeveynlerin çocukları
hakkında BKİ algıları araştırılmıştır.
Results:
Çalışmamızda Edirne’deki anasınıfı öğrencilerinde obezite oranı
%11 ve fazla kiloluluk oranı %12 olarak saptanmıştır.
Ebeveynlerin sözel algıda %54,’inin, görsel algıda ise
%41,7’sinin yanlış algıladığı ve bu oranın obez ve fazla kilolu
çocuklarda sözel algıda %93,9’a, görsel algıda %96,1’e
yükseldiği saptanmıştır.
Conclusions:
Ebeveynlerin önemli bir kısmının çocuklarının BKİ’lerin yanlış
algıladıkları görülmektedir, çocukların BKİ durumları hakkında
her muayenede bilgiler verilmelidir. Yanlış algı ortadan
kalkmadan, aileler obeziteyi farketmeyerek sorunu olarak
görmeyeceklerdir. Verilecek eğitimler ve vizitelerdeki
muayenelerde ebeveynlerin çocuklarının BKİ’leri ile ilgili yanlış
algılarının önüne geçilebileceği düşünmekteyiz.

93

94

Oral Presentations / 9. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book
Oral Presentation / Research

Kadınlarda Bel Kalça Çevresi Oranına Göre
Bazı Biyokimyasal Parametrelerin
Karşılaştırılması
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Beden kitle indeksi, LDL
kolesterol, kan şekeri
Aim:
Bel kalça ölçüm oranı özellikle santral obeziteyi değerlendirmek
için kullanılmaktadır. Çalışmamızda bel kalça oranının arteriyel
nabız basıncı ve bazı biyokimyasal değerlerle ilişkisi
araştırılması amaçlanmıştır.
Method:
Dahiliye polikliniğine başvuran ve arteriyel nabız basıncı, bel,
kalça çevreleri uzunlukları ölçülerek kaydedilmiş olan 129 kadın
hastanın biyokimyasal verilerine retrospektif olarak ulaşıldı. Elde
edilen veriler IBM SPSS Statistics 22 ile analiz edildi. Çalışma
verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların
(Ortalama, Standart sapma, frekans) yanı sıra Mann Whitney U
Testi, niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Ki- kare testi
kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
Results:
Yaşları 20 ile 77 arasında değişen 129 kadın çalışmaya dahil
edildi. Kadınlarda bel/ kalça çevresi oranına göre biyokimyasal
parametreler karşılaştırılmıştır. Buna göre bel kalça oranı 0,8
üzerinde olanlarda yaş, kilo, beden kitle indeksi (bki), sistolik
nabız basıncı diyastolik nabız basıncı, açlık kan şekeri(AKŞ),
kolesterol, trigliserit(TG), HbA1c, C peptit, insülin ve HOMA-IR
değerleri daha yüksek iken, bel kalça oranı 0,8 ve altında
olanlarda yüksek dansiteli lipoprotein(HDL) ve apoprotein A1
(Apo A1) değerleri daha yüksekti.
Conclusions:
Bel kalça oranları referans düzeylerin üzerinde olanlarda
sistemik kan basıncının hem sistolik hem diastolik değerleri
artmakta ve bunun yanında lipid ve kan şekeri profillerini
gösteren biyokimyasal parametrelerde anlamlı değişiklikler
oluşmaktadır.
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Aim:
Tüketilen besin öğelerinin alımı ile değişen metabolizma
ihtiyaçlarının karşılanması arasındaki dengesizlik malnütrisyon
olarak
tanımlanmaktadır.
Ağızdan
beslenemeyen,
gastrointestinal fonksiyonları normal olan hastalar için enteral
yolla beslenme parenteral beslenmeden daha üstün bir
beslenme şeklidir. Uzun dönem enteral beslenme için en uygun
metod gastrostomi ve jejunostomidir. Malnütrisyon demir
eksikliği anemisi için bir risk teşkil etmektedir. Amacımız PEG li
hastalarda PEG öncesi ve sonrasında anemi ve albumin
düzeyleri arasındaki farkı araştırmaktır.
Method:
Araştırmamız retrospektif tipte tanımlayıcı bir çalışma olup,
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Evde sağlık birimine kayıtlı erişkin yaş PEG’li
hastaları kapsamaktadır. Veriler dosya taraması yöntemi ile
telefonla ev görüşmeleri şeklinde araştırmacılar tarafından elde
edilmiştir.Çalışmamızda SPSS “Paired Samples T test”
kullanılmıştır.
Results:
Çalışmaya erişkin PEG’li 35 hasta alınmış olup, %63 kadın,
%37 si erkekti. Hastaların yaş ortalaması kadınlarda
80,18(±11,98), erkeklerde 65,92(±19,46)’idi. Hastaların
hemoglobin düzeyleri değerlendirildiğinde kadınlarda PEG
öncesi ortalama 10,89(±1,74)iken PEG sonrası 11,10(±1,80);
erkeklerde PEG öncesi ortalama 11,29(±1,88)iken PEG sonrası
12,45(±2,07) ‘idi. DSÖ tarafından belirlenen anemi değerlerine
göre kadınlarda PEG öncesi anemi %80’iken PEG sonrası
%63’idi(p< 0,071); erkeklerde PEG öncesi anemi %84,6’iken
PEG sonrası 61,5’idi(p<0,044). Çalışmamızda hastaların PEG
öncesi ve sonrası albümin ve total protein değişimlerini
incelediğimizde; PEG öncesi albümin düzeyi 3,05±0,55 iken
PEG sonrası 3,27±0,59; PEG öncesi total protein düzeyi
5,88±0,87 iken PEG sonrası 6,5±0,79idi.
Conclusions:
Yapılan analizler doğrultusunda erkek cinsiyette PEG sonrası
anemi durumunda iyileşmenin olduğu anlamlı olarak bulunurken,
kadın cinsiyette hemoglobin düzeylerinde artış saptanmasına
rağmen anemi durumunda iyileşme istatistiksel olarak anlamlı
bulunmadı. Ayrıca PEG sonrası total protein düzeyindeki artış
anlamlı iken(p<0,015), albümin değerlerinde artış görüldü ancak
istatistiksel olarak anlamlı bulunamadı(p<0,06 ).
Full Text
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Giriş
Anemi, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) belirlediği düzeylere
göre hemoglobin değerlerinin erişkin erkekler için 13 g/dl ve
erişkin kadınlar için 12 g/dl’nin altındaki değerler olarak kabul
edilir(1). Sınır değerlerin yaşlılar için de aynı düzeyde olması
konusunda tartışmalar olmakla birlikte, çocuklar ve gebeler gibi
yaşlılar da korunma, tanı ve tedavi açısından özel alaka
gerektirir(2). Zamanla gelişen fizyolojik değişiklikler, ileri yaşa
özel hastalıklar olan geriatrik sendromların artması, kronik
hastalıkların artması ve polifarmasi gibi nedenlerle geriatrik yaş
grubu özellik taşıyan bir yaş grubudur(3). Tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de yaşlı nüfus artmaktadır. Ülkemizde 2000
yılında yapılan nüfus sayı mında 65 yaş ve üzeri kişiler tüm
nüfusun %5.7’si iken 2010 yılında %7.2 ve son olarak Türkiye
İstatistik Kurumunun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2017
verilerine göre bu oran % 8.53’tür(4). Bu artışın sonucu olarak
pek çok ülkede evde sağlık hizmeti adı altında profesyonel
hizmet sunulmaktadır. Evde sağlık hizmetleri; yatağa bağımlı
olan hastalar, çeşitli kronik malign hastalıklar ya da postoperatif
dönemdeki hastaların ihtiyaçları sebebiyle sağlık kuruluşuna
ulaşımda zorluklar yaşayan hastalara evlerinde muayene, tetkik,
tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin profesyonel bir sağlık ekibi
tarafından verilmesidir(5,6). İlerleyen yaşla birlikte akut ve
kronik hastalıklar arttığı için geriatrik grubun bu hastalıklardan
etkilenmeleri daha fazla olmaktadır. Hastalıkların da etkisi ile
akut ve/veya kronik dönemde besinlere olan gereksinim,
besinlerin alınımı, tüketimi arasında dengesizlikler ortaya
çıkmaktadır(3). Tüketilen besin öğelerinin alımı ile değişen
metabolizma ihtiyaçlarının karşılanması arasındaki dengesizlik
malnütrisyon olarak tanımlanmaktadır(7). Malnütrisyon
özellikle geriatrik yaş grubunda sık görülen ve çoğu zaman fark
edilmediği için ihmal edilen klinik bir durumdur. Yaşlı bireylerde
malnütrisyon geliştiğini gösteren en belirgin bulgular; kas
atrofisi, deri altı yağ dokusu kaybı ve periferik ödemdir(8). Kilo
değişiklikleri, malnütrisyon için uyarıcı olup tedavi sonrası
değişiklikleri takip etmek için basit bir ölçüttür. Eğer kişilerde bir
önceki ay içerisinde %5 veya son altı ay içerisinde %10
oranında istenmeyen bir kilo kaybı mevcutsa, bu durumda
malnütrisyon söz konusudur(9). 2010 yılında Kaiser ve
arkadaşları tarafından yaşlı yetişkinler arasında Mini Nütrisyonel
Değerlendirme (MNA)’yi kullanarak malnütrisyon sıklığını
belirlemek amacıyla çoklu veri tabanlarını içeren 12 ülkede farklı
ortamlarda (n=4507) yapılan çalışmada, yaşlı yetişkinlerin
%23’ünün malnütrisyonlu, %46’sınınmalnütrisyon riski altında
olduğu, %31’inin beslenme durumunun iyi olduğu
bulunmuştur(10). İstanbul üniversitesinde Saka ve arkadaşları
tarafından yapılan çalışmada ise polikliniğe başvuran hastalarda
malnütrisyon riski %31, malnütriyon oranı %13, hastaneye
yatırılan hastalarda malnütrisyon riski %39, malnütrisyon oranı
ise %25 olarak saptanmıştır(11). Akademik Geriatri Derneği
tarafından yapılan Türkiye huzurevleri ve bakımevleri nutrisyonel
durum değerlendirme projesinde malnütrisyon riski %38.3,
malnütrisyon oranı ise %11.9 bulunmuştur(12). Oral alımın 5-7
günden daha uzun süre bozulduğu veya bozulması beklenen
hastalara beslenme desteği verilmelidir. Malnütrisyon tespit
edilen hastalarda destek daha erken verilmelidir(13).
Nazogastrik tüp ve nazoenterik tüp, beslenme amacıyla en sık
kullanılan yöntemlerdendir ve kısa süreli (4-6 hafta) enteral tüple
beslenme için kullanılırlar. Eğer beklenen beslenme süreci daha
uzun olacaksa, perkütan gastrostomi veya jejunostomi açılması
düşünülmelidir (14). PEG’in bazı avantajları düşünülecek olursa
nazal tüplerdeki gibi kolay çıkmaması dolayısıyla güvenilir ve
yeterli şekilde ve ayrıca hastayı nazal tüplerdeki gibi görünüş
açısından utandırmadan beslemeye imkan vermesidir. Hatta
özel anti-reflü valfi olan düğme PEG’ler kozmetik endişesi olan
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hastalar için uygun tercih olacaktır(15). PEG kullanımnda
aspirasyon riskinin daha az olması sebebiyle diğer enteral
beslenme yollarına göre üstünlüğü kabul edilmiştir(16).
Çalışmamızın amacı evde sağlık hizmeti alan erişkin yaş grubu
PEG li hastalarda, PEG öncesi ve sonrasında anemi düzeyleri
arasındaki farkı incelemektir .
Gereç ve Yöntem
Araştırmamız retrospektif tipte tanımlayıcı bir çalışma olup,
Şubat-Mart 2020 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde sağlık birimine
kayıtlı 35 erişkin yaş PEG’li hastaları kapsamaktadır. Çalışma
izni Rize il sağlık müdürlüğünden alınmıştır. Veriler dosya
taraması yöntemi ve telefonla ev görüşmeleri şeklinde
araştırmacılar tarafından elde edilmiştir. Çalışmamızda SPSS
“Paired Samples T test” kullanılmıştır.

iyileşmesinde gecikmelere, enfeksiyonlara,kimi zaman yürüyüş
bozuklukları ve bunun sonucunda düşme ve kırıklara, zamansız
ölümlere
neden
olan
sıkıntılı
süreçlerle
yakından
ilişkilidir(22,23,24). Malnütrisyonun erken belirtileri spesifik
değildir ve yavaş yavaş gelişir. Çoğu zaman yaşlanma belirtileri
gibi kendini göstereceği için tanı koymak zordur(10). Bu yüzden
karşılaşılan her yaşlı hasta mutlaka malnütrisyon açısından
değerlendirilmelidir.
Sonuç
Sıkça rastlanan geriatrik bir sendrom olan ve anemiye de sebep
olan malnütrisyon geriyatrik yaş grubunda sıkça karşılaştığımız;
farkındalığının arttırılması, önlenmesi ve tespit edildiğinde
tedavisinin geciktirilmeden düzenlenmesi, atlanmaması gereken
ve iyi bir gözlem gerektiren halk sağlığı problemidir.
Kaynaklar

Bulgular
Çalışmaya erişkin PEG’li 35 hasta alınmış olup, %63 kadın,
%37 si erkekti. Hastaların yaş ortalaması kadınlarda
80,18(±11,98), erkeklerde 65,92(±19,46)’idi. Hastaların yatağa
bağımlı olma süreleri ortalama 39,40 (±36,24)ayken, PEGli olma
süreleri 17,79 (±13,04) ay idi. Hastaların hemoglobin düzeyleri
değerlendirildiğinde kadınlarda PEG öncesi ortalama
10,89(±1,74)iken PEG sonrası 11,10(±1,80); erkeklerde PEG
öncesi ortalama 11,29(±1,88)iken PEG sonrası 12,45(±2,07)
‘idi. DSÖ tarafından belirlenen anemi değerlerine göre
kadınlarda PEG öncesi anemi %80’iken PEG sonrası
%63’idi(p< 0,071); erkeklerde PEG öncesi anemi %84,6’iken
PEG sonrası 61,5’idi(p<0,044). Çalışmamızda hastaların PEG
öncesi ve sonrası albümin ve total protein değişimlerini
incelediğimizde; PEG öncesi albümin düzeyi 3,05±0,55 iken
PEG sonrası 3,27±0,59 (0,066); PEG öncesi total protein düzeyi
5,88±0,87 iken PEG sonrası 6,5±0,79idi(0,015). Hastalar bazı
kronik hastalıklar yönünden değerlendirildiğinde; % 42.9’unda
Diabetes mellitus, % 68.6’sında Hipertansiyon, % 62.9’unda
Serebrovasküler hastalık ve % 25.7’sinde aterosklerotik
kardiovasküler hastalık mevcuttu.
Tartışma
Sistematik bir literatür derlemesinde yaşlı erişkinlerde anemi
prevalans oranlarının erkeklerde yüzde 2,9 ile 51 arasında,
kadınlarda ise yüzde 3,3 ile 41 arasında değiştiği
bulunmuştur(1,2). Huzurevi sakinleri anemi için yüksek risk
altındayken(17,18), en yüksek prevalans oranları hastanede
yatan yaşlı erişkinlerde kaydedilmiştir(1,19). Amerika Birleşik
Devletleri ve Avrupa'da yapılan büyük çalışmalarda toplumda
yaşayan yaşlı yetişkinlerle ilgili anemi prevalans oranları yüzde 8
ila 25 arasında değişmekteydi (18). NHANES III’e göre
toplumda yaşayan 65 yaş ve üzeri popülasyonda kadınların
yüzde 10,2'si ve erkeklerin yüzde 11'i anemikti(1). 2008 yılında
tahmini dünya nüfusu 6.7 milyardı ve 98 milyon kişi ≥80
yaşındaydı(18,20). Sanayileşmiş dünyada elde edilen verilerden
2030'a kadar bu durumun artış göstereceği ve toplam nüfusun
yakaşık 8,4 milyar olacağı tahmin edilmektedir; bu kişilerin ise
216 milyonunun 80 yaş ve üzeri olacağı ve 49 milyonunun
anemik yaşlı yetişkin olacağı tahmin edilmektedir(18,20). Jung
ve arkadaşları tarafından yapılan benzer çalışmada; PEG’li 151
hastada da PEG öncesi ve sonrası hemoglobin düzeyleri
arasında anlamlı artış olduğu tespit edilmiştir(21). Malnütrisyon
anemi için de bir risk teşkil etmektedir. Yaşlılardaki malnütrisyon
ise ; otonomi kaybına, yaşam kalitesinde azalmaya, hastaneye
başvurularda artışa, hastanede kalış süresinde uzamaya, yara

1. Guralnik JM, Eisenstaedt RS, Ferrucci L, et al. Prevalence of
anemia in persons 65 years and older in the United States:
evidence for b a high rate of unexplained anemia. Blood 2004;
104:2263.
2. Beghé C, Wilson A, Ershler WB. Prevalence and outcomes of
anemia in geriatrics: a systematic review of the literature. Am
J Med 2004; 116 Suppl 7A:3S.
3. Akademik Geriatri klavuzu,2013
4. Ülger Z, Halil M, Kalan I, Yavuz BB, Cankurtaran M, Güngör
E, Arıoğul S. Comprehensive assessment of malnütrition risk
and related factors in a large group of community-dwelling
older adults. Clin Nutr 2010;29:507-511.
5. Çayır Y, Işık M. Terminal dönem kanser hastalarında evde
sağlık hizmetleri. Smyrna Tıp Dergisi 2012;2:87-9.
6. Çayır Y. Birinci basamakta evde sağlık hizmetleri: Neler
yapabiliriz. Dicle Tıp Dergisi 2013;2:340-4.
7. Selçuk H. Malnutrisyon ve önemi. Başkent Üniversteisi Tıp
Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim
Dalı. Güncel Gastroenteroloji Dergisi; 16/2: 158-162, 2012.
8. NHS National Institute for Health and Clinical Excellence.
Nutrition Support in Adults: Oral nutrition support, enteral tube
feeding and parenteral nutrition. National Institute for Health
and Clinical Excellence, 2006. /www.nice.org.uk.
9. Neslişah Rakıcıoğlu, Malnütrisyon ve Yaşlanma Anoreksisi,
Geriatri ve Gerontoloji, MN Medikal-Nobel, Ankara, 2006,
syf:373-84.
10. Kaiser MJ, Bauer JM, Ramsch C. et al. Frequency of
Malnutrition in Older Adults: A Multinational Perspective
Using the Mini Nutritional Assessment. Journal of the
American Geriatrics Society. 2010;58(9):1734-1738.
11. Saka B, Kaya O, Ozturk GB, Erten N, Karan MA. Malnütrition
in the elderly and its relationship with other geriatric
syndromes. Clin Nutr 2010;29:745-748.
12. Cankurtaran M, Saka B, Sevnaz S, Varlı M, Döventaş A,
Yavuz BB, Halil M, Çurgunlu A, Ülger Z, Öztürk GB,Tufan F,
Tekin N, Akçiçek F, Karan MA, Atlı T, Beğer T, Erdinçler DS,

Oral Presentations / 9. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book
Arıoğul S. Türkiye huzurevleri ve bakımevleri nutrisyonel
değerlendirme projesi.
13. Stroud M, Duncan H, Nightingale J. Guidelines for enteral
feeding in adult hospital patients. Gut 2003;52(Suppl
VII):vii1-12.
14. Mensforth A, Nightingale J. Insertion and care of enteral
feeding tubes.In: Nightingale JMD, (ed). Intestinal Failure.
London: Greenwich Medical Media Ltd, 2001;281-303.
15. KABAÇAM G., ÖZDEN A. Enteral Tüple Beslenme, Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
16. Lucendo AJ, Friginal-Ruiz AB. Percutaneous endoscopic
gastrostomy: an update on its indications, management,
complications, and care. Rev Esp Enferm Dig.
2014;106:529–39
17. Nilsson-Ehle H, Jagenburg R, Landahl S, et al. Decline of
blood haemoglobin in the aged: a longitudinal study of an
urban Swedish population from age 70 to 81. Br J Haematol
1989; 71:437.
18. Patel KV. Epidemiology of anemia in older adults. Semin
Hematol 2008; 45:210.
19. Nilsson-Ehle H, Jagenburg R, Landahl S, et al.
Haematological abnormalities and reference intervals in the
elderly. A cross-sectional comparative study of three urban
Swedish population samples aged 70, 75 and 81 years. Acta
Med Scand 1988; 224:595
20. Older Americans update 2008: Key indicators of well-being.
Federal Interagency Forum on Aging-related Statistics, US
Government Printing Office, Washington, DC 2008.
21. Ulger Z, Halil M, Kalan I, Yavuz BB, Cankurtaran M, Güngör
E, Arıoğul S. Clin Nutr. 2010 Jan 29. Comprehensive
assessment of malnütrition risk and related factors in a large
group of community-dwelling older adults.
22. Agathe Raymond-Simon. Virtual Clinical Nutrition University:
Malnutrition in The Elderly, Epidemiology and Consequences.
e-SPEN. 2009;4(2):86-89.
23. Bauer JM, Kaiser MJ, Anthony P, Guigoz Y, Sieber CC. The
Mini Nutritional Assessment: It’s History, Today’s Practice,
and Future Perspectives. Nutritional in Clinical Practice,
2008;23(4): 388-396.
24. Pearson A, Fitzgerald M, Nay R. Mealtimes in NursingHomes:
The Role of NursingStaff. Journal of GerontologicalNursing.
2003;29(6):40-47.

97

98

Oral Presentations / 9. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book
Oral Presentation / Research

Assessment of Ventricular Functions After Right
Ventricular Outflow Tract Reconstruction in Patients With
Tetralogy of Fallot
Murat Deveci1, Reşit Ertürk Levent2, Mustafa Orhan Bulut3,
Yüksel Atay4
1. Trakya University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of
Pediatric Cardiology, 22030 Edirne, Turkey E-mail: m4deveci@yahoo.com
2. Ege University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of
Pediatric Cardiology, Izmir, Turkey
3. Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research
Hospital, Department of Pediatric Cardiology, Istanbul, Turkey
4. Ege University, Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery,
Izmir, Turkey

Presentation on 07/03/2020 10:45 in "Oral presentations 7" by Murat Deveci.
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Aim:
To evaluate the ventricular functions of patients with Tetralogy
of Fallot (TOF) who were undergone complete repair with a
transannular patch (TAP) or Contegra® as a valved conduit by
using echocardiographic methods.
Method:
Children with varying age between 1 and 18 years who were
operated for TOF at a single centre at least six months ago were
enrolled for the study. Conventional and tissue doppler
echocardiography (TDE) were used to evaluate healthy subjects
(n=40), patients with TAP (n=41) and Contegra (n=23).
Results:
There was no difference between TAP (6.26±3.35 years),
Contegra (6.19±3.81 years) and control (6.11±3.46 years)
groups with respect to age, gender and body mass index. Mean
age at operation was 31.24±20.1 months in the TAP group, and
40.70±30.4 months in the Contegra group (p>0.05).
Postoperative follow-up periods were 43.98±30.2 months and
33.70±20.4 months, respectively (p>0.05). Tricuspid Annular
Plane Systolic Excursion (TAPSE) z score was calculated
-1.97±1.36 in patients with TAP, and -2.07±0.88 in patients with
Contegra (p: 0.728). There was no significant difference
between TAP and Contegra groups by means of right
ventricular (RV) to pulmonary artery pressure gradient
(respectively, 15.72±7.7 mmHg and 21.36±8.8 mmHg; p: 0.29).
Degree of pulmonary regurgitation (PR) was higher in patients
with TAP (p: 0.040). On evaluation with TDE of the tricuspid
lateral annulus, the only difference between TAP and Contegra
groups was in peak myocardial velocity during isovolumic
contraction (IVV) (p: 0.009). There were significant correlations
between RV isovolumic myocardial acceleration (IVA),
myocardial performance index (MPI') and TAPSE z scores.
Conclusions:
TAPSE, MPI' and IVA are useful measurements for assessment
of ventricular function in patients with TOF. Although the degree
of PR is lower in patients with Contegra, follow-up period in our
study is short and generally, there is not an overt difference in
ventricular function.
Full Text

GİRİŞ
Fallot Tetralojisi (FT) tüm doğumsal kalp hastalıklarının
%7-10’unu oluşturur ve siyanotik kalp hastalıkları içinde en sık
görülenlerden birisidir. Operasyon yaşının erkene kayması ve
çoğu olguda pulmoner anülus hipoplazisi varlığı, transanüler
yama (TAP) uygulamasını gerektirmektedir ve bu durum da
opere FT’li olgularda değişen derecelerde pulmoner kapak
yetersizliği (PY)’nin sık görülmesine yol açmaktadır.
Günümüzde FT tam onarımında pulmoner kapak koruyucu
teknikler önem kazanmıştır (1). Ancak seçilmiş olgularda TAP
uygulamasının yanı sıra kapaklı kondüit kullanımı da
gerekebilmektedir. Sığır juguler veninden elde edilmiş kapaklı
bir heterogreft olan Contegra®’nın, sağ ventrikül çıkış yolu
(RVOT) rekonstrüksiyonunda kullanımına ilişkin sonuçlar,
homogreftlere iyi bir alternatif olduğunu göstermektedir (2).
Doku Doppler ekokardiyografi (DDE) ile elde edilen triküspit
lateral anülus hızları, ölçülen sistolik-diastolik zaman intervalleri,
hesaplanan miyokardiyal performans indeksi (MPI') sağ
ventrikül fonksiyonları hakında güvenilir bilgiler vermektedir (3).
Son dönemde ön ve art yükten bağımsız güvenilir bir parametre
olarak geliştirilen izovolemik akselerasyon (IVA)’nın, sağ
ventrikül hakkında oldukça güvenilir ve pratik bilgiler verdiğini
bildiren çalışmalar mevcuttur (4).
Bu çalışmada amacımız; FT tam onarımı için transanüler yama
(TAP) kullanılan olgular ile kapaklı kondüit olarak heterogreft
(Contegra) kullanılan olguların ventrikül fonksiyonlarının
ekokardiyografik parametreler kullanılarak karşılaştırılması ve
pulmoner yetersizlik derecesi ile ventrikül fonksiyonları
arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma Ocak 2003 - Aralık 2010 tarihleri arasında FT
nedeniyle transanüler yama veya kapaklı heterogreft
(Contegra®) kullanarak tam düzeltme ameliyatı olmuş ve
takipleri devam etmekte olan çocuklarda yapıldı. Yaşları 18 ay –
18 yıl arasında olan ve operasyonun üzerinden en az 6 ay
geçmiş toplam 64 çocukta vaka kontrollü izlem çalışması
şeklinde gerçekleştirildi. Çalışma grubu RVOT genişletilmesi
için uygulanan tekniğe göre 2 gruba ayrıldı: 1. Transanüler yama
(TAP) kullanılanlar (n=41) 2. Kapaklı heterogreft (Contegra®)
kullanılanlar (n=23).
Kontrol grubu olarak; Şubat-Mayıs 2011 tarihleri arasında
üfürüm, presenkop, göğüs ağrısı gibi nedenlerle Pediatrik
Kardiyoloji Polikliniği’ne yönlendirilen ve fizik muayene, EKG ve
ekokardiyografik
değerlendirmelerinde
patolojik
bulgu
saptanmayan, çalışma grubu ile benzer yaş ve cinsiyetlerdeki
sağlıklı 40 çocuk alındı.
Çalışma Düzeni
Çalışma ve kontrol grubunda bulunanan tüm olguların ayrıntılı
anamnezleri alınarak boy, ağırlık, arterial kan basıncı
ölçümleriyle birlikte detaylı fizik bakıları yapıldı. İzlem
dosyalarından; operasyon tarihi, cerrahi teknik ve kullanılan
heterogreft çapının bulunduğu ameliyat notu, öncesinde
modifiye Blalock-Taussig (MBT) şant yapılıp yapılmadığı,
intraoperatif hesaplanan pulmoner z değeri, post-op ilk
EKO’daki ölçümler gibi bulgulara ulaşıldı.
Tüm olguların, arteriyel kan basıncı ölçümü, elektrokardiyografi,
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standart ekokardiyografi ve doku doppler ekokardiyografi
değerlendirmeleri aynı pediatrik kardiyolog tarafından yapıldı.
Çalışmaya alınan tüm çocuklar ve aileleri çalışma hakkında
bilgilendirildikten sonra ebeveynlerinden izin alınarak onam
formu imzalatıldı. Yerel etik kurulundan ilaç dışı araştırma onayı
alındı (Tarih 28.06.2011, Karar No: 11-6/3).

yıl idi. Tüm gruplar yaş, cinsiyet, ağırlık, boy, kan basıncı (TA) ve
kalp hızı açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak farklılık
bulunmadı. İki hasta grubu arasında cinsiyet ve yaş açısından
istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p: 0.815 ve p:
0.980). TAP ve Contegra grubundaki olgular ile ilgili diğer klinik
özellikler açısından da anlamlı fark yoktu. (Tablo 1).

Ekokardiyografik Değerlendirme

İki boyutlu (2D) incelemedeki çap, alan ve hacim ölçümleri,
hasta gruplarında kontrollere göre anlamlı yüksek tespit edildi.
(Tablo 2). TAP ve Contegra grupları arasında, tüm değişkenler
için yapılan karşılaştırmaların sonucunda anlamlı fark bulunmadı
(p >0.05).

Ekokardiyografik çalışmalar GE Vingmed Vivid Pro 7 (GE
Vingmed Ultrasond, Horten, Norway) Eko cihazı ile 3 MHz ve 7
MHz prob kullanılarak yapıldı. İnceleme esnasında hastaların
sırtı üstü yatar veya sol lateral pozisyonda ve sakin olmaları
sağlandı.
Ekokardiyografik
değerlendirme
Amerikan
Ekokardiyografi Derneği’nin son kılavuz ve önerileri dikkate
alınarak gerçekleştirildi (3, 5, 6).
Modifiye apikal 4 boşluk görüntüsünden elde edilen sağ
ventrikül diastol sonu ve sistol sonu alanı kullanılarak sağ
ventrikül fraksiyonel alan değişimi (RVFAC) hesaplandı. Mmode ekokardiyografik yöntem kullanılarak apikal 4 boşluk
görüntüden “Triküspitin Anüler Planda Sistolik Hareketi”
(TAPSE) ölçümü yapıldı.
Aynı cihazın doku Doppler fonksiyonu aktive edilerek sistol
süresince kaydedilen en yüksek miyokardiyal hız S', erken
diyastol süresince kaydedilen en yüksek miyokardiyal hız E' ve
geç diyastol süresince kaydedilen en yüksek miyokardiyal hız A'
olarak kaydedildi. Pulsed dalga DDE’de izovolemik kasılma
zamanı (IVCT), izovolemik relaksasyon zamanı (IVRT) ve
ejeksiyon zamanı (ET) ölçümleri yapıldı ve bu ölçümler
kullanılarak, miyokard performans indeksi (MPI) hesaplandı
[MPI=(ICT+IRT)/ET]. EKG’deki R dalgasının pikinden hemen
once ortaya çıkan ve doku doppler trasesindeki sistolik dalganın
önünde yer alan dalga olan izovolemik kasılma sırasındaki zirve
miyokard hızının (IVV), zirve hızına ulaşma zamanına
(akselerasyon zamanı - AT) bölünmesiyle her 3 miyokardiyal
segment için izovolemik akselerasyon (IVA) hesaplandı.
İstatistiksel Analiz
Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde “Statistical Package
for Social Sciences” (SPSS 15.0) paket programından
yararlanıldı. Sonuçlar ortalama ± standart sapma (ort ± SD)
olarak verildi. İki hasta grubuna ait sürekli değişkenlerin
karşılaştırılmasında Student t testi kullanılırken kontrol grubuyla
birikte 3 gruba ait sürekli değişkenler Oneway ANOVA testi ile
analiz edildi. Multiple karşılaştırmalar için post hoc testlerden
Bonferroni kullanıldı. Aynı değişkene ait zaman içindeki verilerin
karşılaştırılmasında paired t testi kullanıldı. Pulmoner yetersizlik
derecesi ile diğer değişkenler arasındaki ilişki için Spearman
korelasyon analizi kullanılırken iki nümerik değişken arasındaki
ilişki için Pearson korelasyon analizinden faydalanıldı. Kategorik
veya kesikli değişkenlerin değerlendirilmesi için Ki-Kare testine
başvuruldu. Bağımlı bir değişkenle korelasyonda diğer
değişkenlerin etkileşiminin değerlendirilmesinde genel lineer
model kullanıldı. Tüm istatistiksel analizlerde p: 0.05 değeri
anlamlılık sınırı kabul edildi.
BULGULAR
Kontrol grubunda yer alan 40 olgunun 19’u (%47.5) kız, 21’i
(%52.5) erkek iken TAP grubunda 18 (%44) kız, 23 (%56)
erkek, Contegra grubunda ise 12 (%52) kız ve 11 (%23) erkek
yer almıştı. Kontrol grubunun yaş ortalaması 6.11±3.46 yıl, TAP
ve Contegra gruplarının ise sırasıyla 6.26±3.35 yıl ve 6.19±3.81

Yaşa göre hasaplanan TAPSE z skoru TAP grubunda
-1.97±1.36, Contegra grubunda ise -2.07±0.88 bulundu (p:
0.728). Kontrol grubunda ise TAPSE 18.29±2.75 mm ve TAPSE
z skoru ise -0.39±1.13 ölçüldü ve istatistiksel anlamlı farklılık
saptandı (p<0.001). TAPSE, sağlıklı çocuklarda yaş ile kuvvetli
pozitif korelasyon gösterirken Contegra grubunda orta düzeyde
korelasyon vardı. TAP grubunda ise anlamlı ilişki yoktu (Resim
1).
Pulmoner yetersizlik derecesi (son PY) açısından
karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı farklılık bulundu (p:
0.040). Post-op izlem süresi ile PY derecesi arasında TAP
grubunda (r: 0.352, p: 0.024) anlamlı pozitif korelasyon mevcut
iken Contegra grubunda (r: 0.291, p: 0.178) istatistiksel anlamlı
ilişki bulunmadı. Post-op izlem süresi ile PS değişkenleri
arasındaki ilişki açısından ise TAP grubunda korelasyon
saptanmazken (r: 0.017, p: 0.914), Contegra grubunda pozitif
bir ilişki vardı (r: 0.425, p: 0.043).
Triküspit lateralinden gerçekleştirilen DDE incelemesinde; TAP
ve Contegra grubunda, IVV (p: 0.009) dışındaki değişkenler
açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu (p>0.05). Kontrol grubu
ile birlikte yapılan analizde istatistiksel anlamlı fark bulundu
(Tablo 3). Hasta gruplarında TAPSE z skoru ile diğer
değişkenler arasındaki ilişki incelendiğinde hem TAP hem de
Contegra grubunda RVFAC (sırasıyla r: 0.643, p<0.001; r:
0.794, p<0.001), MPIˈ (sırasıyla r: -0.439, p: 0.004; r: -0.599, p:
0.003) ve IVA (sırasıyla r: 0.325, p: 0.038; r: 0.448, p: 0.032)
arasında anlamlı korelasyon saptandı
Triküspit MPI' ile RV fonksiyonlarını gösteren diğer
değişkenlerin ilişkisi araştırıldığında TAP, Contegra ve kontrol
gruplarının hepsinde IVA ile istatistiksel anlamlı negatif
korelasyon saptandı (sırasıyla r: -0.626, p<0.001; r: -0.670, p
<0.001; r: -0.534, p<0.001).
TARTIŞMA
Sığır juguler veninden elde edilen kapaklı bir heterogreft olan
Contegra®, RVOT rekonstrüksiyonunda altın standart olan
kriyoprezerve homogreftlere alternatif olarak geliştirilmiştir
(7). Genellikle erken ve orta dönem cerrahi sonuçlara ilişkin olgu
serilerinden oluşan mevcut çalışmaların önemli bir kısmında;
daha önce herhangi bir nedenle RVOT rekonstrüksiyonu
uygulanmış ve izlemde pulmoner kapak replasmanı (PVR)
gereksinimi ortaya çıkan redo vakalar ile FT’nin primer tam
düzeltme operasyonu yapılan olgular, Contegra kullanılan hasta
gruplarının çoğunluğunu oluşturmaktadır (8, 9).
FT’li olguların primer tam düzeltme operasyonu sırasında
kapaklı kondüit kullanımı kadar olmasa bile, transanüler
yamanın da ne zaman kullanılacağına ilişkin fikir birliği yoktur.
TAP yapılacaklarda pulmoner anülus çapı dikkate alınmakla
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birlikte kriterler net değildir. Stewart ve arkadaşları, anülus z
değeri -4 ve üzerinde ise kapak-koruyucu teknik
kullanmışlarken, Uebing ve arkadaşları z değeri -2 olduğunda
uygun RV sistolik basıncı elde edildiğini bildirmişlerdir (10,
11). İşlem sonunda ölçülen RV/LV basınç oranının 0.8’in altında
olması gerektiği, eğer oran yüksek ise revizyonla transanüler
yama yerleştirilmesi gerektiği de bildirilmiştir. Bizim
çalışmamızdaki z değerleri; TAP grubunda -2.92±1.21,
Contegra grubunda -3.34±1.49 saptanmış olup fark istatistiksel
anlamlı bulunmamıştır (p: 0.893).
Opere FT’li hastalarda PY’nin derecesi ve süresi arttıkça, sağ
ventrikülde dilatasyon ve disfonksiyon ortaya çıkmakta; aritmi,
ani ölüm, konjestif kalp yetersizliği gibi nedenlerle morbidite ve
mortalite artmaktadır (12). Çalışmamızda; iki hasta grubunda da
postop ilk PY derecesi bakımından fark olmamakla birlikte her
iki grupta da zaman içerisinde PY derecesi artış göstermekte
idi. TAP grubu ile Contegra kullanılanlar arasında, son PY
derecesi açısından TAP grubu aleyhine anlamlı farklılık saptandı
(p: 0.040).
Hastalarımızın ortalama operasyon yaşları, TAP grubunda
31.24±20.1 yıl ve Contegra grubunda 40.70±30.4 yıl olup iki
grup arasında fark istatistiksel anlamlı olmasa da (p: 0.147)
kondüit gerekenlerin biraz daha geç opere oldukları ortaya
çıkmaktadır. Olguların operasyon amacıyla farklı merkezlerden
ve diğer illerden gönderilmeleri, öncesinde şant gibi palyatif
işlem yapılmış olması gibi nedenlerin ortalama operasyon yaşını
yükselttiği kanısındayız.
Anavekar ve arkadaşlarının miyokard enfarktüslü 522 olguyu
irdelediği çok merkezli prospektif çalışmada, RVFAC’nin
prognostik önemi olduğu bildirilmiştir (13). Bizim çalışmamızda
hem RVFAC hem de RVEF değerleri açısından TAP ve
Contegra gruplarında, kontrollere göre belirgin azalma saptandı
(Tablo 2). Ayrıca iki hasta grubunda da PY derecesi ile her iki
parametre arasında negatif korelasyon saptandı.
Koestenberger ve arkadaşları, TAP uygulanarak opere edilmiş
FT’li olgularda RV sistolik fonksiyonlarının, EKO ile TAPSE
ölçülerek ve MRI ile RVEF ve RVEDVI hesaplanarak
karşılaştırıldığı çalışmalarını yayınlamışlar ve TAPSE ile RVEF
arasında pozitif bir korelasyon varlığını, RVEDVI ile TAPSE
arasında ise negatif bir korelasyon varlığını ortaya koymuşlardır
(14). TAPSE değeri opere FT’li sütçocukları ve küçük
çocuklarda kontrollere göre düşük olmamakla birlikte, düzeltme
operasyonundan sonra zaman geçtikçe belirgin olarak
azalmakta, cerrahiden 7 yıl sonra -2 SD’nin altına düşmekte idi.
Bizim çalışmamızda hem TAP hem de Contegra grubunda,
TAPSE ve hesaplanan TAPSE z skoru kontrol grubuna göre
daha düşük bulundu. TAPSE, sağlıklı çocuklarda yaş ile kuvvetli
pozitif korelasyon gösterirken Contegra grubunda orta düzeyde
korelasyon vardı. TAP grubunda ise anlamlı ilişki yoktu (Resim
1). TAP grubunda saptanan bu bulgu, Koestenberger ve ark.’nın
çalışması ile uyumlu idi. Ayrıca her iki grupta da PY derecesi
arttıkça TAPSE z skoru anlamlı şekilde azalmakta idi.
Opere FT’li hastaların izlemlerinde; triküspit lateral anülusundan
erken diastolde (E'), atrial kontraksiyonda (A') ve sistolik
harekette (S') kaydedilen velositelerde azalma ve ejeksiyon
zamanında (ET) kısalma ile birlikte izovolemik relaksasyon
zamanı (IVRT) ve izovolemik kontraksiyon zamanında (IVCT)
uzama gösterilmiştir (15). Uzamış IVRT ve azalmış E', RV
relaksasyonunda gecikmenin göstergesidir. A' velositesinde
azalma, restriktif sağ ventrikül fizyolojisinin işaretidir. IVCT’de
uzama, sistolik aktivasyonda gecikmenin belirtisidir. S'

velositesinde azalma ise anüler sistolik harekette deselerasyona
işaret etmektedir (16). Bizim çalışmamızda da benzer bulgular
mevcut idi (Tablo 3). Bunun yanında, bahsedilen tüm
değişkenler bakımından, TAP ve Contegra grupları arasında
fark yoktu.
Ülkemizden Çetin ve arkadaşlarının opere FT’li 25 çocuğu
(13.1±2.8 yaş) inceledikleri çalışmalarında, hasta grubundan
hesaplanan MPI' kontrollere göre yüksek bulunmuş ve PY
derecesi ile MPI' arasında anlamlı pozitif korelasyon
saptanmıştır (17). Bizim çalışmamızda; DDE ile hesaplanan
MPI, hasta gruplarında kontrollere göre anlamlı yüksek saptandı
ve bu ölçümler açısından TAP ve Contegra grupları arasında
fark bulunmadı (Tablo 3). PY derecesi ile korelasyon
irdelendiğinde, iki grupta da hesaplanan MPIˈ ile PY derecesi
arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı.
Schuuring ve arkadaşları, konjenital kalp hastalığı nedeniyle
opere edilen erişkin olgularda preop ve postop RV
fonksiyonlarını değerlendirmiş ve operasyon sonrasında TAPSE
ve sistolik velositenin (S') düşük olduğunu ve MPI'’nın artmış
olduğunu bildirmişlerdir. Ancak değişkenler arasında korelasyon
analizi yapmamışlardır (18). Bizim çalışmamızda, hem TAP hem
de Contegra gruplarında, MPI'’nın TAPSE z skoru ve S'
değişkenlerinin ikisiyle de arasında anlamlı negatif korelasyon
vardı. Ayrıca her iki hasta grubunda da RVFAC arttıkça MPI'
anlamlı şekilde azalmakta idi. Her iki hasta grubumuzda
hesaplanan MPI'’nın, kontrollere göre daha yüksek olmasına
rağmen, hastaların asemptomatik ve fonksiyonel kapasitelerinin
iyi olması, ventrikül disfonksiyonunu subklinik dönemde
tanınması açısından MPI'’nın önemini ortaya koymaktadır.
İzovolemik akselerasyon (IVA), DDE ile hesaplanan bir indeks
olup önyük ve artyükten etkilenmemesi nedeniyle global RV
sistolik fonksiyonunu göstermede ümit vermektedir (5, 19-21).
İzovolemik kontraksiyon sırasında zirve hızın (IVV), zirve hıza
ulaşma zamanına (AT) bölünmesiyle elde edilen bu indeksin,
MRI ile ölçülen RVEF ile iyi korele olduğu gösterilmiştir (22).
Frigiola ve arkadaşları opere FT’li 124 olguda (21±11.4 yaş)
IVA’yı kontrollere göre düşük bulmuşlar ve PY derecesi arttıkça
IVA’nın azaldığını göstermişler; kapak replasmanı için erken
dönem hastaların seçiminde, duyarlı bir indeks olabileceğini
bildirmişlerdir (23). Bizim çalışmamızda da IVA; hem TAP hem
de Contegra grubunda, kontrol grubuna göre düşüktü ve PY
derecesi ile negatif korelasyon göstermekte idi. Her iki grupta da
hem TAPSE hem de MPI' ile IVA arasında anlamlı ilişki
saptandı. IVA ile S' arasında ise TAP grubunda korelasyon
bulunurken, Contegra grubunda ilişki yoktu.
Sonuç olarak bu çalışma ile FT’li hastaların tam düzeltme
operasyonu
sonrası
erken-orta
dönemde
ventrikül
fonksiyonlarının değerlendirmesinde, MPI ve özellikle IVA DDE
ölçümlerin ve TAPSE gibi pratik yöntemlerin faydalı olduğu
gösterildi. Contegra kullanılan hastalarda PY derecesi ve
sıklığının TAP uygulananlara göre daha düşük olması, erken
dönemde reoperasyon gereksiniminin de çok seyrek olduğu
dikkate alındığında, avantaj gibi gözükse de; çalışmamızın
genelinde iki grup arasında ventrikül fonksiyonları açısından
belirgin farklılıklar saptanmaması önemlidir. Sonuçlarımız
değerlendirilirken, ortalama operasyon yaşının geç ve izlem
sürelerinin kısa olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Uzun süre
dayanıklı, büyüme potansiyeli olan ve düşük maliyetli ideal bir
kondüit henüz geliştirilemediğinden, zorunlu kalmadıkça kapaklı
konduit kullanmamak ve gereğinden geniş transanüler yamadan
kaçınarak pulmoner kapak yapısının korunmasına ve rezidüel
patolojinin kalmamasına özen göstermek gereklidir. FT’li bir
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hastada, sağ ventrikül üzerindeki hemodinamik yük ile yaşam
boyu gereken girişimsel/cerrahi müdahale sayısını en aza
indirmek arasındaki denge çok iyi gözetilmelidir.
Tablo 1. Hasta gruplarının klinik özellikleri (ort±SD)
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TAP: Transanüler yama, S’: Sistolik velosite, E’: Erken diastolic
velosite, A’: Geç diastolic velosite, IVRT: İzovolemik
relaksayon zamanı, IVCT: İzovolemik kontraksiyon zamanı, ET:
Ejeksiyon zamanı, MPI’: Miyokardiyal performans indeksi, IVV:
İzovolemik velosite, AT: Akselerasyon zamanı, IVA: İzovolemik
akselerasyon

Tablo 1:
P

Operasyon yaşı (ay)

TAP (n=41) Contegra
(n=23)
31.24±20.1 40.70±30.4

Operasyon ağırlığı (kg)

11.52±3.0

12.87±3.8

0.490

Post-op izlem süresi (ay)
Mc Goon indeksi

43.98±30.2
1.85±0.18

33.70±20.4
1.77±0.17

0.112
0.834

Pulmoner Z değeri
MBT Şant (yok/var)

-2.92±1.21
30/11

-3.34±1.49
14/9

0.893
0.308

Postop ilk PS (mmHg)

8.10±3.73

11.15±4.51

0.174

Postop
PY

16 (39.0)

13 (56.5)

0.396

2

23 (56.1)

9 (39.1)

3

2 (4.9)

1 (4.3)

0 (0)

0 (0)

ilk 0
1

derecesi
[n(%)]

Resim 1. Üç grupta TAPSE-yaş ilişkisi

0.147

Figure 1:
MBT: Modifiye Blalock Taussig, PS: Pulmoner stenoz, PY:
Pulmoner yetersizlik
Tablo 2. Hasta ve kontrol gruplarında iki boyutlu (2D)
ekokardiyografik ölçümler (ort±SD)

Kaynaklar:
1. Bacha E. Valve-Sparing or Valve Reconstruction Options in
Tetralogy of Fallot Surgery. Semin Thorac Cardiovasc Surg
Pediatr Card Surg Annu. 2017;20:79-83.

Tablo 2:
TAP (n=41) Contegra
(n=23)
41.1±7.1
41.8±8.3

Kontrol
(n=40)
46.8±7.5

P

RVEDVI
(ml/m2)
RVESVI
(ml/m2)

69.4±22.9

68.4±23.4

42.8±8.1

<0.001

35.2±18.5

34.9±17.4

17.2±5.1

<0.001

RVEF (%)
RAA (cm2)

50.8±11.8
8.9±3.7

48.3±9.1
8.7±5.2

64.1±6.2
6.0±1.8

<0.001
0.001

25.1±7.2

19.7±3.6

<0.001

RVFAC (%)

RVOT (mm) 26.2±7.4

0.002

RVFAC: Sağ ventrikül fraksiyonel alan değişimi, RVEDVI: Sağ
ventrikül diastol sonu hacim indeksi, RVESVI: Sağ ventrikül
sistol sonu hacim indeksi, RVEF: Sağ ventrikül ejeksiyon
fraksiyonu, RAA: Sağ atriyum alanı, RVOT: Sağ ventrikül çıkış
yolu
Tablo 3. Hasta ve kontrol gruplarında sağ ventrikülden doku
Doppler ekokardiyografi ile elde edilen veriler (ort±SD)
Tablo 3:
TAP (n=41) Contegra
(n=23)

Kontrol
(n=40)

P

S' (cm/sn)
E' (cm/sn)

9.44±1.70
14.37±2.48

9.91±2.86
14.09±2.39

13.08±2.13
17.10±3.69

<0.001
<0.001

A' (cm/sn)

7.90±1.77

8.00±1.73

10.15±2.94

<0.001

IVRT (msn)
IVCT (msn)

66.83±23.64 66.96±21.93 42.54±5.55
84.85±23.21 76.39±29.33 40.76±5.44

<0.001
<0.001

ET (msn)

218.54±44.0 221.83±44.7 255.39±17.3 <0.001
4
9
6

MPI'

0.72±0.24

0.68±0.30

IVV (cm/sn)
AT (msn)

8.15±2.02
35.24±9.70

6.96±1.46
10.90±1.48
30.74±13.13 25.80±6.01

<0.001
<0.001

IVA (m/sn2)

2.49±1.01

2.60±0.99

<0.001

0.32±0.02

4.38±0.91

<0.001
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SOY düzeyi, gelişmiş gelişmekte ve geri kalmış ülkelerin
tamamında yetersiz olduğu bulunmuştur. Yetersiz SOY’ un
diyabetik bireylerde glisemik kontrolü, HT’ u olan bireylerde
tansiyon regülasyonunu sağlamada zorlandığı ve daha yüksek
riskte komplikasyonlara yol açtığı ve sonucunda endişe ve
anksiyete düzeylerinin yükseldiği belirtilmiştir (3-5).
Bu çalışma DM veya HT’ u olan bireylerde SOY düzeylerinin
incelenmesi, endişe ve anksiyete ile ilişkisinin araştırılması,
kronik hastalığı olmayan yetişkin bireylerle kıyaslanması
amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı, kronik
hastalıklar, endişe anksiyete
Aim:
Bu çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Aile Hekimliği
polikliniğine başvuran Diyabetes Mellitus (DM) veya
Hipertansiyon (HT) olan bireylerin sağlık okuryazarlık (SOY)
düzeylerine bakmak, endişe ve anksiyete ile ilişkisini belirlemek
ve kronik hastalığı olmayan bireylerle karşılaştırmak amacıyla
yapılmıştır.
Method:
Bu araştırma için veriler Yetişkin Sağlık Okuryazarlık Ölçeği
(YSOÖ), Endişe ve Anksiyete Ölçeği (EAÖ) ve tanımlayıcı anket
ile elde edilmiştir. Araştırma kesitsel tiptedir. Verilerin
değerlendirilmesinde SPSS 22 istatistik programı kullanılmıştır.
İstatistiki değerlendirmede tanımlayıcı istatistikler, ki kare
analizi, ANOVA ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.
Results:
Araştırmada YSOÖ puan ortalamaları; HT’ u olan bireylerde
6.21, DM’ u olan bireylerde 6.58, sağlıklı bireylerde 14.92’dir.
EAÖ puan ortalamaları; HT’ u olan bireylerde 46.42, DM’ u olan
bireylerde 44.54, sağlıklı bireylerde 34.19’ dur. Sağlıklı bireyler,
kronik hastalığı olan bireylerle (DM veya HT) kıyaslandığında
her iki ölçekte de anlamlı farklılık içermektedir. DM ve HT’ u olan
bireylerin EAÖ puanı ile YSOÖ puanı arasında anlamlı negatif
korelasyon bulundu.
Conclusions:
Bu çalışma DM ve HT’ u olan bireylerin sağlıklı bireylere kıyasla
SOY düzeylerinin düşük, endişe ve anksiyete puanının yüksek
olduğunu göstermiştir. Düşük SOY düzeyinin kronik hastalıklara
eşlik etmesinin yanı sıra endişe ve anksiyete ile ters ilişkili de
olduğu bulunmuştur.
Full Text

Giriş
Sağlık okuryazarlığı (SOY), bireye tıbbi bir bilgi verildiğinde
kazandığı bilgiyi anlayıp kavraması, değerlendirmesi ve buna
uygun davranış geliştirmesi olarak tanımlanır. Üç grupta
sınıflanmaktadır; bireyin temel okuryazarlık bilgisini sağlıkla ilgili
materyallere uygulayıp aktarabilmesi fonksiyonel SOY, sosyal,
bilişsel fonksiyonların geliştirilmesi ve bir ortamda
yönlendirilebilmesi, günlük hayata uygulayabilme iletişimsel
SOY, bireyin sağlıkla ilgili konularda eleştirel yaklaşımla bilgileri
analiz ederek doğru karar alması, bireysel ve toplumsal
gelişimini sağlaması kritik SOY olarak ifade edilmiştir (1, 2).

Kesitsel, tanımlayıcı ve analitik tipte olan bu çalışma Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Tıp Üniversitesi Aile Hekimliği polikliniğine
başvuran 100 DM, 100 HT, 100 sağlıklı bireylerden oluşan
toplamda 300 birey üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın verileri Yetişkin Sağlık Okuryazarlık Ölçeği
(YSOÖ), Endişe ve Anksiyete Ölçeği (EAÖ) ve araştırmacılar
tarafından literatür taranarak hazırlanan, 12 sorudan oluşan
anket formu ile toplanmıştır. Ankette öğrencilere ait bazı
sosyodemografik veriler (yaş, cinsiyet, medeni durum,
sosyoekonomik düzey, eğitim durumu, mesleği), kronik hastalık
mevcut mu, DM veya HT hangisi mevcut, kaç yıldır mevcut,
düzenli kontrollere gitme durumu, düzenli ilaç kullanma durumu,
ilaçlarını aksatma nedenlerini inceleyen sorular yer almıştır.
YSOÖ, sağlık bilgileri ve ilaç kullanımı ile ilgili 22 soru, organ
yeri ve isimlerini bilmeye yönelik 1 sorudan oluşan toplamda 23
soruluk bir ölçektir. Ölçek 13 tanesi evet/hayır, 4 tanesi boşluk
doldurma, 4 tanesi çoktan seçmeli, 2 tanesi eşleştirmeli
sorulardan oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek puanlar 0-23
arasında değişmektedir. Ölçekten alınan puan arttıkça SOY
düzeyi
artmaktadır.
YSOÖ
sağlık
okuryazarlığını
değerlendirmede geçerli-güvenilir bir ölçek olduğu ve yetişkin
bireylerde güvenle kullanılabileceği ortaya konmuştur (6).
EAÖ dokuz (0-8) puanlı Likert tipi bir ölçektir. Ölçekten
alınabilecek puan 0 ile 80 arasındadır. Ölçek anksiyete
bozuklukları tanı kriterlerine uyan ve uymayan kişileri ayırma
olanağı sağlamaktadır. Endişe ve anksiyeteye bağlı çaresizliği
açık bir şekilde ölçmektedir. Endişe ve anksiyeteyi ölçmede
geçerli-güvenilir bir ölçek olduğu ortaya konmuştur (7).
Çalışma öncesinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Etik Kurulu'ndan onay ve gerekli izinler alınmış olup Ağustos
2018 ile Aralık 2018 tarihleri arasında veriler toplanmıştır.
Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22 istatistik programı ile
değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı
istatistiksel analizler, ki-kare analizi, ANOVA ve Pearson
korelasyon analizi kullanıldı. p<0.05 olan değerler istatistiksel
olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular
Çalışmamızda eğitim durumları incelendiğinde, DM hastalarının
67’si (%67) okuryazar değil veya ilköğretim mezunu, HT
hastalarının 68’i (%68) okuryazar değil veya ilköğretim mezunu
iken sağlıklı bireylerin dördü (%4) bu grupta bulunmuştur. DM
hastalarının 87’si (%87) çalışmamakta, HT hastalarının 84’ü
(%84) çalışmamakta, sağlıklı bireylerin 89’u (%89) bir meslekte
çalışmaktadır. HT’ u olan bireylerin yaş ortalaması 61.63±10.05
(min 33, max 87), DM’ u olan bireylerin yaş ortalaması
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56.74±8.77 (min 26, max 80), sağlıklı bireylerin yaş ortalaması
29.34±7.51’ dir.
Çalışmamıza dahil edilen DM hastalarının 41’i (%41), HT
hastalarının 36’sı (%36) düzenli kontrollere (en az altı ayda bir
gidenler) gitmektedir. DM hastalarının 41’i (%41), HT
hastalarının 37’si (%37) ilaçlarını düzenli kullanmamaktadır. DM
ve HT hastalarında ilaç aksatma nedenleri incelendiğinde en
çok oranda unutuyorum (n=21(%51.2) ve n=18(%50.0) cevabı
alınmıştır. En az oranda ise her iki hasta grubunda ortak şekilde
doktoruma güvenmiyorum ve de tedaviden fayda görmüyorum
(DM için n=1(%2.4) ve HT için n=2(%5.6)) olduğu belirlenmiştir.
Çalışmaya dahil edilen bireylerin anket sonuçları Tablo 1 ‘de
gösterilmiştir.
Tablo 1. Çalışmaya dahil edilen bireylerin anket cevapları
(n=300)

Tablo 1:
Grup
DM
n

%

HT
n

%

Sağlıklı
n
%

Cinsiyet Kadın

63

63

53

53

55

55

Erkek
Medeni Evli
durum Bekar

37
91

37
91

47
82

47
82

45
46

45
46

9
Okur
47
yazar
değil
İlköğreti 20
m

9
47

18
39

18
39

54
0

54
0

20

29

29

4

4

Orta
19
öğretim

19

15

15

3

3

Lise
13
Üniversi 1
te

13
1

15
2

15
2

11
82

11
82

Meslek Çalışmı 87
yor

87

84

84

11

11

Memur 3

3

10

10

26

26

İşçi
10
Sağlık 0
çalışanı

10
0

2
0

2
0

4
20

4
20

Diğer
0
Kaç
0-1 yıl 8
yıldır
>1 yıl-5 27
mevcut yıl

0
8

4
7

4
7

39
-

39
-

27

26

26

-

-

>5
yıl-10 yıl
10
yıldan
fazla
Düzenli 3 ayda
kontroll bir
er
6 ayda
bir

36

36

29

29

-

-

29

29

38

38

-

-

23

23

9

9

-

-

18

18

27

27

-

-

İlaç
56
raporu b
ittiğinde

56

57

57

-

-

Gitmiyor 3
um

3

7

7

-

-

Düzenli Düzenli 59
ilaç kull kullanıy
anımı
orum

59

63

63

-

-

Bazen a 39
ksatıyor
um

39

30

30

-

-

Sık sık 2
aksatıyo
rum

2

7

7

-

-

Eğitim

Çalışmaya dahil olan tüm bireylerin YSOÖ puan ortalamaları
erkek cinsiyette, bekarlarda, eğitim seviyesi yüksek olanlarda
(lise ve üniversite mezunu), meslek sahibi olanlarda ve kronik
hastalığı olmayan bireylerde yüksek bulunmuş olup anlamlı
farklılık içermektedir (p<0.05).
Kronik hastalığı olan bireylerde ( DM ve HT) ise; 10 yıldan uzun
süredir hastalığı olanlarda, düzenli kontrollere (en az altı ayda
bir) gitmeyenlerde, düzenli ilaç kullanmayanlarda YSOÖ puan
ortalaması düşük bulunmuş olup anlamlı farklılık içermektedir
(p<0.05).
Çalışmaya dahil edilen sağlıklı bireylerin YSOÖ puanı
ortalaması en yüksek, HT hastalarının YSOÖ puanı ortalaması
ise en düşük bulunmuş olup anlamlı farklılık mevcuttur (p<0.05).
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Çalışmaya dahil edilen DM ve HT hastalarının YSOÖ puan
ortalamaları arasında anlamlı farklılık yoktur (p>0.05). (Tablo 2)
Tablo 2. Çalışmaya dahil edilen DM, HT ve sağlıklı bireylerin
YSOÖ puan ortalamalarının karşılaştırılması (n=300)
Tablo 2:
n

Ortala Std.
Min.
ma
Sapma

Max.

p

Puan
YSOÖ HT
DM

100
100

Sağlıklı 100
Total
300

6.21
6.58

4.016
4.095

0
0

20
16

14.92
9.24

2.912
5.471

7
0

20
20

0.001

105

Tablo 4:
r*

p*

DM
HT

-0.352
-0.459

0.000
0.000

Sağlıklı bireyler

-0.028

0.786

*Pearson Korelasyon Analizi
Çalışmamıza dahil edilen tüm bireylerin EAÖ puan ortalamaları
ile YSOÖ puan ortalamaları arasında çift yönlü korelasyon
analizi yapılmıştır. Bireylerin EAÖ puan ortalaması yükseldikçe
YSOÖ puan ortalaması düşmekte, YSOÖ puan ortalaması
arttıkça EAÖ puan ortalaması azalmaktadır. Gruplar birbiriyle
kıyaslandığında, gruplar arası anlamlı negatif korelasyon
çıkmıştır (r=-0.434, p=0.000).
Tartışma

Çalışmaya dahil olan tüm bireylerin EAÖ puan ortalamaları
kadın cinsiyette, sosyoekonomik durumu düşük olanlarda,
eğitim seviyesi düşük olanlarda (ilköğretim ve okuryazar değil),
meslek sahibi olmayanlarda ve kronik hastalığı olan (DM veya
HT) bireylerde yüksek bulunmuş olup anlamlı farklılık
içermekteydi (p<0.05).

SOY özellikle kronik hastalıkları olan (DM ve HT gibi) bireyler
olmak üzere toplumun bütün kesimini etkileyen önemli bir halk
sağlığı sorunudur. Yapılan çalışmalarda SOY düzeyleri dünya
genelinde olduğu gibi ülkemiz genelinde de yeterli seviyede
olmadığı, kronik hastalıklara sahip bireylerin SOY düzeylerinin
ülke ortalamasının da altında olduğu görülmektedir (8, 9).

Kronik hastalığı olan bireylerde (DM ve HT) ise; 10 yıldan uzun
süredir hastalığı olanlarda, düzenli kontrollere (en az altı ayda
bir) gitmeyenlerde EAÖ puan ortalaması yüksek bulunmuş olup
anlamlı farklılık içermektedir (p<0.05).

Amerika ve Avrupa’da yapılan çalışmalarda kronik hastalığı olan
bireylerde SOY düzeyi yüksek oranda (%64- %26) yetersiz
bulunmuş olup, ülkemizde yapılan çalışmalarda da kronik
hastalığı olan bireylerin SOY düzeyleri düşük bulunmuştur
(%64.6) (10-12).

Çalışmaya dahil edilen HT hastalarının EAÖ puanı ortalaması en
yüksek, sağlıklı bireylerin EAÖ puanı ortalaması ise en düşük
bulunmuştur. Sağlıklı bireyler ile HT veya DM’ u olan bireyler
arasında anlamlı farklılık mevcuttur (p<0.05). Çalışmaya dahil
edilen DM ve HT hastalarının EAÖ puan ortalamaları arasında
anlamlı farklılık yoktur (p>0.05). (Tablo 3)
Tablo 3. Çalışmaya dahil edilen DM, HT ve sağlıklı bireylerin
EAÖ puan ortalamalarının karşılaştırılması (n=300)
Tablo 3:
N

Ortala Std.
Min.
ma
Sapma

Max.

p

0.001

Puan
EAÖ

HT
DM

100
100

46.42
44.54

13.935 4
13.920 14

70
74

Sağlıklı 100
Total
300

34.19
41.72

18.300 0
16.741 0

77
77

Çalışmamıza dahil edilen DM ve HT hastası bireylerin EAÖ
puan ortalamaları ile YSOÖ puan ortalamaları arasında çift
yönlü korelasyon analizi yapılmış olup anlamlı negatif korelasyon
bulunmuştur. Sağlıklı bireylerde ise negatif korelasyon anlamlı
değildir. (Tablo 4)
Tablo 4. Çalışmaya dahil edilen DM, HT ve sağlıklı bireylerin
EAÖ puan ortalamaları ile YSOÖ puan ortalamalarının
korelasyon analizi (n=300)

Bizim çalışmamızda da literatüre benzer şekilde kronik hastalığı
olan bireylerde YSOÖ puanları düşük bulunmuştur.
Yurt dışında ve ülkemizde yapılan çalışmalara bakıldığında
erkek cinsiyette olanlar ve eğitim durumu yüksek (lise,
üniversite, yüksek lisans) olanlar ve meslek sahibi olanların
SOY düzeyi yüksek bulunmuştur (13-15).
Literatürle uyumlu olarak bizim çalışmamızda da erkek
cinsiyette olanlar, eğitim durumu yüksek bireyler ve meslek
sahibi olanların YSOÖ puanları daha yüksek bulunmuş olup
anlamlı farklılık içermekteydi. Ayrıca çalışmamızda bekar
bireyler, evli olanlara oranla yüksek SOY düzeyine sahipti
(p<0.05).
Bizim çalışmamızda literatürle benzer şekilde kronik hastalıklara
sahip bireyler kendi aralarında değerlendirildiğinde hastalık
süresi 10 yıldan uzun olanlar, düzenli kontrollere (en az 6 ayda
bir) gitmeyenler ve düzenli ilaç kullanmayanların SOY düzeyi
düşük bulunmuştur (p<0.05) (15, 16).
Konya, İstanbul ve İzmir’ de yapılan çalışmalarda kronik
hastalıklara sahip bireylerde endişe ve anksiyetenin yüksek
seviyede olduğu, sağlıklı bireylerle kıyaslandığında anlamlı
farklılık içerdiği gösterilmiştir (17-19). Bizim çalışmamızda da
kronik hastalığı olan bireylerin (DM ve HT) EAÖ puanları yüksek
bulunmuş olup sağlıklı bireylere kıyasla anlamlı farklılık
içermekteydi.
Araştırmamızda SOY düzeyi düşük olanlara yüksek endişe ve
anksiyetenin eşlik ettiği tespit edilmiş olup bu iki parametre
arasında anlamlı negatif korelasyon mevcuttur. Çalışmamızda
yer alan üç gruba (DM, HT, sağlıklı bireyler) ayrı ayrı
bakıldığında; DM ve HT hastası olan bireylerin SOY düzeyi
yükseldikçe endişe ve anksiyetenin düştüğü bulunmuş ve
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aralarında ters ilişki saptanmıştır. Sağlıklı bireylerde ise bu iki
parametrenin ters ilişkisi mevcut değildir. Literatür taramasında
EAÖ ile YSOÖ korelasyonu ile ilgili çalışma bulunamamıştır.
Araştırmamız bu konuda ilk olma özelliğini taşıyor olabilir.
Sonuç olarak; bu çalışma kronik hastalığa sahip bireylerde,
sağlıklı bireylere kıyasla SOY düzeyinin düşük olduğunu,
bununla beraber endişe ve anksiyetenin eşlik ettiğini, SOY
düzeyi yükseldikçe endişe ve anksiyetenin düştüğünü ortaya
koymuştur. Başta kronik hastalığı olan bireyler olmak üzere
toplumun bütün bireylerinin SOY düzeylerinin daha yüksek
düzeye getirilebilmesi için topluma dayalı projelerin
yaygınlaştırılması, bu konuda eğitimler verilmesi, bilinçlendirici
sunumlar hazırlanması önerilebilir. Ayrıca, hastanelerde özellikle
kronik hastaların uğradığı polikliniklere basit şekillerle anlatılan
SOY kitapçıklarının dağıtımı, sağlık bakanlığımızın öncülüğünde
halkın her kesimine kolay yoldan ulaşılabilmesi açısından kısa
net ve basit bilgilerden oluşan kamu spotlarının
yaygınlaştırılması, SOY’ un tam olarak belirlenmesi için
ülkemizin kültürel yapısına uygun ölçeklerin oluşturulması yararlı
olacaktır. Ülkemizde son yıllarda artış gösterse bile henüz yeterli
seviyeye ulaşılamadığından SOY konusunda güncel
çalışmaların yapılması gerekmektedir.
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fish, poultry, insecticides, fungicides, pesticides, and thimerosalcontaining vaccines. [1]

Evaluation of Exposure to Occupational Mercury Among
All Dental Health Workers in a Dental Care Hospital in
Ankara

Mercury liquid is practically not absorbed in the gastrointestinal
tract.However, at room temperature, Hg volatilizes to vapor that
is readily absorbed upon inhalation. This lipophilic form of Hg
can, once it is absorbed, easily cross the placenta and the bloodbrain barriers.Intracellularly Hg is rapidly oxidized by catalase
into inorganic Hg (Hg2+), which in the brainis retained for
years). [2]
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Mercury exposure, dental
health workers, dental care hospital
Aim:
Dental amalgam fillings are widely used all over the world and
mercury exposure in dental personnel is primarily connected to
the use of amalgam restorations in dental care practice. The
objective of this study was to assess the occupational exposure
to mercury in dentistry
Method:
In this study, retrospective evaluation of 263 dental personnel
(82 male and 181female) presenting to Ankara Occupational
and Environmental Diseases Hospital for periodical examination
in March 2019 was performed. The study group was divided
into three subgroups comprising 133 dentists (Group 1) , 103
dental assistant personnel (Group 2) and 27 controls (Group 3)
working as office staff. Mercury levels were determined in the
urine using Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry.
Results:
There was no statistically significant difference between group
1, 2 and 3 in terms of exposure period [13 (1-29), 10 (2-30) and
10 (1-30) years, respectively.] The median age of group 1 ,2
and group 3 did not differ significantly [41.2 (24-62) 39 (25-59,
40 (26-61) years], respectively.
The median urine mercury levels of group 1 and group 2 were
significantly higher than group 3 [2 (0-17.46), 1.8 (0-17.6) and
0.77 (0-4.38) μg/l. respectively, p<0.05]. There were no
significant differences between females and males in urinary
mercury levels.
Conclusions:
Preventive measures for protection from exposure to Hg are
necessary for occupational health in dentistry and proper
industrial hygiene rules should be emphasized to avoid
contamination during work.
Full Text

Introduction
Mercury is a chemical element with the symbol Hg and atomic
number 80. It is commonly known as quick silver and is the only
metallic element that is liquid at standard conditions for
temperature and pressure.Mercury exposure can arise from
occupational exposure, water , food, household environment
(cutlery, cookingpots, skin creams).Chemical forms of Hg
include;1-elemental Hg (metallic), originates from thermostats,
thermometers, dental amalgams and Hg added to latex paint 2
-inorganic (Hg2+) (Hg salts) has been found in laxatives,
cosmetic products,teething powders, diuretics, and antiseptics.
3-organic Hg methylmercury been found in varioussources e.g.

Mercury has been used in dental , also known as silver
amalgam, for more than 165 years.Some alternative filling
materials are also available in dentistry but it has been the most
widely used restorative material in dentistry due to its low cost,
ease of use and durability.Dental amalgam contains mercury in
about 50% of its total mass and the remaining constituents are
silver, tin, copper, zinc, and other trace metals.[3]
The primary source of elemental Hg exposure for most people
worldwide is through dental amalgam restorations;It has
previously been reported that Hg may vaporize during removal,
mixing, and polishing of amalgam restorations . Previous
studies demonstrated that dental health workers have been
under the risk of exposure to Hg and great effort has been
directed toward reducing this exposure.Mercury has no
biological role/function in humans . The nervous system is most
sensitive to mercury exposure
Some reports also showed associations of occupational Hg
exposure with neurological and/or cognitive problems,
fibromyalgia, and chronic fatigue syndrome.At low-level
exposures, nonspecific symptoms such as weakness, fatigue,
anorexia, weight loss, and gastrointestinal disturbance have
been described.Dental professionals exhibit greater exposures
to elemental Hg due to their practice, though the levels are
much lower than that of other occupationally-exposed groups
such as small-scale gold miners.[4]
The extent of exposure to mercury vapors in workplace air are
thought to be due to multiple factors, including;the use of liquid
mercury, non-mechanical mixing for mercury amalgam making
and ,lack of environmentally sound best practices for mercury
emissions/releases control. Furthermore, dental personnel are
also exposed to inorganic mercury and organomercurials from
contaminated diet intake and mercury stemming from their own
dental amalgam fillings.
Methods
In this retrospective research, mercury concentration in urine of
dentists and dental personnel in a dental care hospital in Ankara
presenting to Ankara Occupational and Environmental Diseases
Hospital for periodical examination in March 2019 was
determined.A total of 263 (82 male and 181female)persons
working in the same hospital were included in the study and
were divided into three groups.Group 1 consisted of 133
dentists; Group 2 consisted of 103 dental personnel who work
with amalgam, and Group 3 consisted of 27 control subjects
who work in the same hospital but are non-dental personnel.
Mercury levels were determined in the urine using Inductively
Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS).
Results
The median age of group 1 ,2 and group 3 did not differ
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significantly [41.2 (24-62) 39 (25-59, 40 (26-61) years],
respectively.There was no statistically significant difference
between group 1, 2 and 3 in terms of exposure period [13
(1-29), 10 (2-30) and 10 (1-30) years, respectively.]The median
urine mercury levels of group 1 and group 2 were significantly
higher than group 3 [2 (0-17.46), 1.8 (0-17.6) and 0.77 (0-4.38)
μg/l. respectively, p<0.05]. There were no significant differences
between females and males in urinary mercury levels. Table
1.There was a positive correlation between urinary mercury and
age of study group (r=0.192 and , p<0.05) (Table 2).

and own fillings. Toxicology and industrial health, 31(10),
951-954.
6-Shirkhanloo, H., Fallah Mehrjerdi, M. A., & Hassani, H.
(2017). Identifying occupational and nonoccupational exposure
to mercury in dental personnel. Archives of environmental &
occupational health, 72(2), 63-69.
Table 1 The median urine mercury levels of groups

Discussion
The findings of this study supported the idea that the dentists
and dental health workers are under the risk of exposure to Hg,
and the correlation analysis indicated that this risk is correlated
with age of persons.This relatively higher exposure could be
explained by handling, spillage of Hg, and manipulations like
placement or removal of amalgam restorations.Several studies
have shown that exposure to mercury vapor in dentistry can
reach high levels and cases of mercury poisoning in dentists
have been described.Yılmaz et al. investigated the exposure to
mercury among 115 dental health workers and in accordance
with the present results, found Hg concentrations in dentists and
dental personnel were significantly higher than the control group
(3.76 +/- 1.84, 3.54 +/- 1.83, and 2.69+/- 0.97 μg/l),
respectively. [5]Likewise Shirkhanlo et al evaluated the
occupational exposure to mercury vapor in 100 dental personnel
and reported that the mean concentration of urine Hg in
exposed subjects were significantly higher than control group
(19.41 +/- 5.18 vs 2.15 +/- 0.07 mg/g creatinin) [6]

Figure 1:

Table 2 Correlation between urinary mercury and age of study
groups

Conclusion
Preventive measures for protection from exposure to Hg are
necessary for occupational health in dentistry and proper
industrial hygiene rules should be emphasized to avoid
contamination during work. Standard operating procedures for
mercury handling, transport and use should be developed and
implemented. An institutional mercury waste management plan
should be put in place at all mercury use sites and should be
periodically monitored and evaluated by management.Nonmercury dental fillings should be offered and recommended to
patients by dentists.
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oranında koroner arter anevrizması gelişmektedir. Erken tanı ve
tedavi ile koroner arter hastalığı riski önemli derecede
azalmaktadır. Kawasaki hastalığı günümüzde Amerika Birleşik
Devletleri ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerdeki çocuklarda
edinsel kalp hastalıklarının sebebi olarak akut romatizmal ateşin
yerini almıştır (1-3).
Doku doppler ekokardiyografi (DDE), esas olarak hareket eden
dokudan gelen bilgilerin kodlanmasını sağlayan bir yöntemdir.
Konvansiyonel pulsed Doppler’in modifiye şeklidir ve
miyokardiyal hızları analiz ederek kardiyak fonksiyonların
araştırılmasını sağlar. DDE ile miyokard segmentlerinin
incelenmesi ventrikülün bölgesel fonksiyonları hakkında bilgi
verirken, mitral ve triküspit anulus hızlarının ölçümü ventrikülün
global fonksiyonu hakkında bilgi vermektedir (4).
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Kawasaki disease, tissue
Doppler echocardiography, myocardial performance index
Aim:
Kawasaki disease is an acute febrile, systemic vasculitic
syndrome of an unknown etiology that primarily occurs in
children younger than five years of age. Coroner artery
aneurysms or ectasia develops in 15% to 25% of untreated
children with the disease, which may later lead to myocardial
infarction, sudden death, or ischemic heart disease. Noninvasive tests like tissue Doppler echocardiography (TDE) are
required to evaluate the functions of localized areas supplied by
coronary arteries in the early period. In our study, we aimed to
assess the ventricular functions of patients diagnosed witth
Kawasaki disease by TDE.
Method:
We investigated 30 patients with Kawasaki disease and 24 age
and sex-matched controls by using tissue Doppler
echocardiography.
Results:
The mean period of follow up was 24.53+19.06 months.
Thirteen of patients with Kawasaki disease had coronary
involvement, 11 were male, and 2 were female. None of the
patients had coronary artery aneurysm detectable by
echocardiography during follow-up. There was no significant
difference between patient and control groups by means of
lateral and septal wall early diastolic E’ wave, atrial contraction
A’ wave, E’/A’ ratio, systolic S’ wave which was analysed by
TDE. Left ventricular myocardial performance index (LVMPI)
was 0.518+0.028, while it was 0.497+0.028 in 64 control group.
LVMPI was statistically significantly higher in the patient group
than the control group (p<0.011)
Conclusions:
We consider that TDE which is a non-invasive method should
be beneficial in the follow-up of long term complications of
patients with Kawasaki disease.
Full Text

Giriş
Kawasaki hastalığı; ateş, ekstremite değişiklikleri, polimorfik
ekzantem, bilateral konjunktival konjesyon, orofarenks
mukozasındaki değişiklikler ve servikal lenfadenopati ile
karakterize bir hastalıktır. Tedavi edilmeyen hastalarda %15-25

Kawasaki
hastalığında
prognozu
kardiyak
tutulum
belirlediğinden düzenli kardiyolojik takip bu olgularda oldukça
önemlidir. Akut dönemde myokardit, aritmiler ve myokart
infarktüsüne bağlı ölüm izlenmektedir. Daha sonraki dönemlerde
koroner arter anevrizması ve stenozuna bağlı genç yaşta
myokard infarktüsü ve ani kardiyak ölümlere neden olmaktadır.
Yakın zamana kadar, koroner arter tutulumu olmayan Kawasaki
hastalığı geçirmiş erişkin olgularda prognozun iyi olduğu kabul
edilmekte idi. Ancak güncel çalışmalar bu hipotezin doğru
olmadığını göstermiştir (5). Kawasaki hastalığı ile ilişkili vaskülit
sonucu oluşan postinflamatuvar durum nedeniyle dokular
tamamen normale dönmemekte ve bu inflamatuvar durum
nedeniyle erken yaşta koroner ateroskleroz gelişmektedir (6).
Erken ateroskleroz gelişiminde endoteliyal disfonksiyonun rolü
çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur (7).
Kawasaki hastalığı tanısıyla takip edilen olgularda DDE ile ilgili
yapılan çalışmalar sınırlı olup daha çok akut hastalık sırasında
yapılmış çalışmalardır (8, 9). Bu çalışmada Kawasaki tanısıyla
tedavi edilerek kardiyoloji polikliniğinde izlemleri yapılan,
koroner arter tutulumu olan ve olmayan olguların kontrol grubu
ile kardiyak fonksiyonların konvansiyonel ve DDE ile
karşılaştırılarak araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem
Çalışmaya, Eylül 1999-Haziran 2009 tarihleri arasında Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları servisinde Kawasaki hastalığı tanısıyla
yatırılarak tedavi edilen 48 hastadan düzenli olarak kardiyoloji
poliklinik takiplerine gelen ve yaşları 1-15 arasında değişen 30
olgu alındı. Kontrol grubu olarak; Ekim-Aralık 2009 tarihleri
arasında masum üfürüm, presenkop, göğüs ağrısı gibi
nedenlerle Pediatrik Kardiyoloji Polikliniğine yönlendirilen ve
ekokardiyografik değerlendirmelerinde kardiyak patoloji
bulunmayan, çalışma grubu ile benzer yaş ve cinsiyetlerdeki
sağlıklı 24 çocuk alındı.
Çalışmaya alınan tüm olguların anamnez, özgeçmiş, soygeçmiş
ile ilgili bilgileri, antropometrik ölçümleri, arteriyel kan basıncı
ölçümleri ile laboratuvar bulguları daha önce basılmış ve
üzerinde hastanın demografik bilgilerinin de bulunduğu formlara
kaydedildi. Standart ekokardiyografi ve DDE ile elde edilen
veriler ise ekokardiyografi formlarına kaydedildi.
Ekokardiyografik çalışmalar GE Vingmed Vivid Pro 7 (GE
Vingmed Ultrasond, Horten, Norway) Eko cihazı ile 3 MHz prob
kullanılarak yapıldı. İnceleme esnasında hastalar sırt üstü yatar
veya sol lateral pozisyonda idi. Ekokardiyografik değerlendirme
Amerikan Ekokardiyografi Derneği’nin kılavuz ve önerileri
dikkate alınarak gerçekleştirildi (10).
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Aynı cihazın doku Doppler fonksiyonu aktive edilerek ölçümler
apikal dört boşluk görüntüsünden yapıldı. Sistol süresince
kaydedilen en yüksek miyokardiyal hız S', erken diyastol
süresince kaydedilen en yüksek miyokardiyal hız E' ve geç
diyastol süresince kaydedilen en yüksek miyokardiyal hız A'
olarak kaydedildi. Pulsed dalga DDE’de izovolemik kasılma
zamanı (IVCT), izovolemik relaksasyon zamanı (IVRT) ve
ejeksiyon zamanı (ET) ölçümleri yapıldı ve bu ölçümler
kullanılarak, miyokard performans indeksi (MPI) hesaplandı
[MPI=(ICT+IRT)/ET].
Çalışmaya alınan tüm çocuklar ve aileleri çalışma hakkında
bilgilendirildikten sonra ebeveynlerinden izin alınarak onam
formu imzalatıldı. Yerel etik kurulundan ilaç dışı araştırma onayı
alındı.
Verilerin istatistiksel degerlendirilmesinde “Statistical Package
for Social Sciences” (SPSS 15.0) paket programından
yararlanıldı. Çalışmada kategorik değişkenler için sayı ve yüzde
kullanılırken sayısal değişkenler için ortalama ve standart
sapma değerleri kullanıldı. Hasta ve kontrol grubundaki
çocuklara ait sayısal değişkenler normal dağılım göstermedikleri
için karşılaştırılmaları Mann Whitney U testi kullanılarak
yapılırken kategorik değişkenler Ki-kare testi kullanılarak
karşılaştırıldı ve p<0,05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular
Kawasaki tanılı 30 olgunun 16’sı erkek, 14’ü kız (E/K: 1,12) idi.
Kontrol grubu 14’ü erkek 10’u kız toplam 24 olgudan oluşuyordu
ve iki grup arasında cinsiyetler açısından anlamlı fark yoktu
(p>0,05). Hasta grubumuzun tanı anındaki ortalama yaşı
29,5±23,5 ay (min. 4 ay, maks. 92 ay) olup %30’unun tanı
anındaki yaşı 1 yaş ve altı idi. Komplet Kawasakili olgu sayısı
22, inkomplet vaka sayısı 8 olup bunlardan %50’sinin yaşı 1 yaş
altı idi.
Olguların %36,6’sı kış, %33’ü ilkbahar, %16,6 yaz ve %13,8’i
sonbahar ayında Kawasaki tanısı almıştı. Toplam 13 olguda
akut hastalık sırasında koroner arter tutulumu olup bunların 11
tanesi erkek olgulardan oluşuyordu. On üç olguda sol ana
koroner arter (LCA) tutulurken 2 olguda birlikte sağ koroner
arter tutulumu mevcuttu. Bir olguda LCA 5 mm’den büyük olup
diğer olgularda 3-5 mm arasında idi. Bütün olgular IVIG+Aspirin
tedavisi aldı ve ikinci doz IVIG tedavisine ihtiyaç duyulmadı.
Tedavi sonrası izlemlerinde ekokardiyografi ile tespit edilebilir
anevrizma saptanmadı ve klinik, laboratuvar ve EKG bulguları
tamamen normal olarak bulundu.
Çalışma döneminde Kawasaki grubu yaşı ortalama 4,41±3,07
yıl, kontrol grubu yaşı ortalama 4,6±3,34 yıl olup iki grup
arasında yaş açısından anlamlı fark yoktu (p:0,826). Hasta ve
kontrol grubu arasında vücut ağırlığı, boy, kalp hızı, sistolik ve
diastolik kan basıncı değerleri bakımından da fark saptanmadı
(p>0,05).
Kawasaki tanılı olgular ve kontrol grubu konvansiyonel
ekokardiyografik parametreler açısından karşılaştırıldığında
hiçbir parametrede anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 1). Mitral
anulüs lateralinden gerçekleştirilen sol ventriküle ait DDE
inceleme sonucunda miyokardiyal performans indeksi (MPI)
dışındaki parametreler açısından iki grup arasında fark
saptanmadı (Tablo 2). Kawasakili olgularda sol ventrikül
miyokardiyal performans indeksi (LVMPI) anlamlı derecede
yüksekti (Resim 1).

Tartışma
Kawasaki hastalığı ilk tanımlandığı yıllarda “akut ateşli
mukokutanöz lenf nodu sendromu” adı ile anılmış olup sıklıkla
infantları ve küçük çocukları etkileyen, etyolojisi bilinmeyen,
kendini sınırlayan, akut febril bir vaskülittir. Kawasaki hastalığı
Asya kökenlilerde özellikle de Japonlarda daha sık olmak üzere
tüm dünyada gözlenmektedir. Kawasaki hastalığına erkek
çocuklar kızlara göre daha sık yakalanmaktadır (erkek/kız:
1,5-1,7). Yine koroner arter tutulumu açısından erkek cinsiyete
sahip olmak bir risk faktörüdür (3, 11). Kawasaki tanısıyla
çalışmamıza dahil ettiğimiz 30 olguda erkek/kız oranı (16 erkek,
14’ü kız) 1.12 idi. Toplam 13 olguda akut hastalık sırasında
koroner arter tutulumu olup bunların 11 tanesi erkek olgulardan
oluşuyordu ve bu bulgular literatür ile uyumlu idi. 13 olguda sol
ana koroner arter (LCA) tutulurken iki olguda birlikte sağ
koroner arter tutulumu mevcut idi. Bir olguda LCA 5 mm’den
büyük olup diğer olgularda 3-5 mm arası idi.
Kawasaki hastalığı ile ilgili epidemiyolojik çalışmalarda vakalar
mevsimsel özellik göstermekte ve daha çok kış ve ilkbahar
aylarında izlenmektedir (2). Bizim çalışmamızda literatürle
uyumlu olarak olguların %36,6’sı kış, %33’ü ilkbahar, %16,6 yaz
ve %13,8’i sonbahar ayında Kawasaki tanısı almıştır. Bütün
olgular IVIG+Aspirin tedavisi aldılar ve bu olgularda hastalık
kontrol altına alındığından ikinci doz IVIG tedavisine ihtiyaç
duyulmadı. Tedavi sonrası izlemlerinde ekokardiyografi ile tespit
edilebilir anevrizma saptanmadı ve klinik, laboratuvar ve EKG
bulguları tamamen normal olarak bulundu. Kawasaki hastalığı
geçiren olguların %85’i 1-5 yaş arası olup çalışma grubumuzun
tanı anındaki ortalama yaşı 29,5+ 23,5 ay (4-92 ay) idi.
Olgularımızın %30’unun tanı anındaki yaşı literatürden farklı
olarak 1 yaş ve altı idi.
Ekokardiyografik olarak yapılan konvansiyonel M-mod ve
pulsed Doppler incelemelerde Kawasaki tanılı olgular ile kontrol
grubu arasında LVEF, LVFS, Mitral E, Mitral A ve Mitral E/A
oranı bakımından anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Koteda ve
arkadaşları (12) ile Tierney ve arkadaşlarının (13) akut ve
konvelasan dönemdeki Kawasakili olgularda yaptıkları
çalışmalarda LVEF, LVFS, Mitral E, Mitral A ve E/A oranı
değerlerinde benzer bulgular elde etmişlerdir. Çalışmamız
literatürle uyumlu olarak konvansiyonel ekokardiyografinin
subklinik kardiyak etkilenmeyi göstermede yetersiz olduğunu
ortaya koymuştur.
Koroner arter lezyonları ile ilişkili myokardiyal disfonksiyon
Kawasakili olguların uzun dönem izlemlerinde karşılaşılan
önemli sorunlardandır. Bu olguların izlemlerinde koroner
arterlerdeki ektazi, anevrizma ve stenozu göstermek için
kardiyak kateterizasyon, myokard perfüzyon sintigrafisi gibi
invaziv girişimlere gereksinim olmaktadır. Koroner arterlerin
beslediği lokalize bölgelerin fonksiyonlarının erken dönemde
değerlendirilmesinde non invaziv testlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu amaçla DDE ile yapılan çalışmalar güvenilir sonuçlar
vermektedir (8, 9).
Akut dönem Kawasaki hastalığı sırasında olguların %50-70’inde
myokardit sonucu sol ventrikül sistolik disfonksiyonu
izlenmektedir. İVİG tedavisi sonrası hızlı bir şekilde sol ventrikül
kontraktilitesi ve sistolik fonksiyonları düzelmekte ve bu iyileşme
12 aya kadar sürebilmektedir (14, 15). Güncel DDE çalışmaları
ile Kawasakili olgularda akut fazda sol ventrikül diastolik
fonksiyonlarındaki bozukluk çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir (6,
16).
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Çalışmamızda mitral anulüs lateralinden gerçekleştirilen DDE
inceleme sonucunda hasta grubu ile kontrol grubu arasında S’,
E’, A’, E’/A’ oranı değerleri açısından istatistiksel olarak fark
yoktu (p>0,05). Kurotobi ve arkadaşları (17) akut dönem
Kawasakili bazı olgularda diastolik disfonksiyon olduğunu ve
bunun artmış BNP düzeyi ile ilşikili olduğunu bildirmişlerdir.
Takeuchi ve arkadaşları (16) Kawasakili 42 olgu da akut
dönemde yaptıkları çalışmada azalmış E’ ve artmış E/E’ oranı
bulmuşlar ve BNP düzeyleri ile yakın ilişki gözlemlemişlerdir.
Ancak bu bulguların hastalığın nekahat döneminde normale
döndüğünü tespit etmişlerdir. Amoozgar ve arkadaşları (6) akut
dönem Kawasaki hastalığı olan 25 olgu ile benzer özelliklere
sahip ateşli 25 olguyu karşılaştırmışlar ve akut evrede
Kawasakili olguların DDE çalışmasında mitral E’ velositesini
kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşük bulmuşlardır.
Ancak E/A oranında farklılık bulmamışlardır. Bu sonuçla da akut
dönemde gözlenen bu diastolik fonksiyon bozukluğunun
Kawasaki hastalığına bağlı gelişen kardiyak etkilenmeler sonucu
olduğunu bildirmişler ve nekahat döneminde kontrol grubu ile
arada anlamlı fark bulmamışlardır. Sonuç olarak yukardaki
çalışmaların tamamı bizim çalışmamızın aksine akut dönem
Kawasakili olgularda yapılmış olup DDE ile sistolik
fonksiyonlarda bozukluk olmadan akut dönemde koroner arter
tutulumu ve myokardiyal etkilenme nedeniyle diastolik fonksiyon
bozukluğuna işeret ederken bu bulguların konvelasan dönemde
normale geldiğini bildirmektedirler. Bizim çalışmamız akut
hastalıktan ortalama iki yıl sonra yapılmış olup bulgularımız
yukardaki çalışmaların nekahat dönemindeki sonuçlarıyla
benzerlik göstermektedir.
Çalışmamızda sistolik ve diastolik zaman aralıklarını kullanarak
global olarak ventrikül performansını değerlendirmede kullanılan
MPI (Tei indeksi) Kawasakili olgularda 0.52±0.03 ve kontrol
grubunda 0.49±0.03 saptanmış olup aradaki fark istatistiksel
olarak anlamlı idi (p<0,011). Ancak koroner arter tutulumu olan
ve olmayan olguların MPI değerleri arasında anlamlı fark yoktu.
Amoozgar ve arkadaşlarının (6) yaptığı çalışmada hem akut
hem de nekahat döneminde hasta grubu ile kontrol grubu
arasında MPI açısından fark bulunmamıştır. Bizim çalışmamızda
MPI değerinde tespit ettiğimiz farklılık ekokardiyografik olarak
tespit edilemeyen koroner arter anevrizması veya akut dönemde
meydana gelen myokardiyal etkilenme sonucu devam eden
kronik düşük dereceli inflamasyonun bir göstergesi olabilir. Bu
nedenle Kawasakili olguların izlemlerinde MPI değerindeki
değişikliklerin takibi faydalı olabilir.
Çocuklarda MPI’da 3 yaşa kadar azalma olduğu, ardından
değerlerin değişiklik göstermediği bildirilmiştir. Yaşla MPI’daki
değişikliklerin infantlarda LV özelliklerindeki yapısal ve
gelişimsel değişiklikleri yansıtabileceği bildirilmiştir (18).
Erişkinlerde yaşlanma ile MPI’da önemli değişiklikler olduğu,
MPI kullanılarak miyokard performansının değerlendirilmesinde
yaşa göre düzeltilmiş değerlerin kullanılması gerektiği öne
sürülmüştür (19). Her ne kadar çalışma grubumuz yaş açısından
benzer olsa da MPI’daki değişiklik LV özelliklerindeki yapısal ve
gelişimsel değişikliklere de bağlı olabilir.
Arnold ve arkadaşları (20) akut hastalık sırasında anjio ile 3
mm’nin üzerinde koroner arter dilatasyonu olan ancak sistolik
disfonksiyon bulgusu olmayan 17 olguyu hastalıktan 10.6±5.1 yıl
sonra tekrar değerlendirmişler. Bu olgular stenotik koroner arter
segmentlerinin beslediği ancak herhangi bir sistolik disfonksiyon
bulgusunun olmadığı olgular olup egzersiz sonrası doku Doppler
ve strain rate ekokardiyografi ile benzer yaş ve cinsiyete sahip
kontrol grubu karşılaştırarak tekrar değerlendirmişler. Sonuçta
sistolik disfonksiyon bulgusu olmayan bu olgularda stenotik
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koroner artelerin beslediği bölgelerde hastalığın geç
dönemlerinde diastolik disfonksiyon tespit etmişlerdir. Bizim
çalışmamızda olgularımızın izlem süreleri bu çalışmaya göre
daha kısa süreli olmakla birlikte her iki çalışma Kawaskili
olgularda gelişebilecek uzun dönem komplikasyonlar açısından
dikkatli izlem gerektiğini ortaya koymaktadır.
Kawasaki hastalağı geçirmiş bireyler koroner arter tutulumu
olsun ya da olmasın hem genç erişkin yaşta artmış koroner
ateroskleroz riski hem de devam eden kronik düşük dereceli
inflamasyonun nedeniyle erken yaşta myokart infarktüsü,
aritmiler, konjestif kalp yetmezliği nedeniyle ani ölüm riski
taşımaktadırlar. Bu olguların izlemlerinde koroner arterlerdeki
ektazi, anevrizma ve stenozu göstermek için kardiyak
kateterizasyon, myokard perfüzyon sintigrafisi gibi invaziv
girişimler kullanılmaktadır. Oysa ki koroner arterlerin beslediği
lokalize
bölgelerin
fonksiyonlarının
erken
dönemde
değerlendirilmesinde DDE gibi non invaziv testlere ihtiyaç
duyulmaktadır. Gelecekte geliştirilecek yeni yöntemlerle DDE ile
miyokard fonksiyonlarının değerlendirilmesinde daha da yararlı
sonuçlar alınabilecektir. Sonuç olarak Kawasakili olguların
takiplerinde DDE ile değerlendirmenin gelişebilecek uzun
dönem
komplikasyonlar
açısından
yaralı
olacağı
düşüncesindeyiz.
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(Ortalama±SD)

(Ortalama±SD)

p

Mitral E (cm/sn) 102,73±12,12

106,96±13,46

0,231

Mitral A (cm/sn) 64,03±9,23
Mitral E/A
1,63

62,62±11,58
1,75

0,621
0,139

DT
143,5±18,6
Aort Velositemax 113,8±15,63

133,8 ±16,97
110,41±12,62
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0,390

LVEF

68,34±3,69

65,12±4,80

0,443

LVFS

31,94±2,67

29,72±3,08

0,452

DT: Deselerasyon zamanı, LVEF: Sol ventrikül ejeksiyon
fraksiyonu, LVFS: Sol ventrikül fraksiyonel kısalması

Tablo 2: Mitral anulüs lateralinden gerçekleştirilen sol ventriküle
ait doku Doppler ekokardiyografi bulguları
Tablo 2:
Kawasaki

Kontrol

p

S’ (cm/sn)

(Ortalama±SD)
7,97±1,37

(Ortalama±SD)
7,95±1,0
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E’ (cm/sn)
A’ (cm/sn)

16,83±3,43
7,66±1,37

18,5 ±1,72
7,92±1,24

0,109
0,309

E’/A’

2,24±0,5

2,38 ±0,41

0,692

MPI

0,52±0,03

0,49±0,03

<0,001

S’: Sistolik velosite, E’: Erken diastolik velosite, A’: Atriyal
kontraksiyon velositesi, MPI: Miyokardiyal performans indeksi

Resim 1. Hasta ve kontrol grubunda sol ventrikül miyokardiyal
performans indeksi (LVMPI) değerleri.
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Tablo 1. Her iki grupta konvansiyonel ekokardiyografik ölçümler
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Aim:
Bu
çalışmada
OSAS
tanısı
konulmuş
hastaların
sosyodemografik özellikleri,vücut yağ dağılımı,antropometrik
ölçümleri,vücut kompozisyon analizleri,epworth uykululuk
skalası,berlin
testi
ile
OSAS
arasındaki
ilişkinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Method:
Göğüs hastalıkları polikliniğinde OSAS tanısı konulmuş 154
hasta dahil edilmiştir.Aile hekimliği polikliniğimizde boyun, kalça,
bel çevresi ölçümleri ve BİA yöntemi ile vücut yağ dağılımı
analizi yapılmıştır. Etik kurul onayı 2019/52 sayılı karar ile
alınmıştır.46 sorudan oluşan anket uygulanmıştır.Sonuçların
OSAS ile korelasyonu istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
Results:
Olguların yaşları 30 ile 74 arasında değişmekte olup; ortalaması
51,53±10,92’dir. Kadınların yaş ortalaması 56,07±6,29,
erkeklerin yaş ortalaması ise 49,21±12,03’dür. Çalışmaya alınan
hastaların %33,8’i kadın %66,2’si erkeklerden oluşmaktadır.
Kadın hastaların %69,2’sinde erkeklerin ise %66,7’sinde berlin
uyku skalası yüksek olup bu durum istatistiksel olarak anlamlı
değildir. Bekar hastaların %100’ünde berlin uyku skalası yüksek
bulunurken, evli hastaların ise %64,8’inde yüksek olup bu
durum istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Kadınlarda
visseral yağ alanı, kalça çevresi, bel çevresi, boyun çevresi, yağ
yüzdesi erkeklere göre anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur.
Vücut yağ ağırlığı(p=0,000), visseral yağ alanı(p=0,000), kalça
çevresi(p=0,000) arttıkça epworth uykululuk skalası istatistiksel
olarak puanı anlamlı artmaktadır. Berlin uyku skalasında sigara
hergün(%80) ve arasıra içen hastalarda(%100) hiç
içmeyen(%50) ve bırakan hastalara(%20) nazaran anlamlı
olarak daha yüksek risk bulunmuştur (p=0,012). Ana öğün
günde 2 defa tüketen hastaların %81,8’inde, günde 3 defa
tüketen hastaların ise %61,8’inde berlin uykululuk skalası
yüksek bulunınmuş olup istatistiksel olarak anlamlıdır(p=0,028).
Ara öğün miktarı arttıkça berlin uyku skalalık düzeyi istatistiksel
olarak anlamlı azalmaktadır(p=0,010)
Conclusions:
Obezite OSAS gelişimi için en önemli geri dönüşümlü risk
faktörüdür. 1. basamak kliniklerde OSAS‘li bireylerin beslenme
ve yaşam şeklindeki değişimin önemi vurgulanarak vücut
ağırlığının azalmasına yönelik multidisipliner etkin bir program
uygulanmalıdır. Ayrıca obez hastalarda OSAS olabileceği
yönünde dikkatli olup erken tanı sağlanarak oluşabilecek
komplikasyonların
önüne
geçilmesi
amaçlanmalıdır.
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Çalışmamızda antropometrik ölçümlerle uyku parametreleri
pozitif yönde korele çıkmıştır. Risk faktörlerini belirleyen
antropometrik ölçümler yapılarak polisomnografide öncelikli
hastalar belirlenebilir.
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Aim:
There are many defined risk factors for the formation of
gallstones and nutrition is
one of them. We have investigated if there is a relationship
between diet and gallstone
formation in Turkish gallstone patients.
Method:
This prospective Case-Control study were performed between
July 2018- March
2019. A food consumption survey were performed to the
gallstone patients and control group.
The results of demographic and food consumption data of
gallstone patients were compared to
the control group. The numbers of cases and controls were
matched based on age and gender.
Results:
There were 110 patients with gallbladder stones and 115
controls with no gallbladder
stones. Tehere were no significant difference was found
between the two groups at
demographic datas, but it was observed that the body mass
index was higher and regular
physical activity was lower in cases. In addition, the
consumption of snack and cheese was
higher, red meat was lower in cases. Although case group eat
more eggs than the controls but
there were no significant differences. In cases, more energy
intake, more daily fat
consumption, more saturated fatty acids, and more cholesterol
uptake were shown.
Conclusions:
A significant association between the gallstone and the nutrition
especially in
particular nutritional elements supports the fact that the nutrition
in gallbladder stone
formation is an important risk factor.
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Aim:
One of the reasons for frequent application to General Surgery,
Family Medicine and Dermatology outpatient clinics is nail
sticking disease. In this study, it was aimed to investigate the
effect of partial nail extraction and nail bed revision procedure
applied in the treatment of nail sticking, and the recurrence of
liquid phenol in addition to this process.
Method:
140 patients who applied to the General Surgery outpatient
clinic with a complaint of nail sticking were included in the study.
Exclusion criteria from the study: recurrent disease, diabetes,
antiaggregant and anticoagulant use were determined as
chronic venous insufficiency in the lower extremity.
Results:
82 of 140 patients are male and 58 are female. The average
age is 24 (15-64). Average weight 68 (45-102) Average Body
Mass Index (BMI): 27.4 (22-38). All of the patients have a
toenail stick. In 76 patients, the right foot and in 64 patients the
left toe was detected.
All patients received oral 1st generation cephalosporin
treatment for 1 week before the procedure. Partial nail
extraction and nail bed revision were performed in 70 patients
(Group 1). Partial nail extraction and destruction of nail matrix
with liquid phenol were applied to 70 patients (Group 2).
There was no significant difference between the two groups in
terms of wound healing, postoperative pain, and cosmetic
appearance. After an average of 12 months, 8 patients (11.4%)
developed recurrence in Group 1, while 3 patients (4.3%)
developed recurrence in Group 2.
Conclusions:
As a result, it was found that phenol application, which is
applied in addition to partial nail extraction, is a method that
reduces the development of relapse disease.
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Van İlinde Çalışan Sağlık Çalışanlarının Çocuk
İstismarına Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları
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Aim:
Bu araştırmanın amacı sağlık çalışanlarının çocuk istismarı ve
ihmali hakkında bilgi, tutum ve davranışlarının incelenmesidir
Method:
Çalışma grubunu Van İli Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun
Odabaş Tıp Merkezi ve Van il merkezindeki ASM’lerde çalışan
doktor, hemşire, ebe ve ATT’lerden oluşan 251 gönüllü katılımcı
oluşturmuştur. Araştırma kesitsel tanımlayıcı tipte bir anket
çalışmasıdır. Çalışmamıza katılan sağlık çalışanlarının
sosyodemografik özelliklerine ve çocuk istismarı ve ihmaline ait
bilgi, tutum ve davranışlarına ilişkin verileri elde etmek amacıyla
Sosyodemografik Bilgi Formu ile Çocuk İstismarı ve İhmalinin
Belirti ve Risklerinin Tanılanmasına Yönelik Ölçek (ÇİİBRTYÖ)
kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde Tek Yönlü Varyans
Analizi ve Duncan testinden faydalanılmıştır
Results:
Katılımcıların %52.5’i (n=132) doktor, %35.8’i (n= 90) hemşire,
%7.9’u (n=20) ebe ve %3.1’i (n=8) ATT’dir. Çocuk istismarıyla
karşılaşan katılımcı oranı %53’tür (n=133) ve %57 (n=76) ile en
çok fiziksel istismarla karşılaşmışlardır. Sağlık çalışanları
istismar vakalarında kendilerini en çok zorlayan durum olarak
%48.6 ile (n=90) ebeveynlerin tepkisini göstermişlerdir.
Katılımcılar çocuk istismarı vakalarında bildirim yapılacak yerler
olarak en çok polis ve Çocuk İzlem Merkezi’ni seçmişlerdir.
Çalışmamıza katılan sağlık çalışanları bildirim yapmama sebebi
olarak istismara uğrayan çocuğun bu süreçten zarar
görebileceği endişesini %42 ile (n=63) ilk sıraya koymuşlardır.
Çocuğun herhangi bir konudaki davranışını düzeltmek, yanlışını
göstermek için çocuğa bağırma, hafif tokat atma vb.
uygulamaların istismara gireceğini düşünenlerin ÇİİBRTYÖ’den
aldıkları puanlar daha yüksek çıkmıştır ve istismar olmadığını
düşünenlere göre istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05)
Conclusions:
Sonuç olarak çalışmamızdaki sağlık çalışanlarının çocuk
istismarı ve ihmali konusunda bilgilerinin yetersiz ve bildirim
oranlarının eksik olduğu belirlenmiştir. Birinci basamakta hizmet
veren hekim ve yardımcı sağlık personeli topluma en kolay ve
direkt ulaşabilen sağlık çalışanları olduğu için istismardan
korunma, tanı, tedavi ve bildirim konularında daha yetkin
olmaları gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için mezuniyet
öncesi ve sonrası eğitimlerle sağlık çalışanlarının çocuk istismarı
ve ihmaline yönelik farkındalık ve bilgi düzeylerinin arttırılması,
ayrıca toplumun bu konuda duyarlılığını arttırmak için öncelikle
birinci basamakta halka yönelik eğitimlerin yapılması
gerekmektedir
Full Text

Bu araştırmanın amacı sağlık çalışanlarının çocuk istismarı ve
ihmali hakkında bilgi, tutum ve davranışlarının incelenmesidir.
Çalışma grubunu Van İli Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun
Odabaş Tıp Merkezi ve Van il merkezindeki ASM’lerde çalışan
doktor, hemşire, ebe ve ATT’lerden oluşan 251 gönüllü katılımcı
oluşturmuştur. Araştırma kesitsel tanımlayıcı tipte bir anket
çalışmasıdır. Çalışmamıza katılan sağlık çalışanlarının
sosyodemografik özelliklerine ve çocuk istismarı ve ihmaline ait
bilgi, tutum ve davranışlarına ilişkin verileri elde etmek amacıyla
Sosyodemografik Bilgi Formu ile Çocuk İstismarı ve İhmalinin
Belirti ve Risklerinin Tanılanmasına Yönelik Ölçek (ÇİİBRTYÖ)
kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde Tek Yönlü Varyans
Analizi ve Duncan testinden faydalanılmıştır.
Katılımcıların %52.5’i (n=132) doktor, %35.8’i (n= 90) hemşire,
%7.9’u (n=20) ebe ve %3.1’i (n=8) ATT’dir. Araştırmaya dahil
edilenlerin %52.9’u (n=133) kadın, %47.1’i (n=118) erkektir.
Çalışmaya katılan sağlık çalışanları %41 (n=103) ile en çok
26-30 yaş aralığındadır. En az bir çocuğu olanlar toplam
katılımcı sayısının %43.8’ini (n=110) oluşturmaktadır. Çocuk
istismarıyla karşılaşan katılımcı oranı %53’tür (n=133) ve %57
(n=76) ile en çok fiziksel istismarla ardından %47 (n=63) ile
cinsel istismarla, %45 (n=60) ile ihmalle, %27 (n=36) ile
duygusal istismarla ve %14 (n=19) ile ekonomik istismarla
karşılaşmışlardır. Araştırmamıza dahil edilen sağlık çalışanları
istismar vakalarında kendilerini en çok zorlayan durum olarak
%48.6 ile (n=90) ebeveynlerin tepkisini göstermişlerdir. Diğer
zorlayan durumlar %32 ile (n=60) anamnez alma, %23 ile
(n=43) fizik muayene, %20 ile (n=37) adli mercilere bildirme
şeklinde sıralanmıştır. Katılımcılar çocuk istismarı vakalarında
bildirim yapılacak yerler olarak en çok polis ve Çocuk İzlem
Merkezi’ni seçmişlerdir. Çalışmamıza katılan sağlık çalışanları
bildirim yapmadıkları takdirde bildirim yapmama sebebi olarak
istismara uğrayan çocuğun bu süreçten zarar görebileceği
endişesini %42 ile (n=63) ilk sıraya koymuşlardır. Diğer bildirim
yapmama sebepleri %23 ile (n=34) tanı koymada kendine
güvenmemesi, %23 ile (n=34) bildirim yapma prosedürünü tam
bilmemesi, %12 ile (n=19) sosyal olarak başına
gelebileceklerden kendini korumak istemesi olarak bulunmuştur.
Çocuğun herhangi bir konudaki davranışını düzeltmek, yanlışını
göstermek için çocuğa yüksek sesle konuşma, bağırma, hafif
tokat atma vb. uygulamaların istismara gireceğini düşünenlerin
ÇİİBRTYÖ’den aldıkları puanlar daha yüksek çıkmıştır ve
istismar olmadığını düşünenlere göre istatistiksel olarak
anlamlıdır (p<0.05). Cinsel istismara uğradığını bildiği bir hastası
sonraki süreçte herhangi bir nedenle muayeneye geldiğinde ona
karşı daha özenli, kibar olurum diyenlerin İÇÜFB (İstismarın
Çocuk Üzerindeki Fiziksel Belirtileri), İİÇDB (İstismar ve İhmalin
Çocuktaki Davranışsal Belirtileri) ve İÇÜB (İhmalin Çocuk
Üzerindeki Belirtileri) alt ölçeklerinde ortalama puanları daha
düşüktür ve diğer hastalarıma nasıl muamele ediyorsam onlara
da öyle ederim diyenlerle aralarındaki fark karşılaştırıldığında
istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05).
Sonuç olarak çalışmamızdaki sağlık çalışanlarının çocuk
istismarı ve ihmali konusunda bilgilerinin yetersiz ve bildirim
oranlarının bir takım nedenlerden dolayı tam olmadığı
belirlenmiştir. Özellikle fiziksel ve cinsel istismar gibi bariz
bulguları olmayan duygusal ve ekonomik istismar ile ihmalin de
belirlenerek gerekli koruyucu tedbirlerin alınması gerektiği
üzerinde de durulmalıdır. Birinci basamakta hizmet veren aile
hekimliği uzmanları, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları
topluma en kolay ve direkt ulaşabilen sağlık çalışanları olduğu
için istismardan korunma, tanı, tedavi ve bildirim konularında
daha yetkin olmaları, daha dikkatli bir şekilde bu konunun
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üzerinde durmaları gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için
mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerle birinci basamak sağlık
çalışanlarının çocuk istismarı ve ihmaline yönelik farkındalık ve
bilgi düzeylerinin arttırılması, bildirimde bulunmama sebeplerinin
çözümüne yönelik adımların atılması ayrıca toplumun bu konuda
duyarlılığını arttırmak için öncelikle birinci basamakta halka
yönelik eğitimlerin yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı ve ihmali, Sağlık
çalışanları, Bilgi, Tutum, Davranış
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to Operation Strategy in Rectal Cancer
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Aim:
Colorectal cancer are the most common type of cancer in
gastrointestinal tract. Preoperative staging is important.for
prefers to apply appropriate treatment modalities. The role of
ERUS, MRI and PET-CT in rectal cancer patients were
evaluated.
Method:
Between october 2010 – april 2012, 30 rectal cancer patients
who are diagnosed as rectal cancer clinically and
histopathologically were evaluated prospectively with ERUS,
MR and PET-CT preoperatively and results were compared with
histopathologic findings.
Results:
21 of 30 cases were received neoadjuvant treatment. All
patients were evaluated with MRI, ERUS and PET-CT
preoperatively. For T and N staging MRI and ERUS were not
revealed stastically significant differences. PET-CT detected
false positive distant metastasis in three patients.
Conclusions:
Efficacy of routine use of PET-CT on staging, evaluation of T, N
and extramesorectal spread could not be shown at rectal
cancers
Full Text

INTRODUCTION
The most common cancers of the gastrointestinal tract are
colorectal cancers. Colorectal cancer is the fourth most common
type of cancer (1). Preoperative staging is important in patients
with rectal cancer since treatment is planned according to the
management of the patient's initial application stage. The main
purpose of treatment management is to prolong survival, to
prevent distant metastasis and to reduce local recurrence.
Physical examination, endoscopic examination, double contrast
colon radiography and histopathological methods are used in
the diagnosis of rectal cancer. With these methods, rectal
cancers can be diagnosed, but distant metastasis, bowel wall
involvement, depth and lymph node spread cannot be
determined for staging of the disease (2,3). A variety of imaging
methods are used to investigate tumor localization and distant
organ involvementin patients with histopathological diagnosis of
rectal cancer.
In this study, 30 patients with clinical and histopathological

diagnosis of rectal cancer were staged by endorectal
ultrasonography (ERUS), magnetic resonance imaging (MRI)
and positron emission computed tomography (PET-CT). These
methods were compared with postoperative histopathological
staging and their role in the diagnosis of rectal cancer and the
determination of surgical strategy were evaluated.
METHODS
A prospective randomized clinical trial was planned and local
ethics committee approval was obtained. All patients included in
the study were informed succinctly and informed consent forms
were signed. Between October 2010 and April 2012, a total of
42 patients with a diagnosis of rectal cancer by endoscopic
biopsy were assigned to the Department of General Surgery,
Bezmialem Vakıf University Medical Faculty, and 30 patients
were randomly included in the study (20 males, 10 females, age
range: 38-78, mean age: 60). Patients who had recurrence, an
additional pathology that would prevent surgery or who did not
accept the operation were excluded from the study. After
diagnosis, all patients were staged with pelvic MRI, PET-CT
and ERUS imaging (tables-1,2). Twenty-one (70%) patients
underwent surgery after neoadjuvant therapy and 9 (30%) were
treated primary surgically. In patients receiving neoadjuvant
therapy, after 4-6weekstreatment regression levels were
evaluated by MRI and ERUS weekly according to Dworak
regression staging (4)(table-3).
Table 1:
mT1

Tumor limited to submucosa

mT2

Tumor
infiltratedmuscularis
mucosa, but not beyond

mT3

mN0

Tumor associated with perirectal
fatty tissue
Tumor invasion of surrounding
tissues
No lymph node involvement

mN1

Lymph node involvement

mT4

Table 1. Staging of rectal tumor with MR

Table 2:
uT1
uT2

Limited to tumor submucosa
Tumor
infiltrated
muscularis
propria, but not beyond

uT3

Tumor associated with perirectal
fatty tissue

uT4

Tumor invasion of surrounding
tissues

uN0

No lymph node involvement

uN1

Lymph node involvement

Table 2. Staging of rectal tumors by ultrasonography
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No tumor cells, diffuse fibrosis
(complete response)
Tumor cells scattered within
common fibrosis

were negative. In our study, abdominal MRI imaging detected
only one of 30 patients had metastasis in the liver. The biopsy
from this metastatic mass was malignant. The correct staging
numbers obtained for all three imaging techniques are
presented in Table-4.

Stage -3

Fibrosis is dominant but tumor cells
are also present

Stage -4

Cancer cells are dominant, fibrosis
is also present

Table 4:

Table 3:
Stage-1
Stage -2

Stage -5

No regression

Table 3. Dworak tumor regression staging

MR

PET-CT

ERUS

T
N

9(31%)
15(51.7%)

12 (40%)
17(56.6%)

12(41%)
16(55%)

M

1(3.4%)

1 (3.3%)

---

Table 4. Correct staging distribution of imaging modalities
according to TNM parameters
Statistical Methods
Statistical analysis of this study was done using GraphPad
Prisma V.3 program.In-group and inter-group evaluations other
than descriptive methods (mean, standard deviation, median)
wereFisher Exact test, Friedman chi-square test, and Wilcoxon
test with Bonferoni correction.

As a result of histopathological examination: 1 (0.3%) pT1, 11
(36%) patients pT2, 16 (53.3%) patients pT3 and 2 (0.6%)
pT4.18 patients (60%) pN0, 10 patients pN1, pN2 was 1
(3.3%), and pN3 was 1 (3.3%). Comparisons of T, N and M
parameters are presented in Table-5.
Table 5:
For Parameter T For Parameter N For Parameter M

RESULTS
Examination by PET-CT: One patient had T1, 13 had T2, 12
had T3, 3 had T4, 22 had N0 and 8 had N1. PET-CT showed
rectal cancers in all patients except one patient. With the PETCT imaging technique, 12 (40%) gave correct staging for the T
parameter, low staging for 10 patients (33.3%) and over staging
for 8 (26 accurate staging, 11 over staging (36.6%), with low
staging of 6 (20%) for the N parameter). PET-CT showed
distant metastasis in 3 patients. Two of these were in the lungs,
one in the liver. Lung biopsies of patients with lung metastasis
were benign in PET-CT imaging. Liver metastasectomy was
evaluated correctly. The PET-CT imaging technique correctly
staged 1 (33%). The PET-CT imaging technique was performed
on 17 patients (56.6%)
Examined by ERUS: Five patients were classified as T0, 3 were
T1, 7 were T2, 13 were T3 and 1 was T4. ERUS imaging was
not performed for one post-neoadjuvant patient, so this patient
was excluded from the evaluation. The ERUS imaging
technique gave 12 (41%) correct staging, 6 (20%) over staging
and 11 (38%) down staging for the T parameter. In N staging
with ERUS: Twenty-nine patients (55%) were N0 and 13 (44%)
were N1. The ERUS imaging technique gave16 (55%) correct
staging, 6 (20%) over staging and 7 (24%) down staging for the
N parameter.
Evaluation with ERUS:Three patients had lateral pelvic lymph
nodes. One of these patients underwent lateral pelvic lymph
node dissection and allfour lymphnodes removed were negative.
Examined by MR: 3 (10%) patients were T1, 17 (58.6%)
patients were T2, 9 (31%) patients were T3 and 0 patients were
T4. One post-neoadjuvant patient was excluded because MRI
was not performed. MRI technique gave 9 (31%) correct
staging, 16 (55%) down staging and 4 (13%) over staging for
the T parameter. Examined by MR: Twelve (41%) patients had
N0, 14 (48%) had N1 and 3 (10%) had N2.With MRI, 15
(51.7%) patients were staged correctly, 4 (13.7%) were down
staged and 10 (34.4%) were over staged(Graphic-4).On MRI
imaging, four patients had lateral pelvic lymph nodes. Two
patients underwent lateral pelvic lymph node excision. From
both of these patients 15 lymph nodes were removed and all

MR v PET

p Value
0.47

p Value
0.70

p Value
1.00

MR v ERUS

0.41

0.79

-

ERUS v PET

0.91

0.91

-

Table 5. Statistical analysis of the accuracy of diagnostic tests
(p <0.05 was considered statistically significant. Chi-square test
for T and N stages, Fisher exact test for stage M).
In statistical analysis, it was seen that all three imaging
techniques did not show any significant difference for T, N and
M parameters (table-5). For 21 patients who received
neoadjuvant therapy, changes were observed in 13 patients in
the T phase before and after neoadjuvant therapy with MRI and
ERUS imaging techniques. The results obtained for both
imaging techniques were statistically significant (p = 0.001 for
MRI and p = 0.001 for ERUS).
When neoadjuvant therapy and MRI and ERUS imaging tests
were compared in patients with differences in T stage,
significant differences were observed in both imaging
techniques and this suggests that both imaging techniques did
not provide predictions for T-stage change.
DISCUSSION
Approximately 10% of patients have local recurrence of rectal
cancer in modern surgerywith adjuvant and neoadjuvant
treatments(5). Nevertheless, today the most important finding
that predicts the possibility of recurrence of the tumor is the
stage of the tumor, the penetration of the bowel wall and the
status of lymph node involvement during diagnosis(6). It is
controversial that local recurrence has no effect on survival, but
it decreases the quality of life significantly. Preoperative staging
of the rectal tumor and planning of the treatment route map are
therefore important. Although there are different approaches,
the accepted methods are ERUS, Pelvic MRI and CT.
In many studies, the success of T-staging with ERUS has been
reported as 81-94%, with an over staging rate of 10% and a
down staging rate of 5% (7-9). The most important clinical
condition that negatively affects the accuracy of ERUS in rectal
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lesions is stenotic tumors (10,11). With ERUS imaging, it may
be difficult to differentiate very early stage cancer, such as
adenoma, which only affectsthe mucosa. Staging of adenoma
and T1 tumors that have previously undergone ERUS may also
lead to mistakes. The most common cause of upper staging is
the formation of inflammatory cell accumulations around the
tumor, desmoplastic changes and hypervascularity by inducing
a tumor, causing the appearance of tumor invasion in ERUS. In
particular, pT2 tumors are staged as uT3(12). In our study, pT2
was detected in 2 (10%) of 10 patients who were determined as
uT3 after neoadjuvant treatment. In this study, 12 (30%) of 30
patients (41%) receivedcorrect staging in T invasion, 6 patients
(20%)resulted in over staging and in 11 patients (38%) down
staging was seen. Accuracy rates in our study were lower than
in the literature series.
The biggest problem with ERUS is the presence of false
positive metastatic lymph nodes. The appearance of a large
reactive lymph node can easily be considered malignant and
may be omitted in imaging for a small metastatic lymph node
(13-15). In our study, ERUS pathological lymph node was
detected in 13 patients (44%). ERUS yieldedcorrect lymph node
staging for 16 (55%) patients. These results show that there are
deficiencies in the visualization of lymph nodes and the
correlation of the displayed lymph nodes with pathology.
The accuracy rates reported in MR and T staging varied
between 67-88% (16, 17). The superiority of MRI to ERUS is its
wide viewing area. The advantage of MRI is that it can display
mesorectum, mesorectal fascia and lymph nodes in perirectal
fatty tissue invasion tumors (18-20). In our study, T staging was
correct in 31% of cases. This suggests that results of some of
the patients are associated with neoadjuvant therapy and the
time elapsed. The efficacy of MRI in the evaluation of
mesorectal fascia is high and the accuracy of MRI in mesorectal
fascia involvement is between 91-100% in various literature
reports(21,22). False positivity is the biggest problem in MRI
lymph node evaluation. The reason is that large, malignant
lymph nodes may cause reactive hyperplasia, or microscopic
tumor invasion is detected in a small, benign lymph node. In the
literature, accuracy rates in lymph node involvement with MRI
vary between 43% and 85% (31-34). MRI technique was
performed with 15 (51.7%) correct staging, 4 (13.7%) down
staging and 10 (34.4%) over staging for the N parameter.
Colorectal cancers are the leading tumors in which distant
metastasis staging is important. The imaging of metastasis and
the primary tumor is made with PET, but navigation can be
achieved by simultaneous tomography (23-25). PET-CT
showed distant metastasis for three patients. Two of the
suspected metastatic lesions in PET-CT were detected in the
lungs. They were biopsied and found to be benign nodules.
Metastatic lesion was detected in the liver and metastasectomy
was performed in one patient. At the same time, this metastatic
lesion was detected in abdominal MRI and there was no
advantage of PET-CT. PET-CT gave false positivity in 2 out of 3
patients (66.6%) for distant organ metastasis. The only isolated
liver metastasis in one patient did not change our treatment
strategy. In the literature, PET - CT analysis changed the
staging of 17% of patients and differentiated the treatment
management (26,27).
Another 37 patients in the lower rectum tumor study group
changed the treatment scheme in 27% of patients (28). In our
series, although the treatment scheme was not changed, biopsy
was performed for 2 patients and time was lost.

CONCLUSION
In this study, the efficacy of ERUS, MR and PET-CT imaging
techniques in the evaluation of locoregional dissemination was
investigated in determining the surgical strategy of rectum
cancer. PET-CT has a high rate of false positivity in detecting
the presence of distant metastases. MR and ERUS were found
to be reliable in the evaluation of T stage in patients undergoing
neoadjuvant therapy.
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Aim:
Doktor annelerin çocuklarının beslenmesine yönelik algı ve
kaygılarını görebilmeyi ayrıca beslenme uygulamalarının
çocuklarının beden kitle indeksi (BKİ) ile ilişkisinin olup
olmadığını gözlemlemeyi amaçladık.
Method:
Kesitsel tipteki bu çalışma 15.07.2019 ve 15.10.2019 tarihleri
arasında 2-11 yaş arası çocuğu bulunan doktor annelere google
formlardan oluşturulan bir anket formu uygulanmıştır. Anket
formu katılımcıların ve çocuklarının demografik özellikleri ve 31
soruluk çocuk beslenme anketinden (ÇBA) oluşmaktaydı. Anket
formu 373 doktor anne tarafından dolduruldu. Diyabet, yeme
bozukluğu olan ve formu eksik dolduran 34 kişi çalışmadan
çıkarılarak 339 kişi çalışmaya dâhil edildi. Veriler sayı, yüzde,
ortalama, standart sapma olarak sunulmuştur.
Results:
Annelerin ortalama yaşı 36,31±4,17 yıldı. Annelerin %68,1’si
(n=231) zayıf/normal kilolu kategorisinde iken, %31,9’u (n=108)
kilolu/obez kategorisinde idi. Annelerin %26’sı (n=88) aile
hekimi, %13,6’sı (n=46) çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı,
%60,4’ü (n=205) pratisyen hekim veya diğer uzmanlık dallarına
sahipti. Çocukların %49,6’sı (n=168) erkekti. Çocukların
ortalama yaşı 5,55±2,52 yıldı. Yaşa göre BKI persentillerine
baktığımızda çocukların %72,6’sı (n=246) zayıf/normal kilolu
kategorisinde iken, %27,4’ü (n=93) kilolu/obez kategorisinde idi.
Annelerin BKİ ile çocukların BKİ ilişkiliydi. Annelerin çocuk
beslenme ölçeğinin alt ölçeklerinden aldıkları puanlar;
sorumluluk algısı 4,08±0,62, ebeveyn tartı algısı 2,96±0,61,
çocuğun algılanan tartısı 2,95±0,56, ebeveynlerin çocuklarının
tartıları hakkındaki kaygıları 3,51±0,87, kısıtlama 3,79±0,91,
yemeğe zorlama 2,79±0,78, izleme 3,96±0,91 olarak saptandı.
Çocuk BKI ile ebeveyn tartı algısı, çocuğun algılanan tartısı,
ebeveynlerin çocuklarının tartıları hakkındaki kaygıları, kısıtlama
ve izlem arasında pozitif yönlü korelasyon varken, sorumluluk
algısı ve yemeğe zorlama arasında korelasyon yoktu. Doktor
annelerin branşları ve çocuklarının cinsiyeti ile çocuk beslenme
anketi alt ölçekleri arasında korelasyon izlenmedi.
Conclusions:
Doktor annelerin çocuklarının BKİ’si arttıkça çocuklarının kiloları
hakkındaki algılarının ve kaygılarının, çocuklarının yemek
yemelerini kısıtlamalarının ve izlemelerinin arttığı görüldü.
Çocukların cinsiyeti ile annelerin çocuklarının beslenmelerine
yönelik uygulamaları değişmiyordu. Doktor annelerin
çocuklarının kilolarıyla ilgili algı ve kaygılarının branşlarıyla ilişkisi
yoktu.
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, influenza,
önerilme, aşılanma
Aim:
Koruyucu sağlık hizmetlerinde en önemli ve maliyet-etkin
önlemlerden biri aşılamadır. Mevsimsel grip aşısını konu alan bu
çalışmada (i) sağlık profesyonellerinin önerilerinin aşı kabulü
üzerindeki etkisini göstermek (ii) grip aşısı hakkındaki tutum,
inanç, grip geçirme durumu ve öncesinde yapılmış grip aşısının
etkinliğini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Method:
Kasım 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniklerine
başvuran hastalar (≥18 yaş) alınarak kesitsel, tanımlayıcı
özellikte bir çalışma tasarlanmıştır. Hastalara sosyodemografik
verilerin yanısıra '' Herhangi bir visitte bir sağlık uzmanı
tarafından size grip aşılaması önerildi mi? Geçen yıl grip benzeri
bir hastalığınız yada akut üst solunum yolu ile ilgili rahatsızlığınız
oldu mu? Daha önceki yıl grip aşısı olmuşmuydunuz? '' tarzı
soruları içeren yüz yüze bir anket uygulandı. İstatistiksel
analizler için NCSS 10 yazılımı (2015 Kaysville, Utah, ABD)
programı kullanılmıştır.
Results:
Her ne kadar çalışma popülasyonunun % 81.3'ü aşılamanın
hastalığa karşı faydalı olduğunu düşünse ve hastaların yarısı (%
50.5) doktorları aşı önerdiğinde öneriye uymuş olsa bile, 391
hastanın ( Ort.yaş= 39.9 Std.sapma= 13.5) aşı yaptırma oranı
%22.5 (88/391), önerilme oranı %25.3 olup biribirleri ile orta
derece uyumlu (Kappa= 0.39 p<0.001) idi. Katılımcılar
çoğunlukla sağlık uzmanlarından bilgi aldıklarını bildirdiler (% 89
sağlıkçı, %7.2 TV, %2.3 eczacı, %1.5 internet). Geçen yıl grip
benzeri hastalık geçirenlerin (% 72.6) bir önceki yıl %17.9’luk
kısmı aşılanmıştır. Araştırmamız, öneri varlığının (p <0.001; OR:
5.35;% 95 CI: 2.92-9.78), aşılanma zaman bilgisinin (p = 0.001;
OR: 4.18;% 95 CI: 1.82-9.59) ve aşı fayda inancının (p = 0.01;
OR: 5.42;% 95 CI: 1.40-21.03), aşılanma oranındaki başarının
belirleyicileri olduğunu saptamış ve katılımcılar arasındaki
aşılanma ile ilgili durumun % 82.6 'sını açıklamıştır.
Conclusions:
Yan etki deneyimi, yan etki korkusu, enjeksiyon kaygısı ve aşı
karşıtlığının aşı olmayı kabul etmeye engel olmadığı anlaşılmıştır.
Bu çalışma, (i) bir doktorun tavsiyesi, (ii) aşılamanın yararına
olan inanç ve (iii) zaman bilgisini içeren grip aşısı oranlarını
arttırmaya yönelik bir stratejiye katkıda bulunacaktır.
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Aim:
Zamanın doğası ve nasıl algılandığı psikolojinin önemli
konularından biridir.Bireyin zaman algısının doğuştan gelen bir
özellik mi, yoksa deneyim ve çevre ile kazanılan bir kognitif
süreç mi olduğu tartışmalıdır. Bu çalışmada, müziğin öznel
zaman algısı üzerine etkili olup olmadığı kadın ve erkek
gönüllülerde araştırılmıştır.
Method:
Bu çalışmabilgilendirilmiş gönüllü olur formu imzalayan 23
sağlıklı genç erişkin gönüllüde yapıldı(E/K,12/11;Ortalama
yaş±SD,27,5±3,4/28,1±1,0 yıl). Tüm katılımcılar detaylı fizik
muayeneden sonra herhangi bir kronik hastalıkları olmadığı ve
ilaç kullanmadıkları belirlendi. Öznel zaman algısı ölçümünde
prospektif zaman üretimi görevi testi ve retrospektif sözel
zaman tahmini testi kullanıldı. Dört gün süresince laboratuvara
alınan gönüllülere, müzik varlığında ve yokluğunda çeşitli
aktivitelerle (kitap okuma ve izometrik dinamometrede yumruk
sıkma) angaje edildiler ve aktivite sırasında geçen zamanı
tahmin etmeleri istenerek retrospektif zaman algısı testleri
yapıldı.Prospektif ölçümlerde ise gönüllülere tanımlanan zaman
aralığını müzik varlığında ve yokluğunda reaksiyon zamanı
ölçüm cihazında yeniden üretmeleri istendi. Ölçümler 3 kez
yapılarak ortalamaları alındı.Tahmini sürenin gerçek süreye
bölünmesiyle zaman tahmini oranı(ZTO)hesaplandı. ZTO<1
göreceli olarak yavaş ilerleyen zaman, ZTO>1 göreceli olarak
hızlı ilerleyen zaman kabul edildi. Müzik varlığında ve
yokluğunda elde edilen sonuçlar eşlendirilmiş t testi ile
karşılaştırıldı.
Results:
Kadın ve erkek gönüllülerde retrospektifzaman algısı testlerin
müzik varlığında ve yokluğunda sonuçları benzerdi
(ortalama±standart sapma sırasıyla kadınlarda 64,0±32,8’e
karşı 67,0±32,4 ve erkeklerde 67,5±26,2’ye karşı
64,5±23,1;p>0,05). Prospektif zaman üretimi testinde müzik
varlığı ve yokluğunda kadınlarda ölçüm sonuçları etkilenmedi
(ortalama±standart sapma sırasıyla 72,6±18,6’e karşı
70,6±22,9 saniye;p>0,05).Ancak erkeklerde müziğin varlığı
zaman algısını istatistiksel olarak anlamlı derecede etkiledi
(p<0,05). Kadınlarda müzik ile prospektif ve retrospektif ZTO
farkı saptanmadı (sırasıyla 0,94±0,25’e karşı 0,90±0,27;p>0,05
ve 0,81±0,36’ya karşı 0,84±0,46;p>0,05). Ancak erkeklerde
retrospektif ZTO farkı saptanmasa da (0,88±0,4’e karşı
0,84±0,35;p>0,05) prospektif testlerde müzik ZTO oranını
anlamlı
derecede
etkiledi
(1,06±0,26’ya
karşı
1,10±0,29;p<0,05).
Conclusions:

Sağlıklıgenç erişkin kadınlarda kitap okuma ve fiziksel egzersiz
gibiçeşitli aktiviteler sırasında müzik varlığının retrospektif ve
prospektifzaman algısı ölçümlerini etkilemediği sonucuna
varıldı.Erkeklerde ise müzik varlığı prospektiftestlerde ZTO’yu
anlamlı derecede etkiledi.
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Aim:
Yenidoğan bebeği olan annelere verilen anne sütü ve emzirme
eğitiminin etkinliğini gözlemlemek, annelerin bebek beslenme
tutumlarını araştırıp, anne sütünün önemini vurgulamak ve
eğitimle annelerde gözlemlenen bebek beslenme tutumundaki
değişikliği anne sütü lehine çevirip emzirme sürelerini
uzatmaktır. Ayrıca bebeğiyle daha bağ kuramadan hastanede
olma zorluğunu yaşayan annelerin yanlarında bulunarak onları
pozitif anlamda etkileyerek beslenme tutumlarında formül
mamadan ziyade anne sütü ile besleme tutumlarına katkıda
bulunmaktır.
Method:
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi
Refakatçi Anne ve Eğitim Ünitesinde Mayıs-Temmuz 2019
tarihleri arasında kalan, bebeği yenidoğan yoğun bakım
ünitesinde yatan annelere verilen ‘Anne Sütü ve Emzirmenin
Önemi’ eğitimi öncesi yüz yüze görüşme ile annenin demografik
bilgilerini, gebeliğe ait bebeğin bilgilerini kapsayan ve doğum
sonrasını içeren 11 soruluk bir anket uygulandı. Çalışmada elde
edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için IBM
SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanıldı.
Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
Results:
Çalışmamıza toplam 51 anne katıldı. Annelerin yaşları 18 ile 40
arasında değişmekte olup, ortalaması 27.77±5.8 yıl idi.
Annelerin eğitim öncesi I-YSÇBTÖ puan ortalaması 66.35±5.11
idi, eğitim sonrası puan ortalaması 74.5±5.55 idi. Eğitim öncesi
ve eğitim sonrası karşılaştırıldığında puan ortalamasında anlamlı
bir fark olduğu ve eğitimin annelerin beslenme tutumlarına
pozitif etki ettiği gözlemlendi.
Conclusions:
Anne sütü ile beslenme oranlarını artırmak ise toplumda anne
sütünün öneminin bilincini artırarak sağlanabilir. Özellikle
annelere verilecek eğitimlerle bebeklerini anne sütü ile besleme
tutumları
artırılarak,
yaygınlaştırılması
sağlanabilir.
Çalışmamızda anne sütü eğitimi öncesi ve sonrası
karşılaştırdığımızda eğitimin anlamlı derecede annelerde
bebeklerini anne sütü ile besleme tutumunu pozitif yönde
etkilediği gözlemlenmiştir.
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin
Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktiviteyle İlgili
Tutumlarının Değerlendirilmesi
Ömer Önder Önder1, Muhsin Öztürk2, Şeyda Yildiz1, Ayşe
Çaylan3
1. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Turkey E-mail: yildizseydaa@gmail.com
2. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü
3. Trakya Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Presentation on 07/03/2020 10:45 in "Oral presentations 8" by Şeyda Yildiz.

Keywords / Anahtar Kelimeler: Egzersiz, vücut algısı,
beslenme alışkanlıkları
Aim:
Sağlıklı yaşamın temelleri gençlik döneminde atılıyor olup,
dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite sağlığın önemli iki
belirleyicisi ve aynı zamanda yaşlanmayla ilgili sağlık risklerini
azaltmada etkili iki temel unsurdur. Üniversiteler farkındalığı
artırmak, sağlıklı davranışsal seçimler konusunda genç nüfusun
çoğunluğunu oluşturan üniversite öğrencilerini eğitmek
anlamında ideal ortamlar olarak görülmektedir. Bu çalışma
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik
bölümlerinde okuyan öğrencilerin sağlıklı beslenme ve fiziksel
aktiviteyle ilgili tutumlarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
amacıyla yapılmıştır.
Method:
Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
bölümlerinde öğrenim gören toplam öğrenci sayısı 477 olup
evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş ve gönüllü olan 349
(%73) öğrenci ile çalışma tamamlanmıştır. Araştırmaya ait
veriler; sosyodemografik veri formu, Modifiye Edilmiş North
Florida Üniversitesi Diyet ve Egzersiz Anketi’nin demografik
içerikli soruları ve Beden Algısı Ölçeği’ni içeren anket formu ile
yüz yüze toplanmıştır. Çalışma, Trakya Üniversitesi Tıp
Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulunca (TÜTF_BAEK)
uygun bulunmuştur. Araştırmadaki verilerinin analizinde SPSS
25.0 programı kullanılmış, anlamlılık düzeyi p<0,05 alınmıştır.
Veriler
kategorik
değişkenler
olduğundan
grup
karşılaştırmalarında Ki-Kare analizi kullanılmıştır.
Results:
Çalışmada kullandığımız Beden Algısı Ölçeğinin orijinalinde 0.91
olan Cronbach’s α katsayısı çalışmada 0.959 olarak
hesaplanmıştır. Ayrıca orijinal ölçekte 135 olarak hesaplanan
kestirim noktası yapılan ROC analizi sonucunda 134.5 olarak
bulunmuştur. Öğrencilerin %49,6’sı egzersiz yapmadığını
belirtirken bunların %27,1’i bu durumu zaman kısıtlılığına
%17,1‘i ise irade zayıflığına bağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin
%54’ü sağlıklı beslenmediğini düşünmektedir. Egzersiz
yapmama ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
bulunmuştur (p<0,05). Kadınların %81’i hiç egzersiz yapmıyor
iken erkeklerde bu oran %19’dur. Beden algısı ortalama değerin
altında olan öğrencilerde egzersiz yapmayanların sayısının
(n=52) yapanlardan (n=36) yüksek olması istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (p<0,05).

Conclusions:
Çalışma sonuçları doğrultusunda üniversite öğrencilerine sağlıklı
beslenme ve egzersiz konulu farkındalık programları sunularak
sağlıklı yaşam biçimi davranışları teşvik edilmelidir.

Oral Presentations / 9. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book
Oral Presentation / Research
Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Bel
Ağrısı Durumlarının Değerlendirilmesi: Bir Dershane
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semptomdur. Adölesan dönemde bel ağrısı şikayeti; cinsiyet,
yaş, yoğun fiziksel aktivite, sigara kullanmak, anksiyete ve
depresyon, ailede sırt ağrısı varlığı gibi pek çok nedene bağlı
ortaya çıkabilmektedir. Literatürde 15 yaş civarında bel ağrısı
görülme oranı %50 civarında olduğu bildirilmiştir. Çocukluk
dönemi, kas iskelet sisteminin daha büyümekte olduğu ve okul
döneminde gerek çantalarının ağrılığı gerekse postür bozukluğu
nedeniyle bel ağrısı oldukça sık görülebilmektedir.
Bu çalışmada, üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin
yaşadıkları bel ağrısı sorunlarını saptamak ve durum tespiti
yapmak amaçlanmıştır.

Presentation on 07/03/2020 10:45 in "Oral presentations 8" by Burcu Kayhan Tetik.

Keywords / Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, Postür bozukluğu,
Aile Hekimliği
Aim:
Bel ağrısı, ağrı şikayetleri içinde oldukça sık karşılaşılan bir
semptomdur. Adölesan dönemde bel ağrısı şikayeti; cinsiyet,
yaş, yoğun fiziksel aktivite, sigara kullanmak, anksiyete ve
depresyon, ailede sırt ağrısı varlığı gibi pek çok nedene bağlı
ortaya çıkabilmektedir. Literatürde 15 yaş civarında bel ağrısı
görülme oranı %50 civarında olduğu bildirilmiştir. Çocukluk
dönemi, kas iskelet sisteminin daha büyümekte olduğu ve okul
döneminde gerek çantalarının ağrılığı gerekse postür bozukluğu
nedeniyle bel ağrısı oldukça sık görülebilmektedir.
Bu çalışmada, Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin
yaşadıkları bel ağrısı sorunlarını saptamak ve durum tespiti
yapmak amaçlanmıştır.
Method:
Çalışma kesitsel tipte olup 1-31 Aralık 2019 tarihinde Malatya
merkez Battalgazi ilçesinde bir dershanede üniversite giriş
sınavına hazırlanan ve çalışmaya katılmayı kabul eden
öğrenciler arasında yapılmıştır. Katılımcılara araştırmacı
tarafından
literatür
baz
alınarak
hazırlanmış
olan
sosyodemografik veri ve davranışsal faktörleri içeren 32sorudan
oluşan anket uygulanmıştır. Veriler SPSS 22 paket programına
girilmiş ve p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul
edilmiştir.
Results:
Toplam 70 katılımcının 37 (%52,9)’ u kız, 33 (%47,1)’ i erkek ve
ortalama yaşları 18±2 yıl idi. 43(%61,4)’ünün sırt ağrısı kronik
idi. 48 (%68,6)’ sının BMI normal sınırlarda idi. Kronik bel ağrısı
olanlar ile olmayanların eşyaları yerden nasıl kaldırdıkları
kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark mevcuttu. Bel
ağrısı olanların dizlerini bükerek, bel ağrısı olmayanların ise
dizlerini bükmeden eşyaları aldıkları bulundu (p=0,01). Anne
veya babasında bel ağrısı olanların istatistiksel olarak fazla
düzeyde kendilerinde de bel ağrısı mevcuttu (p=0,03). Bel ağrısı
yaşayan öğrencilerin 22 (%51,2) si kitabı genelde yatak içinde
okuduğu bulundu ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı idi
(p=0,01).
Conclusions:
Çalışmamızda da literatüre benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Aile
hekimleri olarak bu dönemde bireylere postür ve uygun şekilde
ders çalışma konularında danışmanlık verilmesi uygun olacaktır.
Full Text

Giriş
Bel ağrısı, ağrı şikayetleri içinde oldukça sık karşılaşılan bir

Metod
Çalışma kesitsel tipte olup 1-31 Aralık 2019 tarihinde Malatya
merkez Battalgazi ilçesinde bir dershanede üniversite giriş
sınavına hazırlanan ve çalışmaya katılmayı kabul eden
öğrenciler arasında yapılmıştır. Katılımcılara araştırmacı
tarafından
literatür
baz
alınarak
hazırlanmış
olan
sosyodemografik veri ve davranışsal faktörleri içeren 32sorudan
oluşan anket uygulanmıştır. Veriler SPSS 22 paket programına
girilmiş ve p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul
edilmiştir.
Bulgular
Toplam 70 katılımcının 37 (%52,9)’ u kız, 33 (%47,1)’ i erkek ve
ortalama yaşları 18±2 yıl idi. 43 (%61,4)’ünün sırt ağrısı kronik
idi. 48 (%68,6)’ sının BMI normal sınırlarda idi. Kronik bel ağrısı
olanlar ile olmayanların eşyaları yerden nasıl kaldırdıkları
kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark mevcuttu. Bel
ağrısı olanların dizlerini bükerek, bel ağrısı olmayanların ise
dizlerini bükmeden eşyaları aldıkları bulundu (p=0,01). Anne
veya babasında bel ağrısı olanların istatistiksel olarak fazla
düzeyde kendilerinde de bel ağrısı mevcuttu (p=0,03). Bel ağrısı
yaşayan öğrencilerin 22 (%51,2) si kitabı genelde yatak içinde
okuduğu bulundu ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı idi
(p=0,01).
Tartışma
Bel ağrısı sık görülen rahatsızlık olması ve yüksek maliyete
neden
olmakta
ve
yaşam
kalitesini
olumsuz
etkilemektedir. Literatürde gelişmekte olan ülkelerde kronik bel
ağrısı görülme oranı %25 ile %50 olarak bildirilmiştir (1,2,3).
Çalışmamızda kronik bel ağrısı görülme oranı %60 olarak
bulunmuş. Bu durum çalışmamızın dershanede üniversite
sınavına hazırlanan ve genelde ders çalışmak için uzun süre
oturmak zorunda olmalarına bağlanmıştır. Çalışmamızda anne
veya babasında bel ağrısı olanların istatistiksel olarak daha fazla
düzeyde bel ağrısı şikayeti yaşadığı bulundu. Literatürde bu
konuda çalışmaya rastlanmamış olup, aile içinde kronik bel
ağrısı şikayeti yaşamanın içselleştirilmesinden kaynaklanmış
olup olmadığının saptanması için daha geniş katılımlı
çalışmaların yapılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz.
Oturma postürü ayakta durma postürüne göre daha rahattır.
Ancak uygun olmayan yatarak veya pelvisi öne kaydırarak
oturmak ağrılık merkezini kaydırarak ve ağrının artmasına neden
olmaktadır (4). Çalışmamızda da literatür desteklenir şekilde
yatak içinde ders çalışanların %50 oranında bel ağrısı olduğu
bulunmuştur.
Sonuç
Aile hekimlerinin adölesan muayenesini yapması, koruyucu
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hekimlik görevlerindendir. Özellikle üniversite sınavına giriş gibi
hayatlarını etkileyebilecek bu dönemde postür ve uygun şekilde
ders çalışma konularında danışmanlık vermek daha az kas ve
iskelet sorunları yaşamasına ve hayat kalitelerini artırmaya
yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, Postür bozukluğu, Aile Hekimliği
Kaynaklar:
1.Lorusso A, Vimercati L, L'Abbate N. Musculoskeletal
complaints among Italian Xray technology students: a crosssectional questionnaire survey. BMC Research Notes.
2010;3:114-117. 6. Vyas R. Mitigation of musculoskeletal
problems and body discomfort of agricultural workers through
educational intervention. Work. 2012;41:2398-2404.
2. Irurhe NK, Okafor UC, Adekola OO, et al. Work Related
musculoskeletal discomforts (WRMD) in ultrasonologists:
prevalence and risk factors. World J Med Sci. 2013;8:199-204.
3. Uz Tunçay S, Yeldan İ. Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarıyla
fiziksel inaktivite ilişkili midir?. Ağrı. 2013;25:147-155.
4. Beyazova M, Gökçe Kutsal Y.(2000) Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon. Ankara: Güneş Kitapevi.,1465-1483.
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Keywords / Anahtar Kelimeler: telenjiektazi, sklerozan ajan,
enjeksiyon
Aim:
Varis, toplardamar sistemindeki kapakçık yetersizliği olarak
tanımlanır. CEAP sınıflamasına göre C1'den C6'ya kadar
evrelere ayrılır. C1 ve C2 evre hastalığın tedavisinde ağrı ve
yanma gibi lokal semptomların giderilmesi ve özellikle bayan
hasta grubunda kozmetik iyileşme sağlamak amacıyla yüzeyel
damarların içine sklerozan madde enjeksiyonu yapılmaktadır.
Bu yazıda kliniğimizde iki yıllık bir süre içinde varis tanısı
konularak skleroterapi yapılan hastalar, retrospektif olarak
değerlendirilmiştir.
Method:
Ocak 2018-Aralık 2019 yılları arasında polikiniğimize başvuran,
CEAP evrelemesine göre evre 1-2 olan ve skleroterapi
uygulanan 196 kadın hastanın poliklinik dosyası retrospektif
olarak incelendi. Hastaların tanısı venöz doppler ultrasonografi
(usg) ile konulmuştu. Hastaların yaşı, işlem sonrası
komplikasyonlar, seans sayısı ve tedaviye yanıtları
değerlendirildi. Tedaviye yanıt seans bitiminden 3 hafta sonra
yapılan poliklinik kontrolünde değerlendirildi.
Results:
Çalışmaya alınan hastaların en küçüğü 19, en büyüğü 52
yaşında idi. 196 hastaya 664 seans tedavi uygulandı. Evre 1
olan 103 hasta, evre 2 olan 93 hasta vardı. İşlem sonrası hiçbir
hastada majör bir komplikasyon gelişmedi. Altı hastada (%0,03)
hiperpigmentasyon ve yüzeyel ülser gelişti. Minör
komplikasyonlar medikal tedavi ile düzeldi.
Conclusions:
İşlem öncesi iyi bir anamnez, detaylı bir doppler usg raporu
varlığında gerek lokal semptomların (ağrı, yanma) giderilmesi,
gerekse kozmetik amaçlı bir görünüm sağlanması amacıyla
kılavuzların da önerdiği gibi evre 1-2 varis hastalarında
skleroterapi güvenli ve kolay bir tedavi seçeneği olarak
kullanılabilir.
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Metod
Ocak 2018-Aralık 2019 tarihleri arasında polikiniğimize
başvuran, CEAP evrelemesine göre evre 1-2 varis tanısı alan ve
skleroterapi uygulanan 196 kadın hastanın poliklinik dosyası
retrospektif olarak incelendi. Hastaların tanısı fizik muayene ve
venöz doppler ultrasonografi (usg) ile konulmuştu. Hastaların
yaşı, işlem sonrası komplikasyonlar, seans sayısı ve tedaviye
yanıtları değerlendirildi. Tedavi uygulanacak hasta grubuna
detaylı olarak yapılacak işlem ve sonuçları hakkında bilgi verilip
hastalardan tedavi onam formu alınmıştı. İşlem öncesi ve seans
bitiminde varis bölgesinin fotoğrafları çekilmişti. Evre 1 hasta
grubuna sıvı, evre 2 hasta grubuna köpük skleroterapi
uygulanmıştı. Sklerozan ajan olarak polidakanol kullanılmıştı.
Seans başına uygulanacak doz kılavuzların önerdiği gibi 2
mg/kg gün olarak belirlenmişti. 32 gauge kadar ince iğne ucu ile
enjeksiyonlar direkt yapılmıştı. Köpük skleroterapi için sıvı
sklerozan madde ile hava 1/3 oranında karıştırılmıştı (Tessari
yöntemi). Seans bitiminde hastalara orta basınçlı (23-32 mmHg)
varis çorabı kullanmaları önerilmişti. Hastaların tedaviye yanıtları
seans bitiminden 3 hafta sonra yapılan poliklinik kontrolünde
değerlendirilmişti.
Bulgular
Çalışmaya alınan hastaların ortalama yaşı 32,6 ± 2,3 yıl (19-52
yıl) idi. Evre 1 olan 103 hasta, evre 2 olan 93 hasta vardı.
Ortalama seans sayısı 3,68 ± 0,48 seans/hasta idi. Seans bitimi
sonrası 3. haftada kontrole gelen hastalar fizik muayene ve
anamnez ile değerlendirilmişti. Fizik muayene, işlem öncesi ve
sonrası fotoğrafların kıyaslanmasıyla retiküler ven ve
telenjiektazi miktarında belirgin azalma veya tama yakın
iyileşmenin olduğu görülmüştü. İşlem sonrası hiçbir hastada
majör bir komplikasyon gelişmemişti. Minör komplikasyon
olarak hiperpigmentasyon ve yüzeyel ülser toplam altı hastada
(%0,03) gelişmişti. Hiperpigmantasyon gelişen 4 hasta, sıvı
skleroterapi uygulanan, evre 1 grubundaki hastalardı. Yüzeyel
ülser gelişen 2 hasta ise köpük skleroterapi yapılan evre 2 hasta
grubundaydı. Minör komplikasyonlar, medikal tedavi ile
düzelmişti.
Sonuç
İşlem öncesi iyi bir anamnez, detaylı bir doppler usg raporu
varlığında gerek lokal semptomların (ağrı, yanma) giderilmesi,
gerekse kozmetik amaçlı bir görünüm sağlanması amacıyla
kılavuzların da önerdiği gibi evre 1-2 varis hastalarında
skleroterapi güvenli ve kolay bir tedavi seçeneği olarak
kullanılabilir. Tedavi yanıtını objektif değerlendirmek için işlem
öncesi ve işlem sonrası varis bölgesinin fotoğrafının çekilmesini
önermekteyiz.

Full Text
Kaynaklar
Amaç
Varis, toplardamar sistemindeki kapakçık yetersizliği olarak
tanımlanır. CEAP sınıflamasına göre C1'den C6'ya kadar
evrelere ayrılır. C1 ve C2 evre hastalığın tedavisinde ağrı ve
yanma gibi lokal semptomların giderilmesi ve özellikle bayan
hasta grubunda kozmetik iyileşme sağlamak amacıyla yüzeyel
damarların sıvı ya da köpük formundaki sklerozan madde ile
kimyasal ablasyonu yapılmaktadır. Bu yazıda kliniğimizde iki
yıllık bir süre içinde varis tanısı konularak skleroterapi yapılan
hastalar, retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Saddle block, hyperbaric
levobupivacaine, hyperbaric bupivacaine, outpatient anorectal
surgery.
Aim:
The majority of anorectal surgical interventions are performed
as outpatient surgical procedures. Saddle block provided by lowdose hyperbaric local anesthetics is sufficient for perianal
surgery, providing hemodynamically stable anesthesia with high
success rates. In this study, it was aimed to comparison the
effects of saddle block with low-dose hyperbaric bupivacaine
and hyperbaric levobupivacaine in outpatient anorectal
surgeries.
Method:
The study included 60 patients aged 18-50 years in ASA I-II risk
group. In sitting position, patients had 7.5 mg 0.5% hyperbaric
bupivacaine or 0.5% hyperbaric levobupivacaine injected into
the intrathecal space for 30 seconds in L4-5 or L5-S1. Following
intrathecal injection, patients were left in sitting position for 5
min before being placed in supine position before the operation
was completed in prone jack-knife position. During and after the
operations, all hemodynamic parameters of NIBP, HR, and
SpO2 values, sensory and motor block features, times of first
analgesic requirement, mobilization and urination, patient and
surgeon satisfaction, side effects and times of discharge were
recorded.
Results:
It was found that the sensory and motor block induced with
levobupivacaine lasted shorter than bupivacaine. Though this
difference was statistically significant, it was not at levels to
increase the time of discharge for patients undergoing
outpatient anorectal surgery. With saddle block, hemodynamic
parameters were successfully held within normal limits. The side
effects forming due to increased vasovagal reflex linked to
emotional tension leads to the consideration of the necessity to
administer premedication to patients.
Conclusions:
Saddle block is an easy to administer anesthesia technique with
minimal side effects for outpatient anorectal surgeries and it
was concluded that hyperbaric levobupivacaine may be a good
alternative to bupivacaine for these procedures. Additionally, we
believe there is a need for new studies that will ensure
hyperbaric levobupivacaine with lower doses provides sufficient
anesthesia for surgery and simultaneously does not delay
discharge.
Full Text
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Introduction
Minor anorectal diseases are frequently observed in population.
Various anesthesia techniques are used for anorectal surgeries
and most of these are performed as outpatient procedures (1-6).
Spinal anesthesia is a commonly-used anesthesia method due
to being easy to learn, with high success rates and advantages
(7-10). Currently isobaric, hypobaric and hyperbaric solutions
are used for spinal anesthesia (11-13). The standard approach
for spinal anesthesia for anorectal surgery is mostly
administration of spinal anesthesia using hyperbaric local
anesthetics on patient in sitting position and to keep the patient
in sitting position for a while (14,15). Many local anesthetics are
used for spinal anesthesia but generally bupivacaine is chosen
(8,16,17). However, in recent years levobupivacaine, the pure
S(-)-enantiomer of bupivacaine, is recommended for use in
regional anesthesia due to lower toxicity, longer duration of
sensory block than motor block and broader safety interval
(17-22).
There are a limited number of studies in the literature about the
use of hyperbaric levobupivacaine for spinal anesthesia (23-36).
In this study, we aimed to evaluate the efficacy of anesthesia
and analgesia among patients undergoing anorectal surgeries
with saddle spinal anesthesia with hyperbaric bupivacaine and
hyperbaric levobupivacaine.
Materials and Methods
This study was conducted in Gazi University, Faculty of
Medicine after approval of Gazi University, Faculty of Medicine
Local Ethics Committee (dated 28.05.2007, numbered 172).
After obtaining informed consent, 60 patients aged 18-50 years
in ASA I-II risk group with planned elective anorectal surgery
included. Those with known hypersensitivity to amid-type local
anesthetics, who did not accept regional anesthesia
administration, with preoperative motor and sensory loss, who
did not accept participation in the study were not included.
Patients were randomly divided into two groups with Group B
given 7.5 mg (1.5 mL) hyperbaric bupivacaine (Marcaine®
Spinal Heavy, 0.5%, 4 mL ampoule, AstraZeneca/England,
Eczacıbaşı/Turkey, dextrose content 80 mg/mL), while Group L
were administered 7.5 mg (1.5 mL) hyperbaric levobupivacaine.
In order to obtain hyperbaric levobupivacaine, 1 mL 0.75%
isobaric levobupivacaine (Chirocaine® 75 mg/10mL ampoule
Abbott/Turkey, Nycomed Pharma/Norway) was added to 0.24
mL 50% Dextrose (dextrose 120 mg) (Eczacıbaşı/Turkey) and
0.26 mL distilled water. The hyperbaric bupivacaine and
hyperbaric levobupivacaine had specific gravity values
measured in Gazi University, Central Biochemistry Laboratory
(solutions were heated before measurements and set with an
electronic thermometer – Microlife gold-tipped thermometer MT
3001, importer Trimpeks – İstanbul, Made in P.R.C.) at 37 ºC as
1.026 (URISYS 2400, Serial No: 1744-017 part No: 614-0010,
Roche Diagnostics Germany, Made in Japan Production year
2005). Based on specific gravity, mean density in water at 37 ºC
was accepted as 0.993 g/mL (51,72) and we calculated the
solution density used in our study as 1.0188 g/mL (1.026 x
0.993 g/mL = 1.0188 g/mL).
Local anesthetics used for spinal anesthesia were prepared via
randomly, double-blind method. Basal hemodynamic
parameters of patients with preoperative motor and sensory
examination were recorded as control values. All patients had
spinal anesthesia performed in the sitting position in the L4-5 or

132

Oral Presentations / 9. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book

L5-S1 interspinous space. All drugs were prepared for single
use under sterile conditions. The local anesthetics were
administered into intrathecal space over 30 seconds and the
end of drug administration was accepted as 0 minutes. All
patients were left in sitting position for 5 min and were given
supine position. Then they were given the prone jack-knife
position.
Sensory block level was assessed with the ‘pin prick’ test by
touching appropriate dermatome using standard dermatome
map; sympathetic block degree was measured with the feeling
of temperature on the skin by touching with cold alcohol sponge;
and motor block level was assessed with the modified Bromage
scale (0= no paralysis, thighs, legs and feet can be raised, 1=
thighs cannot be moved, knees moved, 2= knees cannot be
moved, ankles can be moved, 3= lower extremities cannot be
moved). Sensory block was recorded and evaluated as the
duration sensory block continued before regression to two
dermatomes. Sensory and motor block assessments were
performed during the operation. The duration to form sufficient
anesthesia for the relevant surgery, time when maximum levels
were reached, maximum level, time for sensory block to regress
two segments and end time for sensory block were recorded.
For motor block, maximum motor block degree and formation
duration, and end time for motor block were assessed and
recorded.
At the end of the surgical intervention, all patients were placed
in supine horizontal position and taken to the recovery room.
Patients had the verbal numerical scale (VNS) explained (0= no
pain, 10= most severe pain possible) and severity of pain was
recorded. The time for first analgesic requirements was
recorded (total analgesia duration). In the first hour in the
recovery room, sensory block and motor block levels were
recorded every 10 minutes. Patients with normal parameters in
the recovery room were sent to the general surgery ward.
Sensory block levels, motor block degrees were recorded in the
ward every 30 min from the 90th minute to 3 hours and every
hour from 3rd to 6th hours and at the 8th, 10th, 16th and 24th
hours. Patients were requested to report their time of first
urination and time of first mobilization. Patients without pain
during postoperative monitoring in the recovery room were
requested to note the time for first analgesic requirements and
wards were visited to record this information.

Results
In perioperative period, median values for dermatomal
distribution of sensory block levels were found similar between
groups. In ingroup comparisons, both groups were observed to
have pronounced increases at all times compared to the 2.5 min
value accepted as control value for sensory block degree
(p<0.05) (Figure 1).

Figure 1:
Figure 1. Dermatomal distribution of sensory block levels of
groups in the perioperative and postoperative period [Median
(Min-Max)]
*: p<0.05 (compared with Group B)
Comparison of time-linked variations in median distribution of
motor block degrees in perioperative period, there were no
statistically significant differences. In ingroup differences, the
motor block degrees of patients in both groups were clearly
higher at 12.5, 15, 20, 25 and 30 min measurement times
compared to the 2.5 min value (p<0.05) (Figure 2).

Statistical Analysis
Statistical assessment was completed using the SPSS 12.0 and
data are presented [mean ± standard deviation, median (minmax), n(%)]. The student t test was used to compare the groups
in terms of time to reach maximum sensory and motor block,
time to end of sensory block and motor block, two segment
regression and full analgesia durations, first mobilization and
first urination times.
The chi-square or Fisher’s exact chi-square tests were
performed to analyze data like number of patients reaching
motor block degree 3, number of patients with no motor block,
number of patients with VNS score 0 in postoperative recovery.
Simultaneous comparison between the groups for dermatomal
distribution of sensory block levels and motor block degrees,
maximum sensory and motor block degrees used the MannWhitney U test, with comparison of in-group control values using
the Wilcoxon X rank test. p<0.05 was accepted as significant.

Figure 2:
Figure 2. Motor block degrees in the perioperative and
postoperative period [Median (25% -75%)]
+: p<0.05 (compared to perioperative 2.5 minute measurement)
*: p<0.05 (compared with Group B)
&: p<0.05 (compared to postoperative 0 minute measurement in
both groups)
The median values of postoperative sensory block levels, data
of Group L in 90, 120 and 150 min were found to be statistically
lower compared to Group B (p<0.05). Comparison of ingroup
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sensory block levels, both groups had sensory block degrees at
20, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 150, 180 and 240 min which were
statistically lower compared to the 0 min value (p<0.05) (Figure
1).
The comparison of time-linked changes in mean distribution of
postoperative motor block degrees, the 90 min value in Group L
was found to be lower compared to Group B (p<0.05). In
ingroup differences over time, patients in both groups had
postoperative motor block degrees for all measurement times
from 90-240 min which were lower compared to postoperative 0
min values (p<0.05) (Figure 2).
There was no statistical difference determined between groups
in terms of time to reach maximum sensory and motor block
levels. The end times for sensory and motor block were
statistically shorter in Group L compared to Group B (p<0.05)
(Table 1). The median values for maximum sensory and motor
block degrees were similar in two groups.
Table 1. Time to reach maximum sensory and motor block
levels and the end times for sensory and motor block [Mean±SD
(Min-Max)]
Table 1:
Group B

Group L

(n=30)

(n=30)

14.17±4.17

15.17±5.29

(7.5-20)

(7.5-25)

16.02±4.61

17.59±6.61

(7.5-25)
200.90±36.69

(7.5-30)
174.50±36.44*

(110-295)
End time of motor 142.52±29.92
block (minutes)
(77-195)

(115-270)
118.39±34.21*

Time to reach the
maximum level of
sensory
block
(minutes)
Time
to
reach
maximum
motor
block (minutes)
End time of sensory
block (minutes)

(60-190)

*: p<0.05 (compared between groups)
The two groups were similar in terms of time for regression of
sensory block by two segments, time for first postoperative
analgesic requirements, first mobilization time and first urination
time (Table 2).
Table 2. Time for regression of sensory block by two segments,
time for first postoperative analgesic requirement, first
mobilization time and first urination [Mean±SD (Min-Max)]
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Table 2:

Time for regression
of sensory block by
two
segments
(minutes)
Time
for
first
postoperative
analgesic
requirement
(minutes)

Group B

Group L

(n=30)

(n=30)

62.42±13.29

60.33±16.37

(37.5-85)

(30-90)

272.33±49.97

244.67±61.77

(172-380)

(155-390)

Time
of
first 205.23±43.73
mobilization
(minutes)
(105-270)
Time
of
first 387.60±126.89
urination (minutes)
(105-660)

194.00±39.00
(100-260)
360.71±123.05
(150-600)

There were no statistically significant differences between
groups in terms of patient numbers without any motor block
development, with full motor block development and number of
patients with VNS score 0 in postoperative recovery (Table 3).
Table 3. Number of patients with modified Bromage score of 0
and 3, patients discharged on operation day and the next day,
patients with postoperative VNS score of 0 [n (%)]
Table 3:
Group B

Group L

(n=30)
Motor block degree 6 (20)
of 3 (n)

(n=30)
7 (23.3)

Motor block degree 3 (10)
of 0 (n)

2 (6.7)

Postoperative
score of 0 (n)

30 (100)

VNS 30 (100)

Discussion
Saddle block is a very suitable method for outpatient anorectal
surgery with high quality anesthesia and reduced hospital stay
(37). For outpatient anal surgeries, perianal and saddle blocks
are frequently chosen, because the time of first urination,
analgesic requirements are important factors in this process
(38). Spinal local anesthetics used for outpatient anesthesia
provide rapid return of motor and sensory block (8). With this
aim, the use of local anesthetics at low doses is commonly
encountered (38). Different densities of local anesthetics have
been shown to affect clinical spinal block and hyperbaric
solutions of anesthetic agents are known to provide better
control of block level. One of the ways to obtain hyperbaric local
anesthetic solution is to add dextrose (33). Studies about
addition of glucose to local anesthetics have stated that as
glucose concentration falls, variation of maximum levels
increases (39,40). A laboratory study by McLeod (41) compared
the densities of 2.5, 5 and 7.5 mg/mL bupivacaine and
levobupivacaine with 2, 5, 7.5 and 10 mg/mL solutions of
ropivacaine at 23 and 37 ºC. The results of this study, with a
total of 1250 density measurements, showed that the density of
the local anesthetics reduced with the increase in temperature
and with the increase in dextrose concentration. As sensory
block induced by hypobaric solutions shows unpredictable
distribution, they stated that the addition of 80 mg/mL glucose to
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local anesthetic solutions may provide more controlled block.
McLeod (41) stated the density of bupivacaine was 1.0242
g/mL with levobupivacaine density of 1.0248 g/mL at 37 ºC with
80 mg/mL glucose and 5 mg/mL local anesthetic. It was
mentioned that for anorectal surgical interventions with saddle
block, 1-1.5 mL 0.5% hyperbaric bupivacaine may be sufficient
(42). In our study we targeted rapid and sufficient sensory and
motor block. In the period of the study, there was insufficient
data about sufficient dose of hyperbaric levobupivacaine for
spinal anesthesia for anorectal surgery so we considered the
upper limit of the dose interval recommended for bupivacaine as
an appropriate dose for levobupivacaine. In our study, both local
anesthetic solutions we compared had hyperbaric behavior at
37 ºC and 5 minutes sitting duration allowed fixation in the
sacral and lower lumbar nerve roots and we found low level of
sensory block with limited variation in accordance with the
knowledge above [Group B: L3(L5-L2), Group L: L3(L5-L1)].

levobupivacaine (72 mg/mL dextrose) and hyperbaric
bupivacaine for saddle spinal anesthesia in perianal surgeries
and found the end times for sensory and motor block were
shorter with hyperbaric levobupivacaine (36).

Choosing local anesthetics inducing less motor block is
important as early mobilization is important for outpatient
surgical interventions. Studies have shown the motor block
efficacy of levobupivacaine is less compared to bupivacaine. In
our study, while there was no difference between the groups in
terms of maximum motor block levels, in the 90th minute the
motor block degree was statistically higher in bupivacaine group
compared to the levobupivacaine group. This complies with
similar results found by Lacassie et al. (43) Liao et al. (44) and
Yılmaz and Akçabay (45). A clinical study comparing the same
doses of hyperbaric levobupivacaine and hyperbaric
bupivacaine with additional fentanyl found the group
administered levobupivacaine had significantly shorter times for
motor block end time compared to the bupivacaine group,
overlapping with our results (30). In our study, time to first
mobilization was 205.23±43.73 min in Group B and
194.00±39.00 min in Group L. At first glance though this
situation is satisfying for patients, they may need opioids for first
pain and it should be remembered that it is more appropriate to
perform this treatment in hospital which may delay discharge
after outpatient anorectal surgery.

Kazak et al. identified the median values for first analgesic
requirement, first mobilization and first urination times with 6 mg
hyperbaric levobupivacaine and these duration times are much
shorter than the results obtained in our study (32).

The time to end of sensory and motor block was found to be
shorter in the levobupivacaine group. Luck et al. (27) prepared
solutions of hyperbaric bupivacaine, levobupivacaine and
ropivacaine with similar features for spinal anesthesia of
patients undergoing elective surgery in a study with the aim of
comparing the clinical effects and reported the return of motor
and sensory block was clinically similar for levobupivacaine and
bupivacaine. The median values for postoperative sensory
block levels in the groups at 90 min was identified to be
statistically significant at Group B S2 (0-L4), and Group L S3
(0-L5). The time for sensory block to reach maximum levels was
14.17±4.17 min in the bupivacaine group and 15.17±5.29 min in
the levobupivacaine group. We associated this situation with the
saddle block taking longer compared to the study by Alley et al.
(29). It is known that movement of local anesthetics in CSF lasts
up to 20-30 min, and we consider it important to keep the local
anesthetic doses low among patients who will be operated in
jack-knife position after saddle block. In our study, the median
sensory block degrees in the 5th minute were S1 (S3-L2) in
Group B and S1 (S3-L4) in Group L with the increase in median
values ending in the 20th minute in Group B and in 12.5 minutes
for Group L. Though this difference was not statistically
significant, it shows that local anesthetic spread may continue
until the 20th minute.
Boran et al. administered the same doses of hyperbaric

In a study combining 3 mg hyperbaric bupivacaine and
hyperbaric levobupivacaine with 0.5 mL (25 μcg) fentanyl for
saddle block for outpatient pilonidal sinus surgery, Candan et al.
reported sensory block levels in the 10th postoperative minute
were L1 in the group with hyperbaric bupivacaine and S5 in the
group with hyperbaric levobupivacaine. The end time for
sensory block was found to be significantly longer in the
hyperbaric bupivacaine group while these durations were
shorter compared to the two groups in our study. All patients
had Bromage score of 0 at the end of operation while in our
study there were 3 patients with motor block degree 0 in Group
B and 2 patients in Group L (34).

According to our findings, the highest level appeared to be L2 in
Group B and L1in Group L. When the two segment regression
times are compared (Group B: 62.42±13.29 min, Group L:
60.33±16.37 min), the results for patients administered
hyperbaric bupivacaine are similar to the 8 mg hyperbaric
bupivacaine group (Group B: 59±13 min) of Alley et al. (29). The
results for our hyperbaric levobupivacaine group were found to
be shorter than the 8 mg hyperbaric levobupivacaine group in
this study (Group L: 51±12 min).
Alley et al. (29) found the time for regression of sensory block to
S2 dermatome was 174±46 min for the group given 8 mg
hyperbaric levobupivacaine and 198±33 min in the group given
8 mg hyperbaric bupivacaine and stated that there was no
statistical difference between groups. Different to this study, we
found the end time for sensory block in Group L (174.50±36.44
min) was significantly shorter than Group B (200.90±36.69 min).
As anorectal surgery carries the risk of urinary retention,
patients should be discharged after they have urinated (1). In
our study, two patients in the group administered
levobupivacaine developed urinary retention requiring urinary
catheterization; however, this was not statistically significant.
We assessed formation of more intense block in the sacral
dermatome with saddle block administration as the cause of
urinary retention observed in our patients.
In conclusion, all patients in our study had saddle block
successfully induced with hyperbaric levobupivacaine and
hyperbaric bupivacaine and this was well-tolerated by patients.
Group L had statistically shorter mean motor and sensory block
durations compared to Group B. It was concluded that
hyperbaric levobupivacaine may be a better choice than
hyperbaric bupivacaine for outpatient anorectal surgeries with
saddle block. However, the long duration of sensory and motor
block, and delay to time of first urination in both groups leads us
to consider that the dose of local anesthetic should be further
reduced and patients should sit for longer than 5 minutes.
This study was presented as a poster at 43rd National
Congress of Turkish Anesthesiology and Reanimation Society
(28 October-01 November 2009, Antalya, Turkey).
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Peptide-1 Substance P Levels and Global
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Aim:
We aimed to investigate effects of vildagliptin and saxagliptin on
brain natriuretic peptide (BNP), neuropeptide Y, substance P
(SP), glucagon like peptide-1 (GLP-1) levels and left ventricular
global longitudinal strain (GLS), assessed by 3-dimensional
speckle tracking echocardiography in uncontrolled type 2
Diabetes Mellitus (T2DM).
Method:
Thirty seven inadequately controlled type 2 DM (HbA1c>7,5%)
patients who were recently prescribed to either vildagliptin 50
mg BID (n꓿21) or saxagliptin 5 mg QD (n꓿16) and completed
the study period were included. Body mass index, HbA1c, Hb,
creatinine, ALT, AST,BNP, NPY, SP, GLP-1 levels were
measured at admission, 1st and 3rd months of treatment.
Global longitudinal strain (GLS) was measured at admission
and 3rd month.
Results:
Age, BMI, gender, HbA1c, ALT, AST and lipid profiles were not
different between treatment groups. In whole group, AST, ALT
and HbA1c levels decreased significantly at 3rd month of
treatment (p <0.001, p꓿0.002, p꓿0.004 respectively) while
BNP and NPY values increased significantly (p< 0.001, 0.004;
respectively). In the vildagliptin group, BNP and NPY values
increased significantly at 3rd month of treatment (median
꓿10.06 (5.22 - 36) vs. 20.54 (6.4 - 60.89), p꓿0.020 and 9.6 (4.3
- 27.7) vs. 17 (3.92 - 42.1), p꓿0.047,respectively). In the
saxagliptin group only BNP levels increased significantly
(median꓿8.5 (3.71 - 44) vs. 18.38 (2.36 - 50), p꓿0.015). In both
treatment groups; SP,GLP-1 levels and GLS measurements did
not change significantly during follow-up period. Basal and 3rd
month mean GLS were -16.34±2.83 vs. -15.82±2.40 in
vildagliptin group and -16.41±2.80 vs.-16.72±2.83 in saxagliptin
groups, respectively.
Conclusions:
The current study demonstrated that treatment with DPP-4
inhibitors was associated with increased levels of BNP and
NPY levels. However, this finding was not supported by GLS
measurements assessed by 3-dimensional speckle tracking
echocardiography, as subclinical myocardial damage or cardiac
dysfunction was not noted during the study period.
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Birinci basamak, Aile
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Aim:
Öğrencilerin Aile hekimliği disiplini bilgi düzeylerini belirlemek,
birinci basamağa yaklaşımı, aile hekimliği kariyerine olan ilgisini
ve bunu etkileyen faktörleri saptamak ve sağlık sunumu üzerine
aile
hekimliği
uygulamasının
etkisini
araştırmak
amaçlanmaktadır.
Method:
Araştırmamızın evreni 713 kişi olup, örneklem büyüklüğü ise %
5 hata payı ve %95 güven aralığında 250 kişi olarak hesaplandı.
Tıp fakültesi öğrencilerinin aile hekimliği hakkındaki bilgi, tutum
ve davranışlarını ölçen toplam 62 sorudan oluşan anket
kullanıldı. Normal dağılım gösteren değişkenlerde iki grup
karşılaştırmaları bağımsız iki örnek t testi ile gerçekleştirilmiştir.
Normal dağılmayan değişkenlerde ise iki grup karşılaştırmaları
Mann-Whitney u test ile incelendi. Kategorik değişkenlerde
dağılım ilişkisi Chi-Square test ile incelendi. İstatistiksel
anlamlılık p<0,05 olarak kabul edildi. Veriler IBM SPSS versiyon
22 programında değerlendirildi.
Results:
Katılımcıların %50,4’i erkek, %49,5’ u kadındı ve yaş ortalaması
22±2,4 idi. Son bir yılda aile hekimine hiç gitmeyenlerin oranı
%41,1 idi. Katılımcılar acil durumlar dışında ilk olarak kayıtlı
oldukları aile hekimine başvurduklarını (%28,5), aile hekimine
gitme nedeni olarak en çok (%63,8) küçük sağlık sorunları
nedeniyle gittiklerini belirttiler. Katılımcıların %79,3 sevk
sisteminin uygulanmasını istiyordu. Katılımcıların aile
hekimlerinin görevleri ile ilgili yanıtlar incelendiğinde en çok
bildikleri üç önerme sırasıyla ; ‘bebeklik, çocukluk ve erişkin
dönemi aşılamasını yapar’ (%90,2), ‘pansuman, enjeksiyon ve
yara bakımı hizmetleri verilmektedir’ (%87) ve “sağlık raporu
verebilir” (%84,1) oldu.
Conclusions:
İnsanların büyük çoğunluğu herhangi bir sağlık problemi
yaşadığında ilk olarak aile hekimine başvurmak yerine üst
basamak sağlık vericilerine başvurmaktadır. Katılımcıların
yaklaşık yarısının son bir yılda aile hekimine hiç gitmediklerini
belirtmiş olmaları, durumun ne denli vahim olduğunu rakamsal
olarak göstermektedir. 2.ve 3.basamak sağlık vericilerine
ulaşmak için sevk sisteminin getirilmesi birinci basamağın daha
etkili kullanılmasını sağlayabilir. Ayrıca aile hekimi tarafından üst
basamağa yönlendirilen hastalara ayrıcalık tanınabilir. İnsanların
ASM’leri ilk başvurulacak sağlık kuruluşu olarak benimsemesi
için öncelikle bu konuda bilgilendirmeler yapılmalıdır. Ülkemizde
yürütülmekte olan Aile Hekimliği Uygulamasının istenen

başarıya ulaşması ancak kişilerde uygulamayla ilgili farkındalığın
artırılması mümkün olabilir.
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Aim:
This study aims, is to evaluate some socio-demographic factors
affecting their loneliness and depression levels in the elderly.
Method:
The population of this cross-sectional study included 15674
elderly people living in the Manisa Celal Bayar University Health
Education and Research District in 2019. The sample size of the
study was calculated as 375 using Epi Info 7.0 software.
Sample selection was performed by a simple random sampling
method of the records of Manisa Provincial Public Health
Directorate. The data were collected by researchers, and the
participation ratio was 93.0% (n=348). Data were collected
using a questionnaire, some socio-demographic characteristics,
the Turkish version loneliness scale for elderly and geriatric
depression-SF scale were used as a data collection instrument.
SPSS software was used for data analysis. The data were
analyzed by using descriptive statistics, univariate and
multivariate (with multiple regression), and corelasyon analysis.
Results:
The mean total score elderly loneliness scale was 6.96 ± 5.04
(median 6.00). According to the geriatric depression scale, the
prevalence of depressive symptoms was 41.4%. In addition, it
was determined that there was a statistically strong positive
correlation between loneliness scale for elderly and geriatric
depression scale mean scores (p <0.000).
Conclusions:
It was determined that as the loneliness score increased, the
level of depression also increased. Multivariate analyses
indicated that the prevalence of depressive symptoms is more
likely higher in elderly, it was found that the women, being low in
education and income levels, and in elderly people with poor
perceived health status significantly increase the prevalence of
depressive symptoms.
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Tütün Ürünleri Kullanımı İle İlişkili Cerrahi
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Tütün, Pulmoner
komplikasyonlar, Sigara bıraktırma, Göğüs cerrahisi
Aim:
Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının, cerrahi tedavi
gerektirebilecek hastalıkların etiyolojisinde ve tedavi sürecinde
etkilerini değerlendirmek amacıyla bu çalışma planlanmıştır.
Method:
Retrospektif olarak planlanan bu çalışma tanımlayıcı bir
çalışmadır. Ekim 2006 ile Ekim 2019 tarihleri arasında göğüs
cerrahisi kliniklerine başvuran 754 hastaya ait arşivler
taranmıştır. Hastalara ait dosyalar incelendi, radyoloji ve
laboratuar sonuçları değerlendirildi, elde edilen veriler
karşılaştırmalı olarak analiz edildi. Araştırmacı tarafından
toplanan verilere ait izinler, ilgili hastanelerden alınmıştır.
Verilerin değerlendirilmesinde ölçüm ile elde edilen
değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu için kolmogorov
smirnov testi uygulanacaktır. Tanımlayıcı istatiksel oran (%) ve
frekans (n) ile ifade edildi. Verilerin istatiksel analizi SPSS 20.0
paket programı kullanılarak değerlendirildi. İstatistiksel olarak
p<0.05 anlamlı kabul edildi. Verilerin analizinde tanımlayıcı
istatistikler kullanıldı. Kategorik ölçümlerin özetlenmesi için sayı
(n) ve yüzde, normal dağılım gösteren sürekli ölçümler için
ortalama ve standart sapma (s.s), dağılımı normal olmayan
değişkenler için median (min-max) hesaplandı. İki grup
karşılaştırmada normal dağılım gösterdiği belirlenen
parametreler arasında student t testi, normal dağılım
göstermeyen değişkenler arasında ise mann-whitney u testi
kullanıldı. Gruplar arasındaki farkın karşılaştırmasında ki-kare,
fischer-exact test kullanıldı.
Results:
Katılımcıların %71,1’i erkek, %28,9’ u kadındı ve yaş ortalaması
47±22 (Min:18 Max:95) idi ve hastanede kalış süresi 8,87±6,9
gün idi. Olguların 423'ü (%56,1) tütün kullanıcısıydı. Tütün
kullanmıyanların sayısı ise 331 (%43,9) idi. Ameliyat sonrası
hastalara pulmoner rehabilitasyona başlandı ve taburcu
oluncaya kadar devam etti. Tütün kullanan 423 hastanın 110
(%26,0)’unda komplikasyon gelişmiştir. Tütün kullanmayan
hastaların (331) ise 27 (%8,2)’sinde komplikasyon gelişmiştir.
Sigara içme ve postoperatif komplikasyon arasında pozitif bir
ilişki bulundu (p<0.05).
Conclusions:
Sonuçlarımız, tüketilen sigara miktarının postoperatif
komplikasyon oranı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Tütünle
mücadelede, tütün kullanmının cerrahi sonuçları olacağı ve
cerrahi sonrası komplikasyonların ortaya çıkma olasılığının
yüksek olmasına vurgu yapılması halk sağlığına katkıda
bulunacaktır.
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Aim:
Bu çalışmanın amacı üreme çağındaki kadınların acil
kontraseptif yöntemleri bilme, uygulama ve kullanım
durumlarının tespiti, istenmeyen gebelik ve istemli, istemsiz
düşük ile ilişkisini belirlemektir.
Method:
Tanımlayıcı tipteki bu çalışma İstanbul Kartal 1 No’lu Aile Sağlığı
Merkezine kayıtlı 15-49 yaş aralığında 407 kadın ile yürütüldü.
Veriler çalışmacılar tarafından oluşturulan bir anket formuyla
toplandı. P<0,05 olarak bulunan değerler istatistiksel olarak
anlamlı kabul edildi.
Results:
Katılımcıların yaş ortalaması 34,4±7,7 yıl ve % 41,6(n=170)’sı 8
yıl ve altı eğitime sahipti. Katılımcıların %65,4(n=266)’ü herhangi
bir gebelikten korunma yöntemi kullanmaktaydı. Tüm katılanlar
içinde modern yöntem kullanım oranı %53,0(n=216)’tür.
İstenmeyen gebelik öyküsü olan kadın oranı %17,3(n=59)’tür ve
bu kadınların %95,7(n=44)’si korunmasız bir cinsel ilişki
sonrasında gebe kalmıştır. Acil kontraseptif yöntemleri
tanımlamak için kullanılan terimlerden herhangi birini duyanların
oranı %47,6(n=190)’dır. Bu terimleri duyanların sadece
%62,1(n=113)’i yöntemin nasıl kullanılacağını bilmektedir.
Çalışmaya katılanların %11,3(n=46)’ü daha önce en az bir defa
acil gebelikten korunma yöntemi kullanmıştır. Gebelik sayısı,
eğitim düzeyi ve gelir düzeyi arttıkça acil kontraseptif yöntem
kullananların oranı anlamlı olarak artmaktadır. Acil kontraseptif
yöntemi kullananlar, bu yöntemi çoğunlukla sağlık kurum ve
kuruluşlarından (%56,5’i)(χ=15,860; p=0,003) duymuştur. Acil
kontraseptif yöntemlere başvurmanın en sık nedeni “geri çekme
yönteminin” başarısızlığı (%55,9; n=19)’dır. Acil kontraseptif
yöntem kullananlar arasında gebe kalanların oranı
%10,9(n=5)’dur. Katılımcılar Acil kontraseptif yöntemleri büyük
ölçüde eczaneler(%87,0; n=40)’den temin etmektedir.
%27,5(n=112) katılımcı bundan sonra ihtiyaç halinde acil
kontraseptif yöntem kullanabileceğini belirtmiştir.
Conclusions:
Çalışmamızda gebelikten koruyucu herhangi bir yöntem ve
modern yöntem kullanım oranları benzer çalışmalara göre
yüksek bulunmuştur. Buna rağmen istenmeyen gebelikler
mevcuttur ve bu durum; yüksek oranda morbidite, mortalite ve
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yetersiz prenatal bakım riski taşımaktadır. Özellikle kontraseptif
yöntem kullanma, acil kontraseptif yöntemleri bilme ve kullanma
oranları düşük olan bireylerde; üreme sağlığı hizmetleri
farkındalığının ve bilgi düzeyinin arttırılması, acil kontraseptif
yöntem kullanımı ile ilgili çekincelerin giderilmesi için Aile Sağlığı
Merkezlerinin güçlendirilmesi gerekmektedir.
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Zarit Bakıcı Yük Ölçeği
Aim:
Evde Bakım, teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, ihtiyaç
sahiplerine kendi ortamlarında sağlık bakımı hizmetlerinin
verilmesidir. Bu hizmette birincil hedef bireyin kendi-kendine
yetecek düzeye gelmesini sağlamak, ilerleyici ve sürekli
hastalıkların komplikasyonlarını önlemektir. Bütün bunları
sağlarken göz ardı edilmemesi gereken önemli bir konu da
bakım verenin ruhsal durumudur. Bu çalışmanın amacı Evde
Sağlık Hizmetleri Birimine kayıtlı geriatrik hastaların bakım
verenlerinin tükenmişlik düzeylerinin ve bakım yükünün
değerlendirilmesidir.
Method:
Geriatrik hasta grubunda Evde Bakıma ihtiyacı olan hastalara
bakım verenler üzerinde yapılmıştır. Tükenmişlik düzeyi
Maslach Tükenmişlik Ölçeği, bakım yükü ise Zarit Bakıcı Yük
Ölçeği (ZBYÖ) kullanılarak belirlendi.
Results:
Çalışmaya alınan 150 bakım verenin 120'si kadın (%80), 30'u
erkek (%20) idi. Yaş ortalaması 53,25±14,08 idi. %10’u eğitim
görmemişken %72’si lise düzeyine kadar eğitimliydi. Bakım
verenlerin %90,7’si (n=136) sadece bu görevi yapıyor ve başka
işle uğraşmıyordu ve grubun %18’i (n=27) sadece bakıcı olarak
çalışıyordu. Bakım verenlerin %67,3’ü 1. derece akrabalardı ve
%80’i (n=120) bu hizmetten hiçbir gelir elde etmiyordu. Bakım
verilen hastaların %65,3’ünün asıl hastalığı Alzheimer, Demans,
SVH gibi nörolojik, %8’inin malignite, %5,3’ünün kalça kırığı,
muskuler distrofi gibi kas iskelet sistemi kökenli idi ve
%52,7’sinin (n=79) hem beslenme hem de inkontinans problemi
mevcuttu. 2 yıl ve daha fazla süreyle hastaya bakım hizmeti
veren 93 kişi (%62) vardı. Bakım verenlerin %61,3’ünden
hastanın hizmeti dışında ev işleri gibi hizmetler de bekleniyordu
ve %68’inin başka yardımcısı yoktu
%88’i 24 saat hizmet veriyordu. %66,7’si (n=100) hastasını kısa
süreli bile olsa yalnız bırakamıyordu. Bakım verenlerin %25,3’ü
acil bir durumda ne yapacağını bilmiyordu.
Bakıcı olmayanlarda ve akrabalık bulunanlarda Zarit bakım yükü
skoru, Maslach tükenmişlik ölçeği anlamlı olarak yüksek
bulundu (p<0.001).
Conclusions:
Sonuç olarak Evde Bakım Hizmeti ihtiyacı olanların sadece
kendileri değil hastaya bakım veren kişilerin de sorunları, ruhsal

problemleri ve beklentileri göz önüne alınmalı gerekli tıbbi ve
sosyal destek sağlanmalıdır.
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Zerrin Gamsızkan1, Şengül Cangur2
1. Duzce University Medical Faculty, 81000 Duzce, Turkey E-mail:
zgamsizkan@yahoo.com
2. Duzce University Medical Faculty Biostatistics Department

Presentation on 07/03/2020 13:00 in "Oral presentations 9" by Zerrin Gamsızkan.

Keywords / Anahtar Kelimeler: Repeated Emergency
Service admissions, health education
Aim:
Both in the world and in our country, emergency department
outpatient clinics have problems of density and inability to use
effectively. The aim of this study is to determine the general
distribution of the admissions to the adult emergency
department of our university hospital, to determine the
frequency and intensity of the diseases according to gender,
age and months and to discuss the reasons for the inability of
emergency services.
Method:
The study was conducted as a retrospective analysis of the data
of patients who applied to Düzce University Research and
Application Hospital Emergency Department polyclinics
between October 2018 and October 2019.
Results:
Of the 75622 patients who were admitted to the emergency
department within a year, 54.5% (n = 41183) were female and
45.5% (n = 34439) were male, and the mean age of the patients
was 40.3 ± 20.2 (0-108). The rate of women who came to the
emergency department within a year was significantly higher (p
<0.001). In addition, while the proportion of individuals in the
19-89 age group was significantly higher than those in other age
groups, the proportion of individuals in the age group of 90
years and older was significantly lower than those in the other
age group (p <0.01 for each). While 82.8% (n = 62620) of the
patients who came to the emergency department returned
within one month, 17.2% (n = 13002) were patients who came
once in a month. The rates of patients who returned to the
emergency department within one month were significantly
different (p <0.001).
Conclusions:
The proper use of emergency services is important for both
healthcare workers and patients. In order to reduce emergency
department re-admissions and to improve the quality of
secondary and tertiary health care services, starting from
primary care, counseling and patient education should be
planned
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Keywords / Anahtar Kelimeler: partner şiddeti, riskli sağlık
davranışları, gençler
Aim:
Partner şiddetinin yaygınlığının ergenler ve genç kadınlar
arasında genel popülasyona kıyasla daha yüksek olduğu
varsayılmaktadır. Çalışmamızda üniversite öğrencilerinin partner
şiddetine tanıklık durumları ve riskli sağlık davranışlarına etkisini
değerlendirmek amaçlanmıştır.
Method:
Kesitsel-analitik desende planlanmış olan çalışma, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin merkez ilçesinde 2016-2017
döneminde eğitim alan güncel öğrenci sayısı belirlenerek,
yapılan tabakalama sonrası seçilen 2509 kişi ile yürütüldü.
Katılımcılara
uygulamacılar
tarafından
hazırlanan
sosyodemografik verileri ve sigara ve nargile içme, alkol ve
madde kullanımı, şiddet davranışları gibi riskli alışkanlıkları
sorgulamak amacıyla hazırlanan anket uygulandı. Bu çalışmada
sunulmuş olan veriler ‘Üniversite Öğrencilerinde Riskli Sağlık
Davranışlarının Sıklığı, Aile Hekimlerince Verilen Sağlık
Hizmetinin Etkisi’ isimli Aile Hekimliği tezinden derlenmiş ve
yeniden analiz edilerek sunulmuştur.
Results:
Katılımcıların %50,2’si kadın, %49,8’i erkekti. %7,6’sı son bir
yılda partner şiddetiyle karşılaştığını belirtti. Şiddete tanıklıkla
cinsiyet arasında anlamlı fark vardı ve bu oran kadınlarda
(%13,6) erkeklerden (%1,5) yüksekti. Son 10 yıldır ağırlıklı
olarak kırsalda yaşamış olanlar (%11,3) kentli (%7,0) ve yurt
dışı menşeli (%9,1) olan yaşıtlarına kıyasla daha sık partner
şiddetiyle karşılaşmıştı. Aile içi şiddete tanıklık etmiş
öğrencilerde partner şiddetiyle karşılaşma oranı (%12,3),
tanıklık etmemiş olanlardakinden (%7,0) daha yüksekti. Partner
şiddetiyle karşılaşmış olan grupta, nargile ve madde kullanımı,
kavgaya karışma, kavgada yaralanma ve silah taşıma davranışı
daha sıktı.
Conclusions:
Genç erişkinler arasında partner şiddetine maruziyetin yaygınlığı
endişe vericidir. Ergenlik ve erken yetişkinlik, sağlıklı ve istikrarlı
ilişkilerin temelini atmada önemli bir dönemdir. Gençlerin
şiddetten uzak ilişkilerden yararlanmalarının sağlanması
gelecekleri için önemli bir yatırımdır.Partner şiddetini önlemeye
ve ele almaya yönelik politika ve hizmetlerin artırılması ve
mevcut programların ergen ve genç yetişkinlere ulaşacak
şekilde uyarlanması gerekmektedir.
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Üniversite Öğrencilerinde İnternet Kullanım
Profili ve Sigara Kullanımının İnternet
Bağımlılığı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Sigara, internet bağımlılığı,
üniversite öğrencileri
Aim:
Katip Çelebi Üniversitesi öğrencilerinde internet kullanım
profilini, internet bağımlılığı sıklığını ve internet bağımlılığı ile
sigara kullanımı arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Method:
Araştırma 01.02.2018-31.05.1018 tarihleri arasında Katip
Çelebi Üniversitesi’nde 281 üniversite öğrencisi arasında
yapıldı. Veriler; 21 soruluk sosyo-demografik veri anketi, 6
soruluk Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi ve 20 soruluk Young
İnternet Bağımlılığı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.
Verilerin istatistiksel analizi SPSS 15.0 programıyla yapıldı.
Verilerin değerlendirilmesinde; sürekli değişkenler ortalama ±
standart sapma ya da medyan (minimum-maksimum)
değerleriyle, kategorik değişkenler ise frekans ve yüzde
değerleriyle ifade edildi. Kolmogorov-Smirnov testine göre
normal dağılım yapmayan parametrelerin karşılaştırmasında
Mann-Whitney U testi kullanıldı. Kategorik değişkenlerin
karşılaştırılması ki-kare testi ya da Fisher’in kesin ki-kare testi ile
yapıldı. Sürekli değişkenler arasındaki ilişkiler Spearman
korelasyon analizi ve lineer regresyon analizi kullanılarak
incelendi.
Results:
Katılımcıların yaş ortalaması 21.86±1.91 idi. Katılımcıların
%48.8’i sigara kullanıyordu. Fagerström Nikotin bağımlılık testi
puanlarına göre sigara kullananların %3.6’sı çok yüksek bağımlı,
%.14.6’sı yüksek bağımlı, %8’i orta derecede bağımlı, %21.9’u
az bağımlı, %51.8’i çok az bağımlı olarak bulundu. Young
İnternet Bağımlılığı Testi’ne göre katılımcıların %0.4’ü internet
bağımlısı, %11.7’si riskli internet kullanıcısı, %87.9’si ise
ortalama internet kullanıcısı olarak tespit edildi. Young Ölçeği
puanı ortalaması 36.94±10.70, median değeri 35.00 (min:20,
max:84) olarak hesaplandı.
Çalışmamızın sonuçlarına göre; sigara bağımlılığı bulunan
öğrencilerin internet bağımlılığına olan eğilimlerinin de arttığı
tespit edildi. İnternet bağımlılığı ve/veya riskli internet
kullanımının erkeklerde, kadınlardan daha yaygın olduğu
görüldü.
Conclusions:
Sağlıkçıların sigara bırakma ve akılcı internet kullanımı
konusunda eğitim vermeleri koruyucu sağlık hizmeti açısından
gereklilik arz edebilir. Bağımlılıklarla mücadele için merkezlerin
açılması ve sayısının arttırılması önemli bir sağlık hizmeti
olacaktır.
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Çocuklarda Farklı Yaş Gruplarında Başlanan Ambliyopi
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%2-5’inde görülür ve çocuklarda önlenebilir görme
bozukluğunun en sık sebebidir. Ambliyopi görsel gelişimin
olduğu süreçte meydana gelir ve görme yollarının gelişiminin
kesintiye uğramasına sebep olur. Görsel gelişimin kritik
sürecinde uygun görsel stimülasyon sağlandığında geri
döndürülebilir bir süreçtir (2). Refraktif kusurlar, strabismus
veya stimulus deprivasyonu sebebiyle gelişebilmektedir (1).
Çalışmamızın amacı farklı yaş gruplarında ambliyopi tedavisinin
etkisini değerlendirerek tedaviye başlangıç yaşının sonuç görme
keskinliği üzerine etkisinin olup olmadığını incelemektir.

Presentation on 07/03/2020 13:45 in "Oral presentations 11" by Rüveyde Garip.

Gereç ve Yöntemler
Keywords / Anahtar Kelimeler: ambliyopi tedavisi; görme
keskinliği
Aim:
Çalışmamızın amacı farklı yaş gruplarında ambliyopi tedavisinin
etkisini değerlendirerek tedaviye başlangıç yaşının sonuç görme
keskinliği üzerine etkisinin olup olmadığını incelemektir.
Method:
Çalışmaya refraktif ambliyopi tanısı ile en az 3 yıl süre ile takip
edilen 107 hastanın 171 gözü dahil edildi. Hastalar yaş
gruplarına göre 0-6 yaş arası (1. grup), 6-10 yaş arası (2. grup)
ve 10 yaş üzeri (3. grup) olmak üzere üç gruba bölündü. Tüm
hastaların dosyaları retrospektif olarak taranarak hastaların yaş,
cinsiyet gibi özelliklerinin yanı sıra kliniğe ilk başvuru yaşı, ilk
başvuru anındaki en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK),
sferik ve silindirik kırma kusurları, takip ve tedavi sonucundaki
EİDGK ve EİDGK'de kaç sıra artış olduğu değerlendirilmiştir.

Çalışmaya Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz
Hastalıkları polikliniğinde anizometropik ve isoametropik
ambliyopi tanısı ile en az 3 yıl süre ile takip edilen 107 hastanın
171 gözü dahil edilmiştir. Hastalar yaş gruplarına göre 0-6 yaş
arası (1. grup), 6-10 yaş arası (2. grup) ve 10 yaş üzeri (3. grup)
olmak üzere üç gruba bölünmüştür. Tüm hastaların dosyaları
geriye dönük olarak taranarak hastaların yaş, cinsiyet gibi
demografik verilerinin yanı sıra kliniğe ilk başvuru yaşı, ilk
başvuru anındaki EİDGK, sferik ve silindirik kırma kusurları,
tedavi uyumu, üç yıllık takip ve tedavi sonucundaki EİDGK ve
başvuru anındaki görme keskinliğine göre kaç sıra artış olduğu
değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizde SPSS 20 paket
programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistiksel veriler ortalama ±
standart sapma olarak ifade edildi. Bağımsız niceliksel verilerin
karşılaştırılmasında ANOVA, post hoc, tukey testleri kullanıldı.
p˂0.05 olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular

Results:
Birinci grupta 35 çocuk (61 göz), ikinci grupta 53 çocuk (82
göz), üçüncü grupta ise 19 çocuk (28 göz) bulunuyordu. Sferik
kırma kusurları açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu
(p=0.372). İlk başvuruda ortalama EİDGK 1., 2. ve 3. grupta
sırası ile 0,44±0.18, 0.42±0.19, 0.50±0.18 olarak bulundu ve
gruplar arasında başlangıç EİDK açısından anlamlı fark yoktu
(p=0.129). Üç yıl takip sonucunda ortalama EİDGK 1. grupta
0.89±0.19, 2. grupta 0.78±0.18, 3. grupta ise 0.75±0.16 olarak
bulundu. Birinci grupun sonuç görme keskinliğinin diğer
gruplara göre anlamlı derecede daha fazla olduğu bulundu
(p=0.02 ve p=0.03). İkinci grubun üçüncü gruba göre sonuç
görme keskinliği daha fazla olmasına rağmen bulunan fark
istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.741). EİDGK’deki artışa
bakıldığında 1., 2., ve 3. grupta sırasıyla 3.28±2.55, 1.66±1.83
ve 1.01±1.66 sıra görme artışı saptanmıştır. En fazla görme
artışının 1. grupta olduğu görüldü (p˂0.01). ikinci grupta üçüncü
gruba göre daha fazla sıra artışı olmasına rağmen bulunan fark
anlamlı değildi (p=0.321).
Conclusions:
Çalışmamızda 7 yaşından önce ambliyopi tedavisi başlanan
çocuklarda sonuç görme keskinliğinin daha iyi olduğu ve görme
artışının daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu durum okul öncesi
yaş grubunda özellikle ilk 3 yaşta rutin oftalmolojik muayene ve
ambliyopinin erken tanısının önemini ortaya koymaktadır.
Full Text

Giriş
Ambliyopi, gözde veya görme yollarında yapısal bir anormallik
olmadan tek taraflı veya çift taraflı en iyi düzeltilmiş görme
keskinliğinin (EİDGK) düşük olmasıdır (1). Genel popülasyonun

Yüz yedi çocuğun 43’ü (%40.2) kız, 64’ü (%59.8) erkekti. Birinci
grupta 35 çocuk (61 göz), ikinci grupta 53 çocuk (82 göz),
üçüncü grupta ise 19 çocuk (28 göz) bulunuyordu. Grupların
ortalama sferik değerleri 1., 2. ve 3. grupta sırası ile +3.73D ±
3.44, +4.44D ± 3.18 ve +4.43D ± 2.42 olarak bulundu. Gruplar
arasında sferik değerler açısından istatistiksel anlamlı fark
bulunmadı (p=0.372). İlk başvuruda ortalama EİDGK 1. grupta
0,44±0.18, 2. grupta 0.42±0.19, 3. grupta ise 0.50±0.18 olarak
bulundu ve gruplar arasında başvuru anındaki EİDGK açısından
anlamlı fark yoktu (p=0.129). Üç yıl takip sonucunda ortalama
EDGK 1. grupta 0.89±0.19, 2. grupta 0.78±0.18, 3. grupta ise
0.75±0.16 olarak bulundu (grafik 1). Gruplar sonuç görme
keskinliği açısından birbiri ile karşılaştırıldığında 1. grupun sonuç
görme keskinliğinin diğer gruplara göre fazla olduğu görüldü ve
bulunan değer istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.02 ve p=0.03).
İkinci grubun üçüncü gruba göre sonuç görme keskinliği daha
fazla olmasına rağmen bulunan fark istatistiksel olarak anlamlı
değildi (p=0.741). EİDGK’deki artışa bakıldığında 1. grupta
3.28±2.55 sıra, 2. grupta 1.66±1.83 sıra, 3. grupta 1.01±1.66
sıra görme artışı saptanmıştır. En fazla görme artışının 1. grupta
olduğu görüldü ve bulunan fark anlamlıydı (p˂0.01). ikinci grupta
üçüncü gruba göre daha fazla sıra artışı olduğu görülmesine
rağmen bulunan fark istatistiksel olarak anlamlı değildi
(p=0.321).
Grafik 1. Yaş gruplarına göre tedavi sonrası ulaşılan EİDGK
değerleri
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Tartışma
Ambliyopi erken yaşlarda görsel gelişimin yetersiz olmasına
bağlı olarak oluşur. Görsel gelişim tamamlanmadığı için
doğumda görme keskinliği zayıftır. Görsel gelişimin normal bir
şekilde devam edebilmesi için iki gözde eşit ve net retinal
görüntüler, iki gözde uyumlu bakış poziyonları gibi uygun görsel
stimülasyonlara ihtiyaç vardır. Bu koşullar sağlandığında görme
keskinliği yaşamın ilk yıllarında hızlıca artmaya başlar. Bu
dönem kritik periyod olarak adlandırılır (2). İnsanlarda kritik
döneminin doğumdan sonraki 6. haftada başladığı
düşünülmektedir. Kritik periyodun ne zaman sona erdiği net
olarak bilinemese de 6-12 yaş arasında olduğu
düşünülmektedir. Bu nedenle çocukların ambliyopi gelişimine en
duyarlı oldukları dönem hayatın ilk 2-3 yılıdır ve bu duyarlılık 6-7
yaşa doğru gittikçe azalmaktadır (3). Bu nedenle erken tanı ve
tedavi görsel fonksiyonların iyileştirilmesi için önem taşır.
Ambliyopi kritik periyodta görsel uyaranların düzenlenmesi ile
tedavi edilebilir. Tedavinin amacı az gören gözün kullanılmaya
zorlanmasıdır.
Erken çocukluk çağında başlanan ambliyopi tedavisinin görsel
sonuçlarının daha iyi olduğunu gösteren pek çok çalışma
mevcuttur. Scott ve ark.’nın (4) yaptığı bir çalışmada 2-3
yaşlarda tedavi başlanan çocuklarda 4-5 yaşa göre daha iyi
sonuçlar elde edildiği belirtilmiş ve erken yaşlarda tedavi
başlanan çocuklarda tedavinin daha etkili olduğu gösterilmiştir.
Fronius ve ark.’nın (5) yaptığı başka bir çalışmada 5-16 yaş
arası çocuklar değerlendirilmiş ve 7 yaşından önce tedavi
başlanan çocuklarda daha fazla görme artışı olduğu bildirilmiştir.
Aynı çalışmada görme artışının tedaviye başlangıç yaşı
büyüdükçe azaldığı gösterilmiştir. Bizim çalışmamızda da
literatür bilgisi ile uyumlu olarak 6 yaşından daha erken tedavi
başlanan çocukların görme keskinliğinin diğer yaş gruplarına
göre daha yüksek olduğu görüldü. Altı yaşından sonra tedavi
başlanan çocuklarda görme düzeyinde artış saptanırken bu artış
daha erken tedavi başlanan çocuklar kadar fazla değildi. 6-10
yaş arası tedavi başlanan çocuklarda 10 yaş üzeri tedavi
başlanan gruba göre görme keskinliğinin daha iyi olduğu ve
daha fazla görme artışı olduğu saptandı. Ancak bulunan fark
istatistiksel olarak anlamlı değildi. Erken yaşlarda başlanan
tedaviye yanıtın daha iyi olduğu ve bu yanıtın yaş büyüdükçe
azaldığı görüldü.
Sonuç olarak çalışmamızda 7 yaşından önce ambliyopi tedavisi
başlanan çocuklarda sonuç görme keskinliğinin daha iyi olduğu
ve görme artışının daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu durum
okul öncesi yaş grubunda özellikle ilk 3 yaşta rutin oftalmolojik
muayene ve ambliyopinin erken tanısının önemini ortaya
koymaktadır.

5. Fronius M, Cirina L, Ackermann H, Kohnen T, Diehl CM.
Efficiency of electronically monitored amblyopia treatment
between 5 and 16 years of age: New insight into declining
susceptibility of the visual system. Vision Research
2014;103:11-19.

148

Oral Presentations / 9. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book
Oral Presentation / Research

Evaluation of the Contraception Behaviors
Who Apply Family Health Center for Family
Planning
Gökmen Özceylan1
1. çorlu ilçe sağlık müdürlüğü
2. Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü, 59850 tekirdağ, Turkey E-mail:
gokmenozceylan01@hotmail.com
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Family Planning,
Contraception, Contraception Behavior
Aim:
The aim of this study was to evaluate the knowledge, attitudes
and behaviors of individuals who applied to family health center
for family planning about sociodemographic characteristics and
contraception methods.
Method:
The population of the study consisted of people who applied to
family medicine unit for family planning between 01April-01
December 2019 (n=60). Participants were given a questionnaire
which included a total of 30 questions, SPSS 22.0 statistical
package program was used for all statistical calculations. In
addition to descriptive statistical methods (mean, standard
deviation, frequency), chi-square test was used to compare the
data. Results were evaluated at 95% confidence interval and p
<0.05 significance level.
Results:
The mean age of the participants was 29.34 ± 4.72 (min = 19max = 38). Of the participants, 93.33% (n = 56) were female.
Participants were more familiar with modern family planning
methods than traditional methods. While the IUD (58.24%) was
the most commonly known method for women, withdrawal
(100.00%) was for men. Those who have been married for more
than three years, have children and have a history of
miscarriage were significantly higher have knowledge about
family planning methods.( p<0,001;p=0,002;p=0,004). The level
of knowledge of family planning method was significantly higher
in individuals with higher education and income levels
(p=0.003;p=0.004). The participants stated that they were afraid
to use tube ligation in women ( 23.33%) and IUD (19.64%). In
men, vasectomy (66.67%).
Conclusions:
The majority of the applicants to consult the family planning
method were women and the males did not make enough
applications. It was determined that the men sent their partners
to take condoms for themselves. Both men and women did not
have sufficient information about contraception methods
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İntihar Girişimi Nedeniyle Çocuk Acile
Başvuran Adolesanların Değerlendirilmesi
Binnaz Çelik1, Salih Uytun2
1. Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 38050 Kayseri, Turkey E-mail:
btekatli2003@gmail.com
2. Haymana Devlet Hastanesi
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Keywords / Anahtar Kelimeler: İntihar girişimi, adolesan,
çocuk acil
Aim:
İntihar girişimi bireyin kendini yok etmek, zarar vermek,
zehirlemek amacıyla gerçekleştirdiği her türlü istemli girişimi
içermektedir. İntihar girişimi kızlarda erkeklerden yaklaşık 2 kat
daha sık görülürken erkeklerde ve yaş arttıkça ölümle
sonuçlanma riski artmaktadır. Adolesan dönemdeki intiharların
risk faktörleri ailesel, sosyal ve çevresel nedenler olarak
sayılmaktadır. Koruyucu faktörler ise dini inanış, aile, okul ve
arkadaş çevresi ile uyumlu iletişimdir. Bir kez intihar girişiminde
bulunan gençlerin bu girişimi tekrarlama riskleri oldukça
yüksektir. Çalışmamızın amacı adolesan dönemde intihar
girişimi ile başvuran hastaların epidemiyolojik özellikleri ve risk
faktörlerini belirleyerek önleyici çalışmalara ışık tutmaktır.
Method:
Ocak 2015- Ocak 2016 tarihleri arasında Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Çocuk Acil polkliniğine intihar girişimi
nedeni ile başvuran 139 adolesan retrospektif olarak incelendi.
Adolesanların yaşı, cinsiyeti, intihar girişimine sebep olan olay,
daha önceden psikiyatrik hastalık varlığı, antidepresan
kullanımı, daha önceden intihar girişimi varlığı, içilen ilaç grubu,
intihar girişimi sonrası psikiyatrik değerlendirme ve başlanan
tedavi bir forma kaydedildi.
Results:
İlaç içerek intihar girişimi nedeniyle Çocuk Acil polikliniğine
başvuran 139 adolesan çalışmaya alındı. Yüzyirmi üç kız
(%88,5), 16’sı erkek (%11,5) olan hastaların yaş ortalaması
15±1,2 yaş idi. İntihar girişimine en sık neden olan durum ailesel
sorunlarken (%51,8), ikinci sırayı ruhsal patolojiler (%23,7)
almaktaydı. On iki hastanın (%8,6) daha önceden intihar girişimi
öyküsü mevcutken 24’ünün de daha önceden antidepresan
kullanım öyküsü mevcuttu. İntihar girişimi sonrası çocuk
psikiyatri doktoru tarafından değerlendirilen hastaların 36’sına
(%25,9) antidepresan tedavi başlandı. Bu hastaların 4’ü (%3,6)
daha önceden antidepresan kullanan hastalarken 32’sine tedavi
yeni başlandı.
Conclusions:
Adolesan dönemde görülen intihar girişimleri bireysel ve
toplumsal sonuçları nedeniyle önem taşımaktadır. Özellikle
ailesel sorunların ve önceki psikiyatrik problemlerin intihar
girişiminde oldukça önemli risk faktörü olduğu belirtilmiştir. Bu
nedenle 1. Basamak sağlık hizmeti veren hekimlerin risk faktörü
olan adolesanları tanıyıp aileleri bu konuda bilgilendirmesi ve
destek vermesi önemlidir.
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İstanbul İli Şile İlçesinin Kırsal ve Kentsel
Bölgelerinde Yaşayan 18-65 Yaş Arasındaki
Bireylerin Fiziksel Aktivite Durumlarının
Değerlendirilmesi
Şevket Albaylar, Hüseyin Çetin, Can Öner, Engin Ersin Şimşek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul, 34980 ıstanbul, Turkey E-mail:
albaylar@hotmail.com
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, kırsal,
kentsel, MET değeri.
Aim:
Şile ilçesinde kırsal ve kentsel bölgede yaşayan 18-65 yaş arası
bireylerin fiziksel aktivite durumlarının ve ilişkili faktörlerin
değerlendirilmesidir.
Method:
Şile Dr. Afitap İÇİER Aile Sağlığı Merkezine kayıtlı gönüllü
katılımcılara araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ve
Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (International Physical
Activity Questionnaire, IPAQ) kısa formu uygulanmıştır. Her bir
bireyin fiziksel aktivite düzeyini belirleyebilmek için dakika, gün
ve MET değeri (istirahat oksijen tüketiminin katları) çarpılarak
“MET-dakika/hafta’’ olarak bir skor elde edilmiştir. Katılımcıların
antropometrik ölçümleri uygun tekniklerle yapılmıştır.
Results:
Kentsel alanda yaşayan katılımcılarda inaktivite düzeyi daha
yüksektir. Kırsal alanda ise kadın katılımcılarda inaktivite düzeyi
belirgin olarak fazladır. Fiziksel aktivite alt başlıklarından yürüme
ve orta düzeyde fiziksel aktivitenin beden kitle indeksini olumlu
yönde etkilediği, oturmanın ise olumsuz olarak etkilediği
bulunuştur.
Conclusions:
Fiziksel olarak inaktif birey oranının yüksekliği dikkate
alındığında; toplumun fiziksel aktivitenin önemi konusunda
bilgilendirilmesi, farkındalığın arttırılması ve fiziksel aktivitede
süreklilik sağlanması amacıyla programlar geliştirilmesi yararlı
olabilir.
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Spinal Anestezide Kullanılan Bupivakain ve
Levobupivakainin Etki Başlangıç Süreleri ve
Hemodinamik Değişikliklerinin
Karşılaştırılması
Ugur Uzun
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Presentation on 07/03/2020 13:45 in "Oral presentations 11" by Ugur Uzun.

Keywords / Anahtar Kelimeler: spinal
anestezi,levobupivakain,bupivakain
Aim:
Spinal anestezi oldukça güvenli kabul edilen bir rejyonel
anestezi uygulamasıdır. Lokal anestezikler spinal anestezide
yerinde ve dikkatli kullanıldığında oldukça az yan etkiye sahiptir.
Bir çok çalışmada yeni bir lokal anestezik olan levobupivakainin
kardiyovasküler ve merkezi sistem yan etkilerinin bupivakainden
daha az olduğu, etki başlangıç ve bitiş sürelerinin ise aynı
olduğu ileri sürülmektedir. Çalışmamızda spinal anestezide
kullanılan bupivakain ve levobupivakainin, etki başlangıç
süreleri ve hemodinamik etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
Method:
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik kurulundan onay
alındı. Elektif cerrahi planlanan spinal anestezi uygulaması
kontendike olmayan ASA I-II 100 hasta 2 grup halinde alındı.
Hastalara girişim öncesi 30 dk içinde 10 ml/kg izotonik NaCl
solusyonu verildi. Tüm hastalara premedikasyon amaçlı 0.03
mg/kg midazolom i.v uygulandı. Tüm hastalarda standart
moniterizasyon sağlandı.
Spinal anestezi uygulanan hastaların yarısına 15 mg izobarik
0.5% bupivakain , diğer yarısına da 15 mg 0.5% intratekal
levobupivakain yapıldı. Hastalar supin pozisyonda 30 derece açı
ile yatırıldı. İntratekal enjeksiyon sonrası ağrı duymadığı ana
kadar geçen zaman aralığı duysal blok başlangıç zamanı
(DBBZ) , bromage 2-3 olması ile geçen zaman aralığı motor blok
başlangıç zamanı (MBBZ) olarak kabul edildi. Operasyon
sırasında belli aralıklarla sistolik, diyastolik ve ortalama arteriyal
basınçları ve nabızları kayıt altına alındı.
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS for windows 10.0 programı
kullanıldı.
Results:
MBBZ levobupivakan kullanılan grupta 8.99 dk, bupivakain
kullanılan grupta 3.54 dk; DBBZ ise levobupivakain kullanılan
grupta 8.47 dk ,bupivakain kullanılan grupta 3.26 dk olarak
bulundu. Her iki grupta da hemodinamik parametrelerde hafif
düşüklük olmasına rağmen anlamlı bir farklılık görülmedi.
Conclusions:
Sonuç olarak; spinal anestezi uygulamalarında levobupivakainin
MBBZ ve DBBZ bupivakaine göre anlamlı olarak daha uzun
bulunsa da hemodinamik parametrelerde anlamlı bir değişiklik
yapmamasından dolayı bupivakaine alternatif bir ilaç olarak
kullanılabilir. Ancak bunun için yeterli sayıda çalışma yapılması
gereklidir.
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Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Human Papilloma
Virus ve Aşısı Hakkında Bilgi Tutum ve
Davranışları
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İrem Yıldız2, Ilgın Ece2, Selin Karapınar2, Melih Özelli2
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Keywords / Anahtar Kelimeler: HPV, tıp öğrencisi, bilgi,
tutum
Aim:
Amacımız tıp fakültesi öğrencilerinin HPV hakkında bilgi ve
farkındalıklarının HPV bilgi ölçeği kullanılarak ölçülmesi ve HPV
aşısı olma durumlarının ortaya konulmasıdır.
Method:
Araştırma evrenini 2019-2020 eğitim yılında Cumhuriyet
Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan 1371 öğrenci
oluşturmaktadır. Örneklem olarak %95 güven seviyesi %5 kabul
edilebilir hata payı ile 301 kişiye ulaşılması gerektiği hesaplandı.
Araştırmada kullandığımız veri toplama aracı HPV Bilgi ölçeği,
demografik veri ve HPV ile ilgili davranış sorularından
oluşmaktadır. HPV bilgi ölçeğinden 0-33 arası puan alınabilir.
Yüksek puanlar yüksek bilgi düzeyini göstermektedir.
Araştırmanın istatistiksel analizi SPSS version 25 programı
kullanılarak yapıldı. Tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U ve
Kruskal Wallis testi kullanıldı.
Etik kurul onayı alındı. Çalışma şuan veri toplama
aşamasındadır, burada sunulan bilgiler araştırmanın ön
verileridir.
Results:
Katılımcıların %60 (60)’ı kadın, %40 (40)’ı erkekti. Yaş
ortalaması 19,7±1,3 idi. Daha önce HPV aşısını duyanların oranı
%40,5 (n=30), aşı yaptıranların oranı %6,1 (6) idi. Aşı
yaptırmayanların en sık üç yaptırmama sebebi; konu hakkında
bilgilerinin az olması (%37,1; 33), aşının zorunlu olmaması
(%34,8; 31), cinsel aktif olmamak (%15,7; 14) idi. Öğrencilere
ilk cinsel ilişki yaşları sorulduğunda %71 (71)’i hiç cinsel ilişkiye
girmediğini, %25 (25)’i bu soruya cevap vermek istemediğini ve
%4 (4)’ü cinsel ilişki deneyimi olduğunu belirtti. İlk cinsel ilişki
yaş ortalaması 17,7±2,5 idi. Öğrencilerin HPV bilgi ölçeğinden
aldıkları puanların ortalaması 7,3±7,3 (min:0-maks:26) idi.
Cinsiyetler arasında bilgi düzeyi ortalamaları açısından anlamlı
farklılık saptanmadı (p=698). Katılımcılara ailelerinde cinsellikle
ilgili konuların konuşulabilme durumunu sorguladığımızda; %52
(n=52)’si kesinlikle konuşulmadığı, %28 (n=28)’i kısmen
konuşulduğunu, %20 (n=20)’si ise rahatlıkla konuşulduğunu
söyledi. Bilgi düzeyi açısından bu üç grup arasında anlamlı fark
vardı (p=0,045). Kesinlikle konuşulmayan grup ortalaması
6,4±7,4, kısmen konuşulan grup ortalaması 6,7±7,2, rahatlıkla
konuşulan grup ortalaması 10,4±6,6 olarak saptandı.
Conclusions:
Öğrencilerin aşı yaptırmalarının önündeki en büyük engelin bu
konuda bilgisizlikleri olduğu tespit edilmiştir. Sadece tıp fakültesi
değil diğer üniversite öğrencilerine de hem HPV’den korunma

yolları hem de HPV aşısı hakkında eğitimler düzenlenmelidir.
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Aile Hekimliği Asistanlarına Verilen "Aile Hekimliği
Gözünden Mamografiye Yaklaşım" Eğitiminin Etkinliğinin
Değerlendirilmesi
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alimuratkoc@gmail.com
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GİRİŞ
Günümüzün önemli halk sağlığı sorunlarından birisi olan kanser,
sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar
hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almaktadır. Kanser
mortalitesinin yanı sıra bıraktığı sekeller/sakatlıklar ve
tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve ülke
ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olmaktadır.1

Presentation on 07/03/2020 13:45 in "Oral presentations 12" by Ali Murat Koç.

Keywords / Anahtar Kelimeler: aile hekimliği, mamografi,
BIRADS, kanser taraması, meme kanseri
Aim:
Önlenebilir hastalıklar arasında olan kanserlerin taramalarının
yapılması oldukça önemlidir. Taramalarda, tedavinin etkili ve
çok daha kolay yapılabildiği erken evrelerde tanı konulması
amaçlanmaktadır. Türkiye’de kadınlarda en sık görülen ve aynı
zamanda da en sık ölüme neden olan meme kanserinin
%63,7’sine mamografi ve diğer tarama yöntemleri ile erken
evrede tanı konabilmektedir. Bu çalışmanın amacı meme
kanseri tarama yöntemi olan mamografi ile ilgili aile hekimliği
asistanlarının yaklaşımı ve verilecek eğitimin etkinliğinin
değerlendirilmesidir.

Kanser ile mücadelede en etkili yöntemler kanser ile ilgili
toplumun farkındalığının sağlanması, toplum bilincinin
geliştirilmesi ve tüm toplumu kapsayacak kanser taramalarının
yapılmasıdır. Ülkemizde de Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği üç
kanser türünde tarama yapılmaktadır.1 Bu kapsamda kadınlarda
meme kanseri ve serviks kanseri; erkek ve kadınlarda kolorektal
kanser taraması yapılmaktadır.
Kadınlarda meme kanseri tarama programı kapsamında;
Ayda bir kendi kendine meme muayenesi (KKMM) yapması
için danışmanlığın verilmesi
Yılda bir klinik meme muayenesi
40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mammografi çekimi,

Method:
Bir müdahale araştırması olan çalışmada veri toplamak için aile
hekimliği asistanlarının tanımlayıcı özelliklerini ve asistanların
bilgi düzeyini ölçmek için dokuz sorudan oluşan anket formu
kullanıldı. Anket formu eğitimden önce katılımcılara verildi.
Katılımcılar öntesti tamamladıktan sonra yaklaşık 45 dakika
süren eğitim uzman radyolog tarafından verildi ve 9 sorudan
oluşan son test katılımcılara tekrar uygulandı. Analizler SPSS
version 22 programı ile yapıldı.
Results:
Çalışmaya toplam 41 aile hekimliği asistanı katılmıştır.
Hekimlerin yaş ortalaması 33,39 ± 8,60 idi. (En düşük 24, en
yüksek 64) Hekimlerin %56,1 (n=23) kadın, %43,9’u (n=18)
erkekti. Katılımcıların %63,4’ü (n=26) tam zamanlı aile hekimliği
asistanlık eğitimine, %36,6’sı sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık
eğitimine devam etmekteydi. Katılımcıların sadece % 2,4’ü
(n=1) mamografi ile ilgili bir eğitim/kursa katılmıştı. Toplamda 9
puan üzerinden değerlendirilen mamografi bilgi öntestinin puan
ortalaması 4,58±1,50(2-7), son testinin ise 6,58±1,18(4-9) idi.
Cinsiyete, uzmanlık eğitimi türüne ve hekimlikteki yılına göre
göre öntest bilgi düzeyi puanında istatistiksel anlamlı farklılık
saptanmadı. (p=0,492;0,314;0,073). Son test puanında da
uzmanlık eğitimi türüne ve hekimlikteki yıla göre farklılık
saptanmazken,
cinsyete
göre
anlamlı
farklılık
saptandı(p=0,478;0,325;0,007). Katılımcıların öntest ve sontest
puanları arasında anlamlı farklılık saptandı.(p<0,001)
Conclusions:
Kanser taramalarında sağlık çalışanlarının yeterli bilgi düzeyine
sahip olması ve bunu olumlu tutum ve davranışlara
dönüştürebilmesi, tarama programlarının başarıya ulaşması
açısından çok önemlidir. Mamografi değerlendirmesine yönelik
aile hekimliği asistanlarının gerek teorik gerekse pratik
eğitimlerle eksikliklerinin giderilmesi ve yeni eğitimler
planlanması, günlük klinik pratik uygulamalarına katkı
sağlayacaktır.

Kadınlarda serviks kanseri tarama programı kapsamında;
30-65 yaş aralığındaki kadınlardan 5 yılda bir smear ve HPV
-DNA testi yapılması

Kolorektal kanser taramaları;
50-70 yaş aralığındaki erkek ve kadınlarda 2 yılda bir gaitada
gizli kan testi yapılması,
50-70 yaş arasında 10 yılda bir Kolonoskopi yapılmaktadır.1

Yıllar içinde prevalansı giderek artan meme kanseri, dünyada ve
ülkemizde kadınlar arasında en sık görülen ve en sık ölüme
neden olan kanserler arasındadır. Uluslararası Dünya Kanser
Araştırmaları Fonu’nun verilerine göre 2012’de dünya genelinde
1.7 milyon yeni meme kanseri olgusu saptanmıştır2. Türkiye’de
meme kanseri görülme sıklığı son 20 yılda 2 kattan fazla
artmıştır ve insidansı yüz binde 45,1 olarak bildirilmiştir3.
Meme kanserinde erken tanı hastalığın seyri için oldukça
önemlidir ve yapılan çalışmalar meme kanseri taramalarının
meme kanserine bağlı mortaliteyi azalttığını göstermektedir4.
Türkiye’de meme kanseri tarama yöntemi mamografidir ve 40
ile 69 yaşları arası tüm kadınların iki yılda bir mamografi
çektirmeleri önerilmektedir. Ayrıca mamografinin etkinliğini
arttırmak için taramaya katılan kadınlara klinik meme muayenesi
yapılması da önerilmekte ve toplumsal farkındalık yaratmak için
20 yaşından büyük tüm kadınlara kendi kendine meme
muayenesi (KKMM) eğitimi verilmesi hedeflenmektedir5.
Kanser taramalarında birinci basamak hekimleri oldukça önemli
bir yere sahiptir. Meme kanserinin erken teşhisinde hastaların
taramalarını yaptırmaları için aile hekimleri tarafından motive
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edilmeleri ve hastaların taramalarını ve kontrollerini zamanında
yaptırmaları çok önemlidir.
Bu çalışmanın amacı meme kanseri tarama yöntemi olan
mamografi ile ilgili aile hekimliği asistanlarının yaklaşımı ve
verilecek eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM: Bir müdahale araştırması olan çalışmada veri
toplamak için aile hekimliği asistanlarının tanımlayıcı özelliklerini
ve asistanların bilgi düzeyini ölçmek için dokuz sorudan oluşan
anket formu kullanıldı. Anket formu eğitimden önce katılımcılara
verildi. Katılımcılar öntesti tamamladıktan sonra yaklaşık 45
dakika süren eğitim uzman radyolog tarafından verildi ve 9
sorudan oluşan son test katılımcılara tekrar uygulandı. Analizler
SPSS version 22 programı ile yapıldı.

Tablo 1:
Değişken
Yaş (Ortalama±SS)
Cinsiyet (n(%))

33.4±8.6

Kadın

23(56.1)

Erkek
Meslekteki yıl (n(%))

18(43.9

<10 yıl

29(70.7)

10 yıl ve üzeri

12(29.3)

Aile hekimliği uzmanlığındaki
yıl (n(%))
10(24.4)
1.yıl

İstatistik Analizi

8(19.5)
2.yıl

İstatistiksel analizler SPSS 22 paket programı kullanılarak
yapıldı. Çalışmada toplanan tanımlayıcı anallizler sayısal
değişkenler için ortalama, ortanca, standart sapma, en küçük
–en büyük değer; kategorik değişkenler için sayı, oran, yüzde
kullanılarak sunuldu.

8(19.5)
3.yıl
Sözleşmeli
aile
hekimliği
uzmanlığındaki yıl (n(%))
8(19.5)
1.yıl

1(2.4)

2.yıl

2(4.9)

3.yıl

0

4.yıl

1(2.4)

BULGULAR

5.yıl

3(7.3)

Çalışmaya katılması için eğitime katılan toplam 49 aile hekimliği
asistanına anket formu dağıtıldı, ancak formu eksiksiz
tamamlayan toplam 41 gönüllü katılımcının sonuçları
değerlendirildi.

6.yıl

Verilerin normal dağılıma uyumu Kolmogorov Smirnov ile test
edildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda, değişken özelliğine
uygun olarak, Mann Whitney U ve eğitim öncesi sonrası bilgi
düzeyi puanların değişiminin değerlendirilmesi için Wilcoxon
testleri kullanıldı.

Tablo 1.Aile hekimliği asistanlarının demografik özellikleri

Önce çalıştığı kurum (n(%))
Aile hekimliği

9(21.9)

Toplum sağlığı merkezi

8(19.5)

Devlet hastanesi

16(39.0)

Özel hastane

2(4.9)

Diğer
6(14.6)
Mamografi ile ilgili eğitim/kurs
alma(n(%))
1(2.4)
Evet
40(97.6)
Hayır

Hekimlerin yaş ortalaması 33,39 ± 8,60 idi. (En düşük 24, en
yüksek 64) Hekimlerin %56,1 (n=23) kadın, %43,9’u (n=18)
erkekti. Katılımcıların %63,4’ü (n=26) tam zamanlı aile hekimliği
asistanlık eğitimine, %36,6’sı sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık
eğitimine devam etmekteydi. Katılımcıların sadece % 2,4’ü
(n=1) mamografi ile ilgili bir eğitim/kursa katılmıştı.
Tablo 2. Aile hekimliği asistanlarının ön test sonuçlarının
cinsiyet, uzmanlık eğitim türü ve meslekteki yıla göre
değerlendirilmesi
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Tablo 4:
Ön test

Ön test

Son test

Ortalama±SS

Ortanca min-max p

Ortalam Ortanca Ortalam Ortanca
a±SS
min-max a+SS
min-max

4.73±1.51

5(2-7)
5(2-7)

6.58±1.1 7(4-9)
8

<0.001*

Erkek
4.38±1.50
Uzmanlık eğitimi türü

4.58±1.4 5(2-7)
9

Tam zamanlı
SAHU

4.42±1.33
4.86±1.76

5(2-7)
5(2-7)

0.314

4.73±1.5 5(2-7)
1

6.13±1.1 6(4-8)
4

<0.001*

Erkek

5(2-7)
4(2-6)

0.073

7.16±0.9 7(6-9)
8

0.001*

4.89±1.37
4.73±1.51

4.38±1.5 5(2-7)
0
Uzmanlık eğitimi türü
Tam
zamanlı
SAHU

4.42±1.3 5(2-7)
3
4.86±1.7 5(2-7)
8
Meslekteki yıl

6.50±1.3 6(4-9)
0
6.73±0.9 7(5-8)
6

<0,001*

<10 yıl

6.72±1.1 7(5-9)
6
6.25±1.2 6(4-8)
1

<0.001*

Cinsiyet
Kadın

0.492
Cinsiyet

Meslekteki yıl
<10 yıl
10 yıl ve üzeri

Toplamda 9 puan üzerinden değerlendirilen mamografi bilgi
öntestinin puan ortalaması 4,58±1,50(2-7), son testinin ise
6,58±1,18(4-9) idi. Cinsiyete, uzmanlık eğitimi türüne ve
hekimlikteki yılına göre göre öntest bilgi düzeyi puanında
istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı. (p=0,492;0,314;0,073).
Tablo 3. Aile hekimliği asistanlarının son test sonuçlarının
cinsiyet, uzmanlık eğitim türü ve meslekteki yıla göre
değerlendirilmesi
Tablo 3:
Son test
Ortalama+SS

Ortanca min-max p

6.13±1.14
7.16±0.98

6(4-8)
7(6-9)

0.007*

6.50±1.30
6.73±0.96

6(4-9)
7(5-8)

0.478

6.72±1.16
6.25±1.47

6(4-8)
6(4-8)

0.328

Cinsiyet
Kadın
Erkek

Meslekteki yıl
<10 yıl
10 yıl ve üzeri

4.89±1.3 5(2-7)
7
10 yıl ve 3.83±1.5 4(2-6)
üzeri
8

0.003*

0.005*

Katılımcıların öntest ve sontest puanları arasında anlamlı farklılık
saptandı (p<0,001). Eğitimin asistanların bilgi düzeyine
katkısının olup olmadığının değerlendirilmesi için yapılan
analizlerde kadınlarda, erkeklerde; tam zamanlı asistanlarda ,
SAHU’larda, meslekteki yılı 10 yılın altında olan hekimlerde ve
meslekteki yılı 10 yıl ve üzerinde olan hekimlerde eğitim öncesi
ve sonrası bilgi düzeyi test puanlarında anlamlı farklılık
saptandı(p<0,05).
SONUÇ

Uzmanlık eğitimi türü
Tam zamanlı
SAHU

Kadın

Son test puanında da uzmanlık eğitimi türüne ve hekimlikteki
yıla göre farklılık saptanmazken, cinsyete göre anlamlı farklılık
saptandı(p=0,478;0,325;0,007).
Tablo 4. Aile hekimliği asistanlarının ön test- son test
sonuçlarının cinsiyet, uzmanlık eğitim türü ve meslekteki yıla
göre değerlendirilmesi

Kanser taramalarında sağlık çalışanlarının yeterli bilgi düzeyine
sahip olması ve bunu olumlu tutum ve davranışlara
dönüştürebilmesi, tarama programlarının başarıya ulaşması
açısından çok önemlidir. Mamografi değerlendirmesine yönelik
aile hekimliği asistanlarının gerek teorik gerekse pratik
eğitimlerle eksikliklerinin giderilmesi ve yeni eğitimler
planlanması, günlük klinik pratik uygulamalarına katkı
sağlayacaktır.
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, bölgesel
kümelenme, bölgesel rekabetçilik, bölge bilimi, üç yıldız analizi
Aim:
Bu çalışmanın amacı aile hekimliği mesleğinin hekimlik faaliyet
alanı içerisinde 81 ildeki bölgesel kümelenme durumuna göre
rekabetçilik düzeylerinin sınıflandırmasını gerçekleştirmektir.
Method:
Uygulamada kullanılan yöntem üç yıldız analizi olup veriler
Sağlık Bakanlığı’nın istatistik raporlarından derlenmiştir.
Bölgesel rekabetçilik, iş kolu ve meslekler düzeyinde her geçen
gün yaygınlaşan önemli bir konu özelliğindedir. Bölgesel
kümelenme hesaplamalarında kullanılan en güncel istatistik
teknikler den birisi de üç yıldız analizidir. Üç yıldız analizi, AB
Konseyi tarafından desteklenen istihdam verilerine dayanarak iş
kolu ve mesleklerdeki bölgesel kümelenmelerin tespiti için
geliştirilip uygulanan bir yöntem olma özelliğindendir. Buna göre
bir iş kolu veya meslekte bölgesel birime göre rekabet gücünün
üç bileşeni vardır: Uzmanlaşma, odaklanma ve büyüklük. Üç
kriterin tamamında eşik değerleri geçen bölgesel birimde o iş
kolu veya mesleğin olgun küme özelliği göstererek çevre
bölgeler için dahi o faaliyet konusu için çekim gücü olma özelliği
göstereceği beklenir. İki kriterde eşik değerleri aşarak iki yıldız
alan bölgesel biriminse o iş kolu veya meslekte olgun küme
olma yolunda potansiyel küme özelliği gösterdiği yorumu yapılır.
Tek kriterde eşik değerlerin aşılması durumuysa aday küme
özelliğinde olunduğunu ve böylece o iş kolu veya meslek için
bölgesel gelişmişlik ya da çekim gücü olma özelliğine erişmek
için başlangıç hamlesini gerçekleştirdiğini ifade eder.
Results:
Uygulama toplam, kamu sektörü ve kamu dışı (özel ve kar
amacı gütmeyen üçüncü) sektörlerde illere göre hekim arzları
esas alınarak üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
bulgular aile hekimliği mesleğinin kamu dışı sektördeki hekim
istihdamına göre sadece Şanlıurfa’da olgun küme
oluşturduğunu göstermektedir. İki kriterde eşik düzeyleri aşarak
potansiyel küme özelliği ise kamu kesiminde çalışan hekimlere
göre 21, kamu dışı kesimde çalışan hekimlere göre 41, kesim
ayrımı olmaksızın tüm hekimlere göreyse 21 ilde mevcuttur.
Kalan illerdeyse bir kriter aşılarak aday küme özelliği
göstermektedir.
Conclusions:
Çalışma kapsamında aile hekimliği, bölgesel rekabetçilikte diğer
pek çok hekimlik türüne göre bölgesel rekabetçiliği son derece
yüksek temel hekimlik alanlarından birisi olduğu sonucuna
ulaşılmaktadır.
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paternal behavior, preventive medicine, Family Practice
Aim:
The aim of this study is to analyze the parental attitude of the
kindergarten students’ parents in Edirne city center towards
wise medicine usage and identify the variables that affect this
attitude.
Method:
The study was conducted on 715 parents from 26 kindergartens
in Edirne. There were 26 socio-demographical questions and 40
questions about the parental attitude of Wise Medicine Usage
Scalein the questionnaire. For descriptive statistics, Pearson chi
square, Mann-Whitney U, Kruskall-Wallis H tests and
confirmatory factor analysis methodologies were used.
Statistical significance level is accepted as p<0,05 to be
meaningful.
Results:
According to the genders of the participants, wise medicine
usage attitude score is defined higher for woman and this is
found as statistically significant (p=0,024). When the scale
scores are analyzed, according to the education level of the
mothers; the ones who are graduated from at least high school
got higher score than the ones have lower education (below
high school) (p<0,001). Also statistically significant differences
are identified between the occupation of the mothers and Wise
Usage Subscale (p=0,036). The ones who work for health care
had significantly higher scale scores than the ones who don’t
(p<0,001) and also than the ones who work for labor and
craftsman class (p=0,002).
Conclusions:
The Parental Attitude Scale for Wise Medicine Usage explained
in this study is one of the first scales used in this area so it is
recommended to be applied for different age groups and for the
parents who live in different regions. To provide the wise
medicine usage, there is a big role for family doctors. Family
doctors should educate people to be able to increase the
awareness and health literacy on this topic.
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, sağlık yönetimi,
kamu sağlık hizmetleri, istatistik.
Aim:
Bu çalışmanın amacı beşer yıllık yaş dilimlerine göre nüfus
dağılımının birinci basamak başvuru kullanım sıklığıyla ilişkisini
sorgulayarak, hangi yaş dilimlerinin birinci basamak sağlık
hizmetleri kullanımında daha aktif olduğunu tespit etmektir.
Method:
Uygulamada kullanılan yöntem Spearman sıra korelasyon
analizi tekniğidir. Analize konu olan veri seti, 81 ilden oluşan
81’er gözlemli ve 2012-2017 aralığındaki altı yıllık dönemi
kapsamaktadır. Veri seti T.C. Sağlık Bakanlığı İstatistik
Yıllıkları’dır.
Results:
Elde edilen bulgular, 2012-2017 arasında on dokuz yaş
diliminden yedi ile on iki arasında değişen sayıdaki yaş diliminin
birinci basamak sağlık hizmet kullanım sıklığıyla istatistik olarak
anlamlı bir ilişkisinin olmadığını göstermektedir. Buna karşılık
yedi ile on iki arasındaki yaş diliminin ilişkisinin olduğu
sonucuyla karşılaşılmaktadır. İstatistiksel olarak ilişkisi tespit
edilen yaş dilimleriyle olan ilişkilerin şiddeti düşük veya orta
şiddette olup, ilişkinin yönü ise pozitiftir. Tüm yıllarda istatistiksel
olarak anlamlı, düşük veya orta şiddette, pozitif yönlü olarak
ilişki tespitinde bulunulan yaş dilimler 55-59, 60-64, 65-69,
70-74, 75-79, 80-84, 85-89 yaş dilimleridir. 2012 yılında 90+
yaş dilimindekilerle pozitif yönlü orta şiddetteki ilişki, 2013-2016
arasında istatistiksel olarak anlamsızlaşmış, 2017 yılındaysa
yeniden ancak bu defa düşük şiddette pozitif yönlü ilişkiye
dönüşmüştür. 50-54 yaş dilimi için pozitif yönlü ve düşük şiddetli
ilişki, 2013 ve 2015 yılları dışında tespit edilebilmiştir. 45-49 yaş
dilimi için düşük şiddetli pozitif yönlü ilişki, 2012, 2014,2017
yılları için; 40-44 yaş dilimi içinse 2012 ve 2017 yılları için tespiti
gerçekleşmiştir. 35-39 yaş dilimiyle düşük şiddetteki pozitif
ilişkiyse sadece 2017 yılında görülmüştür.
Conclusions:
Sonuç olarak beşer yıllık yaş dilimlerine göre nüfusla birinci
basamak sağlık hizmet kullanım sıklığı arasındaki ilişki, yaş
yükseldikçe oluşmaktadır. Yıllar arasındaysa ilişki şiddetinde
hafif azalışın olduğu görülmektedir. Buradan hareketle yaş
ilerledikçe birinci basamak sağlık hizmetlerinin kullanım
sıklığında artışın yaşandığı sonucuna varılabilir.
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aşamasında düşük maliyetle tedavisine kadar pek çok faydayı
da beraberinde getirmektedir. Bu sebeple sağlık sistemleri
içerisinde en önemli aşamayı oluşturmaktadır. Söz konusu
yüksek faydası ise toplumların her geçen gün birinci basamak
sağlık hizmetlerine ilgilerini arttırmalarını beraberinde
getirmektedir.
Sağlık hizmet sunumunda her yaşın kendine özgü farklılıkları
mevcuttur. Sosyal politika disiplini açısından dezavantajlı
grupları oluşturan çocuk ve yaşlılar, hastalıklara karşı da en
savunmasız yaş dilimlerini oluşturmaktadır. Buna ek olarak
koruyucu sağlık hizmet sunumunda da en yoğun uygulama
gerektiren yaş dilimleri de yine çocuk ve yaşlılardan
oluşmaktadır. Gerek hastalıkların önlenmesine yönelik
uygulanan koruyucu sağlık hizmet uygulamaları açısından,
gerekse de hastalıklarla mücadelede erişkin genç ve orta
yaştakilere göre daha fazla işlem gerektirmeleri sebebiyle
hekimlik faaliyetlerinde yaşa dayalı hizmet sunum farklılaşması
yaşanmaktadır. Genç veya orta yaştaki bir bireyin herhangi bir
hastalıktaki tedavi süresi ve maliyeti, çoğu zaman çocuk veya
yaşlı nüfusta çok daha uzun zaman alırken, ekonomik maliyetleri
de daha fazla olabilmektedir. Bu çalışmanın çıkış noktası da
birinci basamak başvuru sıklığı ile yaş dilimlerinin nüfus
ağırlıkları arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir. Böylece hem
hizmet gereksinimiz açısından yaş dilimlerinin durumu
karşılaştırmalı olarak analiz edilirken hem de aile hekimliğindeki
genel nüfus sayısı bazlı oluşturulan aile hekimi tahsisinde ne gibi
revizyonlara gidilebileceğine dair tartışma zemininin
oluşturulmasına katkı sağlanabilecektir.
Veri Tasarımı ve Yöntem
Uygulamada kullanılan veriler, birinci basamak sağlık hizmet
başvuruları ve aile hekimi sayıları için Sağlık Bakanlığı’nın
2012-2017 yılları arasındaki istatistik yıllıklarından, nüfusun yaş
dilimleri itibarıyla illerdeki miktarları ise TUİK’ten derlenmiştir.
Derlenen veriler ham haliyle analize tabi tutulmayıp, veri setine
dayalı olarak iki temel değişken seti transformasyonuna
gidilmiştir. Ham verilere dayalı oluşturulacak analizlerde nüfus
etkisinin suni korelasyon oluşumuna katkı sağlama riski
sebebiyle, veri transformasyonunda ağırlıklı olarak nüfus
etkisinin giderilmesi amacından hareket edilmiştir.
İlk değişken düzey 3’e göre “vilayetler” birinci basamak
başvurularının il nüfusuna oranlanmasıyla elde edilen, birinci
basamak başvuru sıklığı olup hesaplanma yöntemiyse denklem
1’de sunulmuştur:

İkinci değişken ise il nüfusu içerisinde beşerli yaş dilimlerinin
yüzdelik ağırlığıdır. Buna göre yaş dilimi ağırlığının hesaplama
yöntemi ise denklem 2’de sunulmuştur.

Full Text

Giriş
Birinci basamak sağlık hizmetleri, sağlığın korunmasından
ayakta tedaviye kadar çok geniş uygulama alanlarını
içermektedir. Bu özelliği, hastalıkların önlenmesinden başlangıç

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen istatistik uygulamalar,
Spearman korelasyon analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Analiz, SPSS 22.0 istatistik paket programı vasıtasıyla
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gerçekleştirilmiştir. Korelasyon analizi iki değişken arasındaki
bağıntının, diğer bir ifadeyle ilişkinin varlığını, yönünü ve
şiddetini analiz etmeye yarayan bir yöntemdir. Analiz sonucunda
hesaplanan katsayı değeri -1 ile +1 arasında değer almaktadır.
Şayet katsayı değeri +1 ise, iki değişken arasında mutlak pozitif
yönlü ilişkinin olduğu sonucuna varılırken, katsayı değerinin -1
olması iki değişken arasında mutlak ters yönlü “negatif” ilişkinin
olduğu anlamını taşımaktadır. Eğer katsayı değeri 0 olursa da iki
değişkenin birbirlerinden tamamen bağımsız hareket ettikleri,
aralarında herhangi bir ilişkinin bulunmadığı sonucuna
varılmaktadır. Spearman korelasyon analizi, korelasyon analiz
yöntemleri arasında yer almaktadır. İki değişken arasındaki
ilişkinin tespitinde, değişken değerlerinin büyüklük sıraları
arasındaki ilişki esas alınmaktadır (Genceli, 1989).
Türkiye’de Birinci Basamak
Hizmetleri ve Aile Hekimliği

Tedavi

Edici

Sağlık

Aile hekimliği mesleği, sağlık hizmetleri konusunda çok geniş
alana yayılmış bir meslek özelliğindedir. Bir yandan koruyucu
sağlık hizmetlerinin sunumunu sağlarken diğer yandan eğitim
verme fonksiyonunu üstlenmekte, aynı zamanda birinci
basamak sağlık hizmet sunumunu gerçekleştirmektedir
(Akdeniz vd. 2010: 15-16). Bu kadar geniş kapsamda görev
tanımı, diğer hekimlik branşlarında bulunmamaktadır. Son
derece geniş görev tanımı bulunan aile hekimliği mesleğinin
ortaya çıkışı da, diğer hekimlik branşlarına göre oldukça yeni bir
branş olma özelliğine sahiptir. Dünyada ilk defa 1923’te tıbbi
uzmanlaşmanın aşırı şiddetli oluşu sebebiyle hastalara bütüncül
yaklaşımla hizmet verecek yeni bir branşın oluşturulması fikri
ortaya atılmıştır. Bunun sonucu olarak da ilk olarak 1952’de
İngiltere’de aile hekimliği eğitimi başlarken ABD’nde de 1969’da
aile hekimliği mesleği bir hekimlik branşı olarak kabul edilmiştir
(Dikici vd, 2007: 413). Türkiye’de aile hekimliği mesleğinin
gelişiyse daha da yenidir. Ayrı bir uzmanlık dalı olarak kabulü,
Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde 2004’ten itibaren gerçekleşmiş
olup, birinci basamak sağlık hizmet sunucusu uzmanlık dalı
olarak yaygınlaşması ise 2000’li yıllarda gerçekleşmiştir
(Ünlüoğlu vd, 2016: 131).
Aile hekimliğinin ülke geneline yaygınlaştırması sonrasında
2017’ye gelindiğinde 25 bini aşan hekim arzına erişilmiştir.
Sadece 2012-2017 arasında dört bini aşan yeni aile hekiminin
kadrolara katıldığı görülmektedir. Bu dönemde birinci basamak
başvuru sayısındaysa dalgalı bir yapı olmakla birlikte 2017
yılında neredeyse 2012 yılındaki hacme yeniden erişildiği
görülmektedir. Birinci basamak başvuru sayısındaki dalgalı da
olsa stabil sayılabilecek hacim karşısında aile hekimi arzında
yaşanan istikrarlı artış, yıllık bazda aile hekimi başına düşen
birinci basamak başvuru sayısının 11.299’dan 9.332’ye inişini
beraberinde getirmiştir (Bkz. tablo 1).
Tablo 1: Aile Hekimliği ve Birinci Basamak Başvuru
Sayılarında Gelişim (2012-2017)
Yıllar

Aile hekimi sayısı 1.
Basamak Aile
Hekimi
Başvuru Sayısı Başına
1.
Basamak
Başvuru Sayısı

2012
2013

20.811
21.175

235.137.151
220.252.781

11.299
10.402

2014

21.384

219.205.605

10.251

2015
2016

21.696
24.428

214.564.156
215.990.739

9.890
8.842

2017

25.198

235.135.618

9.332

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel

Müdürlüğü (2013-18). Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012-18,
Ankara.
Birinci basamak başvuru sayısının nüfusa göre durumu
incelendiğinde, başvuru sayısındaki uzun dönemli hafif dalgalı
olmakla beraber stabiliteye karşılık 2012 yılında 75,6 milyon
kişiyi aşan nüfus hacminin 80,8 milyon kişiye yükseldiği
sonucuyla karşılaşılmaktadır. Buna göre de aile hekimi başına
düşen birinci basamak başvuru sayısını ifade eden başvuru
sıklığının 2012-2017 arasında düzenli olarak düşerek 3,11’den
2,72’ye gerilediği dikkat çekmektedir (Bkz. Tablo 2).
Tablo 2: Nüfus ve Birinci Basamak Başvuru Sayılarında
Gelişim (2012-2017)
Yıllar

Nüfus

1.
Basamak Aile
Hekimi
Başvuru Sayısı Başına
1.
Basamak
Başvuru Sayısı

2012
2013

75.627.384
76.667.864

235.137.151
220.252.781

3,11
2,87

2014

77.695.904

219.205.605

2,82

2015
2016

78.741.053
79.814.871

214.564.156
215.990.739

2,72
2,71

2017

80.810.525

235.135.618

2,91

Kaynaklar:
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
(2013-18). Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012-18, Ankara.
TUIK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları , URL.
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=119&locale=tr
Aile hekimi başına düşen birinci basamak başvurularının yıllık,
haftalık ve günlük bazda bakıldığında da, ciddi azalışın
yaşandığı görülmektedir. Buna göre 2012 yılında bir aile hekimi
başına düşen birinci basamak başvuru sayısı yıllık 11.299 olup,
haftalık düzeyde 226, günlükteyse 45,2 olarak gerçekleşmiştir
(Bkz tablo 3). 2017 yılına gelindiğindeyse, aile hekimi başına
düşen birinci basamak başvuru sayısı yıllık bazda 9.333; haftalık
bazda 186,6 ve günlük bazdaysa 37,3’ gerilemiştir (.Bkz. Tablo
3).
Tablo 3: Aile Hekimi Başına Düşen Birinci Basamak Başvuru
Sayılarının Gelişimi (2012-2017)
Yıllar

Aile hekimi 1.
sayısı
Basamak
Başvuru
Sayısı

2012

20.811

2013

21.175

2014

21.384

2015

21.696

2016
2017

Aile Hekimi
Başına 1.
Basamak
Başvuru
Sayısı

Aile Hekimi
Başına 1.
Basamak
Başvuru
Sayısı
(Haftalık)

Aile Hekimi
Başına 1.
Basamak
Başvuru
Sayısı
(Günlük)

235.137.1 11.299
51

226,0

45,2

220.252.7 10.402
81
219.205.6 10.251
05
214.564.1 9.890
56

208,0

41,6

205,0

41,0

197,8

39,6

24.428

215.990.7 8.842
39

176,8

35,4

25.198

235.135.6 9.332
18

186,6

37,3

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel
Müdürlüğü (2013-18). Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012-18,
Ankara.
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Türkiye’de Yaş Dilimlerinin Nüfus İçindeki Ağırlığı
Türkiye’de nüfusun yaşlanmaya başladığı bir evreye girilmiştir.
Doğum oranlarında yaşanan düşüş karşısında, yaşam
beklentisinde görülen artışla beraber, yaş dilimlerine göre nüfus
dağılımlarında çocuk ve ilk gençlik evrelerinde ağırlık olarak
düşüş yaşandığı dikkat çekmektedir. Buna göre örneğin 0-4 yaş
dilimindekilerin nüfus içindeki ağırlığı 85,20’den 8,02’ye
gerilerken 35-39 yaş dilimindekilerin ağırlığı ise %7,58’den
%8,12’ye yükselmiştir (Bkz tablo 4).
Tablo 4: Yaş Dilimlerinin Nüfus İçindeki Ağırlığında Yaşanan
Gelişim (2012-2017)
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Tablo 5: Yaş Dilimlerinin Nüfus İçindeki Ağırlığında
Yaşanan Gelişim (2012-2017)
Yaş
2012
Dilimleri

2013

2014

2015

2016

2017

0-4
5-9

100,0
100,0

98,8
100,4

98,8
99,8

98,9
98,8

98,7
97,5

97,9
96,3

10-14
15-19

100,0
100,0

96,7
99,8

93,6
99,1

91,1
98,7

89,4
98,0

89,4
95,4

20-24

100,0

99,1

98,6

98,0

97,5

97,7

25-29
30-34

100,0
100,0

98,9
98,6

97,4
96,9

95,9
94,3

94,4
91,4

93,0
90,0

35-39

100,0

100,3

100,5

104,0

107,4

107,1

100,0
100,0

103,4
99,1

105,9
96,8

105,3
93,8

105,4
95,7

106,1
100,7

Yaş
2012
Dilimleri

2013

2014

2015

2016

2017

40-44
45-49

0-4
5-9

8,20
8,14

8,10
8,18

8,10
8,13

8,10
8,05

8,09
7,94

8,02
7,85

50-54
55-59

100,0
100,0

103,4
100,8

107,0
102,3

110,2
101,6

111,6
101,2

108,3
106,7

10-14
15-19

8,59
8,47

8,31
8,45

8,05
8,39

7,83
8,36

7,68
8,30

7,69
8,08

60-64

100,0

102,0

104,7

111,9

118,7

118,2

20-24

8,18

8,11

8,06

8,02

7,98

7,99

65-69
70-74

100,0
100,0

104,6
99,1

111,8
101,0

117,4
104,1

118,5
106,1

121,9
108,4

25-29
30-34

8,29
8,65

8,20
8,54

8,07
8,39

7,95
8,16

7,83
7,91

7,71
7,79

75-79

100,0

96,4

97,5

103,2

103,3

106,1

35-39

7,58

7,60

7,62

7,88

8,14

8,12

80-84
85-89

100,0
100,0

108,6
106,7

109,7
110,9

104,4
118,7

102,8
120,5

100,6
128,8

40-44
45-49

6,70
6,21

6,92
6,16

7,09
6,02

7,05
5,83

7,06
5,95

7,10
6,26

90+

100,0

108,9

125,1

137,0

153,5

167,5

50-54
55-59

5,34
4,60

5,52
4,64

5,71
4,71

5,88
4,68

5,96
4,66

5,79
4,91

60-64

3,53

3,60

3,69

3,95

4,19

4,17

65-69
70-74

2,55
1,98

2,67
1,97

2,85
2,00

2,99
2,07

3,02
2,11

3,11
2,15

75-79

1,46

1,41

1,42

1,50

1,51

1,55

80-84
85-89

0,99
0,42

1,07
0,45

1,08
0,46

1,03
0,50

1,01
0,50

0,99
0,54

90+

0,12

0,13

0,15

0,16

0,18

0,20

Kaynak: TUIK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları ,
URL. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=119&locale=tr
Yaş dilimlerinin nüfus içindeki ağırlıklarının 2012-2017
arasındaki değişimi 2012=100 endeksine göre incelendiğinde;
0-4, 05-09, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29 ve 30-34 yaş
dilimlerinde düşüşün yaşandığı sonucuyla karşılaşılmaktadır.
Buna karşılık 35-39 yaş diliminden itibaren nüfus ağırlıklarında
belirgin artışın yaşandığı görülmektedir (Bkz. Tablo 5).

Kaynak: TUIK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları ,
URL. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=119&locale=tr
Bulgular
Spearman korelasyon analizi bulgularına göre 2012 yılında
birinci basamak sağlık hizmetlerine başvuru sıklığı ile yaş
dilimlerinin nüfus ağırlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı
ilişki, 35-39 yaş diliminden başlayıp sonraki bütün artan yaş
dilimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkinin varlığıyla
karşılaşılmıştır. Altı yıllık dönemin tamamı için bakıldığında da
2012’deki durumla örtüşmenin genel olarak mevcut olduğu
görülmektedir (Bkz. Tablo 6).
Tablo 6: Birinci Basamak Başvuru Sıklığı İle Yaş
dilimlerinin Nüfustaki Sağırlıkları Arasındaki Spearman
Korelasyonları (2012-2017)
Yaş 2012
Dilimi
0-4
0,044

2013

2014

2015

2016

2017

-0,039

-0,108

-0,059

-0,076

-0,044

5-9

0,047

-0,026

-0,082

-0,027

-0,049

-0,020

10-14
15-19

0,053
0,072

-0,030
-0,009

-0,089
-0,063

-0,034
-0,013

-0,055
-0,039

-0,021
0,005

20-24
25-29

0,085
0,145

0,001
0,051

-0,052
-0,012

-0,018
0,028

-0,021
-0,004

0,040
0,051

30-34

0,171

0,086

0,043

0,094

0,074

0,158

35-39
40-44

0,230*
0,281*

0,139
0,175

0,098
0,114

0,132
0,164

0,095
0,145

0,185
0,266*

45-49

0,292**

0,212

0,181

,239*

0,213

0,319**

50-54
55-59

0,348**
0,357**

0,250*
0,265*

0,203
0,250*

,228*
0,298**

0,204
0,281*

0,345**
0,411**

60-64
65-69

0,365**
0,346**

0,272*
0,247*

0,253*
0,243*

0,294**
0,287**

0,279*
0,276*

0,413**
0,410**

70-74

0,366**

0,256*

0,250*

0,288**

0,282*

0,405**

75-79
80-84

0,386**
0,360**

0,287**
0,265*

0,285**
0,272*

0,312**
0,312**

0,311**
0,322**

0,418**
0,452**

85-89

0,370**

0,261*

0,282*

0,289**

0,301**

0,419**

90+
N

0,235*
81

0,162
81

0,159
81

0,165
81

0,204
81

0,296**
81
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* %5 hata payında korelasyon istatistiksel olarak anlamlıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
(2015). Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014, Ankara.

** %1 hata payında korelasyon istatistiksel olarak anlamlıdır.
Tartışma ve Sonuç
Aile hekimlerinin bölgesel birimlere dağıtımı, bölgesel
birimlerdeki
nüfus
sayısına
göre
eşit
miktarda
gerçekleştirilmektedir. Her geçen gün aile hekimi sayısı
arttırılarak, aile hekimi başına düşen nüfus sayısı azaltılmaktadır.
Ancak aile hekimlerinden talep edilen birinci basamak sağlık
hizmetleri, yaş dilimlerine göre farklılaşmakta olup, birinci
basamak hizmet talebi sıklığında da değişim yaşanmaktadır.
Yapılan istatistik analiz çerçevesinde özellikle yaş dilimlerinin
artışıyla birlikte, birinci basamak başvuru hızıyla olan pozitif
korelasyonun güçlendiği görülmektedir. Korelasyonun en
şiddetli olduğu zirve yaş dilimleri ise orta yaşlı “75-79 ve 80-84
yaş dilimleri” dilimi olmaktadır. Dolayısıyla yaşa dayalı ciddi bir
talep farklılaşmasının mevcut olduğu dikkat çekmektedir.
Elde edilen bulgular, aile hekimlerinin bölgesel birimler
arasındaki dağıtımlarında yaş dilimi ayrımı yapılmaksızın toplam
nüfusa göre gerçekleştirilmesinde aksaklıkların oluşma
potansiyelini desteklemektedir. Hizmet talep sıklıklarındaki
değişim, aile hekimlerinin iş yükünde ve iş yüküne bağlı olarak
mesleki verimliliklerinde farklılaşmanın yaşanmasını doğal
olarak beraberinde getirecektir. Bu ayrışmanın olumsuz etkilerini
hafifletmek ve uzun dönemde de olabildiğince ortadan
kaldırmak için, sadece ham nüfusa göre dağıtım yerine, yaş
dilimlerine göre oluşturulacak ağırlıklandırmaya göre
dağıtımların yapılmasının, iş yükünün dengeli dağılımını
sağlayarak aile hekimlerinden sağlanacak verimliliğin kümülatif
olarak artışını sağlamada etkili olması beklenmektedir. Bunun
için öncelikle yaş dilimlerine göre birinci basamak hizmet
taleplerindeki ayrışmanın tespiti ihtiyacı vardır. Söz konusu
ayrışmanın tespitinde birinci basamak başvuru sıklığındaki
değişim, temel alınabilir. Elbette göçmenlerin, mültecilerin,
engellilerin her başvuru için aile hekimine zaman maliyeti
fazlalaşacaktır. Yaş dilimleri arasındaki ayrışmanın yanı sıra
göçmen, engelli örneğinde olduğu gibi diğer kesimlerin de
dikkate alınması önem taşımaktadır. Başvuru sıklığının yanı sıra
aile hekimince başvuruya ayrılan zamanda da farklılaşmanın
olması potansiyeli yüksektir. Bunun öncelikle ayrışma analizleri
yapılarak aile hekimlerinin bölgesel birimlere dağıtımlarının
yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı mevcuttur.
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Introduction:
Cushing's syndrome results from chronic exposure to excessive
glucocorticoids.Typical
signs
and
symptoms
of
hypercortisolism,such as plethora, buffalo hump and truncal
obesity,easy
bruising,deep
purple
striae,
proximal
myopathy,acne,hirsutism,osteoporosis and glucose intolerance
are observed in this syndrome.It is more common among
patients
with
diabetes,
obesity,hypertension,and
osteoporosis.This case emphasizes the need for systematic
approach to patients presenting hypertension in terms of
Cushing’s syndrome.
Case:
A 20 years old woman presented the our clinic due to
hypertension. Blood pressure was 200/110 mmHg in her
controls.Headache, weight gain, hirsutism were in her
history.Examination showed that purple striae were in her
extremities.She was referred to the endocrinology department
for suspected Cushing’s syndrome.Laboratory analyses showed
that increased cortisol (26 µg/dL, normal 5–15 µg/dL) and
adrenocorticotropic hormone (ACTH:70 pg/mL, normal 9–52
pg/mL ).24 hour urine cortisol measurement exceed 100 μg
(1118 μg). When low-dose dexamethasone suppression test(1
mg overnight test) was taken, cortisol level increased (30
µg/dL). Magnetic resonance imaging of the pituitary showed
that a tumour in the right side of the adenohypophysis. Diameter
of the lesion was >10mm (pituitary macroadenoma). Computed
tomography scans showed enlarged right adrenal gland. As a
result of all examinations patient was diagnosed with Cushing’s
Syndrome. Transsfenoidal surgery was planned and treatment
was explained to the patient.
Discussion:
Cushing's syndrome is a rare disease with an estimated
incidence is between 1 / 1,400,000-1 / 400,000 in Europe,
peaking at the age of 25-40 years. However screening studies
of high risk populations such as patients with diabetes, obesity
and resistant hypertension show a higher prevalence of
Cushing’s syndrome.The diagnosis of Cushing's syndrome is
difficult and important for family physicians. Cushing’s
syndrome is challenging to diagnose because the clinical
presentation is similar to many other common diseases. Family
physicians must evaluate to patient carefully with a systematic
approach and avoid misdiagnosis.
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Aile Hekimleri’nin Çalışanlara “İşe Uygunluk
Raporu” Düzenleme Yetkilerinin
Değerlendirilmesi
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Aim:
6332 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ülkemizde iş sağlığı
ve güvenliği hizmetlerini yeniden düzenlemiştir.
Kanun, çalışanların sağlıklarının yaptıkları işe uygunluğunun
kontrolü için, işyeri hekimini görevlendirmiştir. Ancak 50’den az
çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde çalışanlar için, bu kontrolde
aile hekimleri de yetkilendirilmiştir.
Method:
Mevzuatta tarif edilen görevlendirme süreci, işyerlerinde
beklenen riskler ve hekimin mesleki yasal riskleri açısından
değerlendirilmiştir.
Results:
Zorunlu tutulan bu sağlık kontrollerinde, işyerinde bulunan,
çalışan sağlığına yönelik riskler belirleyicidir. Bu açıdan
bakıldığında, ofis, mağaza gibi işyerlerini tarif eden az tehlikeli
sınıfta, çalışan sağlığına yönelik olarak, madenler, inşaatlar,
sanayi kuruluşları gibi tehlikeli/çok tehlikeli işyerlerindeki gibi
ciddi riskler bulunmamaktadır. Bu nedenle de 50’den az çalışanı
olan işyerlerinde, çalışanlara aile hekimlerinin “işe uygunluk
raporu” düzenlemelerinde bir sakınca yok gibi görünmektedir.
Ancak, bu sefer de böyle bir raporlamanın gerekliliği
sorgulanması gereksinimi ortaya çıkmaktadır.
Öte yandan, yasal düzenleme, bu raporlamanın usul ve
esaslarını da belirlemiştir. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği
hizmetleri müstakil bir yasa ve 50’den fazla sayıda yönetmelikle
detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda, iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinde görev alacak hekimlerin, Çalışma
Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş kurslarda eğitim alması ve bu
konuda uygulanan merkezi sınavda başarılı olmaları zorunluluğu
getirilmiştir.
Ancak yasayla yetkilendirilen aile hekimleri için böyle bir eğitim
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu durum ciddi adli yaptırımlara
yol açabilen böyle bir sektörde özellikle usul yönünden aile
hekimlerini güvensiz durumda bırakabilmektedir.
Conclusions:
Sonuç olarak, mevzuatın bu konudaki düzenlemesinin gözden
geçirilmesi ve/veya aile hekimlerine yönelik bu konuda eğitim
planlanması uygun olacaktır.

Poster Presentations / 9. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book
Poster Presentation / Case Report

Akülü Çocuk Arabası, Kurşun Etkilenmesi,
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Introduction:
Kurşun, toksik etkisi iyi bilinen ağır bir metaldir. Kurşunun
sanayide en önemli kullanım alanı akü üretimidir. Bu çalışmada
uyuduğu odada 2 akülü çocuk arabası bulunan , sık sık karın
ağrısı şikayeti ile kliniklere başvuran ve tanı konulamayan, 3 yaş
erkek çocuk ,kurşun etkilenmesi vaka örneği sunulmuştur.
Case:
3 yaş erkek çocuk hasta karın ağrısı şikayeti nedeniyle Ankara
Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Aile Hekimliği
kliniğimize başvurdu. Sorgulamasında hastanın son 1 yıldır karın
ağrısı şikayeti olduğu öğrenildi. Hastaya daha önce karın ağrısı
nedeniyle tetkikler yapılmış ve sebep bulunamamıştı.toksik
etkilenme olabileceği düşünülerek tetkikler istendi. Kan kurşun
düzeyi 7,1 µgr/litre (normal değer 0-5 µgr/litre)idi. ALT ve ürik
asit değerleri yüksekti.İlk sorguda kurşun etkilenmesi kaynağı
bulunamadı. Hasta takibe alındı. 9 aylık takip sürecinde,
hastanın kan kurşun değerleri giderek arttı ve iki katına çıktı ve
kan kurşun değeri 14,9µgr/litre , ve 17 µgr/litre, 24 saatlik idrar
kurşun değeri 24 µgr/litre saptandı. Hastanın karaciğer enzim
yüksekliği devam etti . Annenin kan kurşun değeri 8,6 µgr/litre
idi. Ev içi kurşun kaynağı olası ihtimaller ısrarla tekrar
sorgulandı. Evde kurşun kaynağı olabilecek 2 adet akülü çocuk
arabası olduğu öğrenildi. Akülü arabanın birisinin aküsü sık sık
boşaldığı için sürekli şarja takılı halde çocuğun yatak odasında
imiş. Sorgulamada başka kurşun kaynağı bulunamadı. Çocuk
hasta ve annesi hastanemizde kurşun etkilenmesi tanısıyla
tedavi ve takibe alındı. Akülü araç evden çıkarıldıktan sonraki
takip edilen süreçte anne ve çocuğun kan kuşun düzeyi düştü.
Discussion:
Çocuklarda
etiyoljisi
şüpheli
kurşun
maruziyetleri
olmaktadır.Evlerdeki kurşun kaynakları kumanda pilleri, çocuk
oyuncak pilleri, akülü arabalar olabilir.Kurşun,inhalasyon yolu ,
oral yol ve cilt emilimi yoluyla alınabilir.En çok küçük yaş
çocuklar etkilenir. Çocuklarda vücut dokusunda birikmesine
bağlı olarak okul başarısının düşmesi, motor nöron hastalıkları
,otizim benzeri bulgular,karın ağrısı ,anemi oluşabilir. Evlerdeki
kurşun kaynakları konusunda koruyucu hekimlik adına
farkındalık oluşturulmalı ,karın ağrısı olan çocuk vakalarda
toksikolojik etkilenme olasılığı akla getirilmelidir.
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Introduction:
DKY (Dış Kulak Yolu) stenozu/atrezisi daralmış veya tamamen
oblitere olmuş, canlı doğumların 1/10.000-20.000 oranında
görülür. Unilateral atrezi, bilateral atreziden 3 kat daha fazladır.
Amacımız birinci basamak hizmetlerinde nadir karşılaştığımız bu
tip doğumsal anomalileri yönetebilmektir.
Case:
2 yaş 2 aylık erkek hasta öksürük, hafif ateş, burun tıkanıklığı ve
boğaz ağrısı şikayetleriyle annesi ile birlikte Aile Sağlığı
Merkezimize başvurdu. Yapılan fizik muayenesinde Ateş: 37.9
derece, tonsiller hiperemik, lenfadenopati yoktu. Akciğer sesleri
normaldi. Kış günü olması sebebiyle beresi olan hastanın kulak
muayenesinin yapılabilmesi için beresini çıkarması istendi. Sol
kulak normal, sağ kulakta dış kulak yolu (DKY) atrezisi
mevcuttu. İşitme testi için Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanına
götürülmüş. Sağ kulakta iletim tipi işitme kaybı olduğu söylenmiş
ve ileri bir yaşta operasyon önerilmiş. Hastaya akut
tonsillofarenjit teşhisi konulup gerekli tedavisi düzenlendi.
Operasyon için KBB ile iletişimlerinin devam etmesi önerildi.
Discussion:
DKY ile timpanik kavite birlikte oluşur. DKY atrezileri/stenozları
pratik olarak daima aurikula ve orta kulak gelişim kusurlarıyla
birliktedir. Sıklıkla mikrotia ile birliktedir. İç kulak, dış ve orta
kulak gelişiminden sonra geliştiğinden dolayı genellikle
normaldir. Ayrıca travma, yanıklar, laserasyonlar, cerrahi
girişimler veya kronik rekürren otitis eksterna sonucunda dış
kulak yolunda akkiz stenoz veya atreziler oluşabilir. İletim tipi
işitme kaybı görülür. Tedavide endaural veya postaurikuler
insizyonla atretik bölge çıkarılır, ince cilt grefti ile örtülür.
Bilateral aural atrezilerde cerrahi en geç 6 yaş civarında
yapılırken, unilateral atrezilerde genellikle 16 yaşından sonra
yapılır. Bilateral vakalarda doğumdan sonraki 6–12 ay içinde
kemik iletimli işitme cihazı takılarak, hastada işitme ve
konuşmanın gelişmesi sağlanmalıdır. Birinci basamak
hizmetlerinde nadir karşılaştığımız bu tip doğumsal anomaliler
genellikle başka bir sebepten dolayı başvuruda bulunurlar.
Hastaların yakınmaları olmasa dahi aile hekimliğinin bütüncül
yaklaşımıyla bu tarz hastalara destek olmak gereklidir.
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Introduction:
Kontakt dermatit, deride doğrudan (irritan tip) ya da belirli
maddelere karşı olan spesifik duyarlılık sonucunda (allerjik tip)
hasara yol açan bir inflamasyondur. Aile Hekimliğinde sık
karşılaştığımız cilt lezyonları nadir görülen maddelere (kına gibi)
karşı da gelişebilir.
Case:
56 yaşında bayan hasta kullandığı kronik hastalık (Astım ve
Esansiyel Hipertansiyon) ilaçlarını yazdırmak için başvurdu.
Dizlerindeki ağrıdan kaynaklı huzursuz olduğunu söyleyen
hastanın Tansiyon Arteriyel: 130/85 mmHg olarak ölçüldü.
Ağrısı son haftalarda giderek artan hastamız ağrısının aldığı ağrı
kesicilerle dahi geçmediğini söyledi. Bacaklarını muayene etmek
amaçlı çoraplarını çıkarması istenen hasta bacağını açmak
istemedi. Mahremiyet açısından açmak istemediği düşünülen
hastaya kapının ve camların kapalı olduğu kimsenin rahatsız
etmeyeceği söylenerek ikna edildi. Dizlerinin üzerinde yaygın
eritem, iyileşmeye yüz tutmuş büller ve renk değişikliği
mevcuttu. Anamnezi derinleştirilen hasta yaklaşık 15 gün önce
aktardan aldığı kınayı (paketi yokmuş ve içeriğini bilmiyor)
dizlerinin ağrısı geçsin diye sürmüş. Kınaya bağlı kontakt
dermatit düşünülerek günde 2 kez fusidik asit ve orta potent
steroid (betametazon valerat) kombinasyonu lokal olarak, diz
ağrısı için Nonsteroid Antiinflamatuvar (etodolak) ve
tiyokolşikosid kombinasyonu oral olarak başlandı. Tekrar
kınayla temas etmemesi ve şikayetleri geçmezse bir üst
basamağa (Dermatoloji) gitmesi önerildi.
Discussion:
Kontakt dermatit yabancı cisimlere (küpe, kemer tokası vb.),
kozmetik ürünlere (şampuan, krem vb.) ya da primer irritan
maddelere bağlı gelişebilir. Yama testi (Patch Test) ile tanısı
konulabilmektedir. Topikal, sistemik ya da her ikisinin birlikte
uygulandığı tedaviler ve etken maddeden uzak durmak başlıca
tedavi yöntemleridir. Birinci basamak hizmetlerinde sık
karşılaştığımız cilt lezyonlarını iyi bir anamnezle ve gözlemle
ayırt edebilmek gereklidir.
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Aim:
Obezitenin ve obeziteyi etkileyen beslenme ve fiziksel aktivite
alışkanlıklarının,
çocukluk
çağından
itibaren
edildiği
bilinmektedir. Çalışmamızın amacı; çocukların aileden en çok
etkilendiği ve davranış kalıplarını geliştirildiği, okul öncesi
dönemde ebeveynlerin davranışları ile çocukları ile davranışları
arasındaki ilişikliyi araştırmayı amaçlamıştır.
Method:
Çalışmamız tanımlayıcı ve kesitsel olarak 2019 eylül-aralık ayları
arasında, Edirne merkezdeki tüm anasınıflarında çocuğu olan
ebeveynlere ulaşılarak anket yöntemi ile evrenin yaklaşık
yarısının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Beslenme ve fiziksel
aktivite sıklıkları SPSS programı ile spearman korelasyon testi
ile analiz edilmiştir.
Results:
Ebeveynler ile çocuklarının fast food tüketme, fiziksel aktivite,
abur cubur tüketme, meyve/sebze tüketme, şekerli/gazlı içecek
tüketme sıklıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif
korelasyon saptanmıştır
Conclusions:
Sonuçlar değerlendirildiğinde ebeveynlerin beslenme durumu ve
fiziksel aktivite durumunun çocukları üzerinde etkili olduğu
görüldüğü bu nedenle çocuklarının rol modelleri olduklarının
bilincine varmaları sağlanmalıdır.
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Introduction:
Cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC) is a common skin
malignancy and its incidence is increasing worldwide. It occurs
especially in sun exposed areas, being the major risk factor the
ultraviolet light exposure, but depends also of other patientspecific characteristics such as age, skin type, and ethnicity.
Case:
Our patient is an 82 years old male with personal history of
insomnia, prostatism, and surgical excision of tree moderately
differentiated epidermoid skin cancer lesions (cSCC) seven
months ago.
He consults us for a mass in the left preauricular region
associated with pain that he noticed 3 weeks ago and since has
been growing. No fever nor other symptoms. In the physical
exam we see an indurated erythematous nodule of 2-3cm of
diameter located in the left parotid gland, adhered to deeper
planes. We don’t detect pathological cervical lymph nodes. We
request an evaluation from the maxillofacial surgery team.
Meanwhile the patient consults us again one week later and the
lesion has grown to 4 cm and now there's suppuration from the
external ear canal. We reffer the patient urgently, a fine needle
aspiration biopsy is done, and there are suspicion of
malignancy. The results are confirmed via RMN and thick
needle puncture biopsy with the diagnosis of left parotid
metastasis secondary to a skin epidermoid carcinoma
(cT4aN2). Surgery is rejected due to the infiltration and
fistulisation to the external ear canal. The patient is referred to
radiotherapy treatment at present.
Discussion:
This case is significant due to the poor evolution, being the
initial lesions resected seven months before, without signs of
infiltration. Although the majority of patients have a good
outcome, there are cases of cSCC that metastasized in the
parotid or cervical lymph nodes, especially when the original
lesion is in neck or head regions. A follow up of this patients is
recommended.
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Aim:
Analize the association between a laryngeal height below 4 cm
and the presence of high rate of respiratory infections and
morbimortality in chronic obstructive pulmonary disease
patients (COPD), and non-COPD patients.
Method:
Observational prospective study. Period 2 years. Study sample:
100 patients diagnosed of COPD, matched by age and sex with
100 non-COPD population. Variables: age, weight, BMI,
medical records, spirometry parameters (FEV1%, FVC %,
Tiffenau), mean laryngeal height, number of respiratory
infections, place of diagnosis, need of hospital admission,
morbimortality during admission, other morbidities, 30-day
mortality after respiratory infection, 1-year mortality.
Results:
A Group: COPD patients. B Group: non-COPD patients. 77%
male. Mean age 70.29 years (44-89), 25 % of each sample > 75
years. Median laryngeal height: A: 39.50mm (27.50-89), B:
46,50 (38-74). Mean respiratory infections per year: A: 4.67, B
2.78 (p = 0.148); Respiratory infection diagnosed in Primary
Care: A: 67.4%, B: 87.6% (p= 0.032). Percentage of respiratory
infections that required hospital admission: A: 42.7%, B:28.9%
(p= 0.027). Inpatient complications: A: 62% (urinary infection
28%, need of Intensive Care Unit (ICU) 19%, nosocomial
respiratory superinfection 47%, others 6%) 2, B: 32% (urinary
infection 39%, need of (ICU) 7%, nosocomial respiratory
superinfection 23%, others 31%) (p=0.017). Inpatient mortality:
A: 12%, B: 6% (p=0.263); 30-day mortality A: 19.4%, B: 12.4%
(p=0.328), 1-year mortality: a: 29.2%, B: 16.4% (p= 0.036).
Statistically significant association between laryngeal height
below 4 cm and: admission to hospital (p= 0.039), inpatient
complications (p= 0.045), nosocomial respiratory infection
(p=0.024), need of ICU (p=0.012) and 1-year mortality (p=
0.029).
Conclusions:
We have found differences in laryngeal height between COPD
patients and general population, and its association to
increased morbimortality . These findings supports the idea of
using this clinical finding as a risk factor for COPD population.
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Introduction:
Bipolar bozukluk mani, hipomani ve major depresyon atakları ile
karakterize bir duygudurum bozukluğudur [1]. Manik ataklar
mizaç, enerji, aktivite, davranış, uyku ve bilişte klinik olarak
önemli değişiklikleri içerir [2].
Bu olgu sunumunda premorbid öykü ve aile öyküsü olmayan bir
hastada elektrik çarpması sonrası gelişmiş olabileceği
düşünülen manik atağı sunmayı amaçladık. Literatür
tarandığında daha önce böyle bir olguya rastlanmamış olması
bu olgu sunumunu değerli kılmaktadır.
Case:
31 yaşında kadın hasta, bekar, okuryazar, çalışmıyor. Geceleri
uyumama, çok konuşma, sinirlilik, saldırganlık ve aşırı
hareketlilik şikayetleri ile psikiyatri polikliniğine getirildi. Hastanın
bu şikayetlerinin 1 hafta önce elektrikli su ısıtıcıdan elektrik
çarpması sonrasında başladığı öğrenildi.
Özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik yoktu. Ruhsal durum
muayenesinde; duygulanım yükselmiş, konuşma hızı ve miktarı
artmıştı. İşitsel ve görsel varsanı tarifliyordu. Düşünce hızı
artmıştı ve çağrışımları gevşekti. Düşünce içeriğinde
perseküsyon ve grandiyöz sanrıları vardı. Uyku miktarı ve
ihtiyacı azalmış, psikomotor aktivite artmıştı. Young mani
derecelendirme ölçeği puanı 32 olarak belirlendi. Fiziki
muayenesi ve vital bulguları doğaldı.
Hasta DSM-V-TR ölçütlerine göre bipolar duygulanım
bozukluğu, psikotik belirtili manik atak tanı ölçütlerini
karşılamaktaydı. Tedaviye olanzapin 20 mg/gün, klorpromazin
100 mg/gün, lorazepam 2,5 mg/gün ve lityum 900 mg/gün
olarak başlandı. Tedavinin 5. gününde hasta ve yakınları kendi
istekleriyle yazılı onamları alınarak kısmi iyilik haliyle taburcu
oldular.
Discussion:
Hastanın öncesinde duygudurum bozukluğunun ve aile
öyküsünün olmaması manik atak riskini azaltmaktadır [3]. Ancak
özgeçmişinde alkol ve madde öyküsünün olmaması ve elektrik
çarpmasından hemen sonra akut manik atak belirtilerinin
başlaması klinik tablonun elektrik çarpmasına bağlı olabileceğini
düşündürmektedir.
Gültekin ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmada bipolar
bozuklukta ilk atağın başlangıç yaşı 27,7±1,7 yıl olarak
bildirilmiştir [4]. Hastamızın manik atak geçirme açısından riskli
sayılabilecek yaşta olması geçirilen manik atağın elektrik
çarpmasından bağımsız bir atak olma ihtimalini de
düşündürmektedir.
Sonuç olarak özgeçmiş ve soygeçmişinde psikiyatrik hastalık
öyküsü olmayan ve akut mani atağıyla gelen genç yaştaki
hastalarda bu duruma neden olabilecek tetikleyici faktörler

detaylı olarak sorgulanmalıdır.
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Farkında Olmadan Multimorbidite İle Yaşam
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Keywords / Anahtar Kelimeler: Multimorbidite, Aile Hekimliği,
Bütüncül Yaklaşım
Introduction:
Multimorbidite (MM) iki ya da daha fazla kronik hastalığın
bulunması olarak tanımlanır ve genel popülasyonun yaklaşık
%23,2'sini etkiler. MM tanımı 1976 yılında ilk defa Almanya'da
kullanılmıştır. 65 yaş üstünde MM oranı %60'dan fazladır.
Amacımız MM ile farkında olmadan yaşayan hastaların ortaya
çıkarılmasıdır.
Case:
58 yaşında erkek hasta ehliyet raporu almak için Aile Sağlığı
Merkezimize başvurdu. Ehliyetini 80’li yılların sonunda aldığını
belirten hastamız kan grubunu bilmiyordu ve ehliyetinde
yazmıyordu. Herhangi bir hastalığı olup olmadığı sorulan hasta
sadece diz ağrısı olduğunu söyledi. Son zamanlarda herhangi
bir kan tahlili yaptırmayan hasta, kan grubu ve diğer rutin testler
yapılması için laboratuvara yönlendirildi. Ertesi gün gelen
hastanın sonuçlarında Açlık Kan Şekeri: 113mg/dl, LDL: 161
mg/dl, Total Kolestrol: 243 mg/dl, HbA1c: %6.7, kan grubu: A
Rh (+) pozitif olarak geldi. Tansiyon Arteriyel: 135/95 mmHg
olarak ölçüldü. Boy: 170 cm, kilo: 93 kg, Beden Kitle İndeksi:
32.1 (Obez), göz ve işitme muayenesi normaldi. Oral Glukoz
Tarama Testi yapılması için bir üst basamağa sevk edildi.
Tansiyon için bir hafta boyunca sabah ve akşam olmak üzere
takip çizelgesi verilerek nasıl ölçmesi gerektiği anlatılarak
doldurması istendi. Kilo vermesi için eğer isterse bir diyetisyenle
görüşebileceği söylendi. Diz ağrısı için Nonsteroid
Antiinflamatuvar (flurbipropen) reçete edildi ve bir hafta sonra
kontrole gelmesi istendi.
Discussion:
Birinci basamakta kronik hastalıkların koruyucu hekimlik
kısmının koordinasyonu çok fazla önem kazanmaktadır. Birinci
basamakta etkili bir organizasyon oluşturulursa hastaların üst
basamağa sevki daha az olacaktır. MM'nin tarifi de net olmalıdır.
Yaşlanan bireyler sadece artan hastalık yükü olarak
değerlendirilmemeli, sağlıklı yaşlı popülasyonunun da artacağı
göz önüne alınarak buna yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
şekillendirilmelidir.
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Introduction:
Gilbert sendromu; indirekt bilirubin yüksekliği olan
asemptomatik sarılıklı bir hastada en muhtemel tanıdır.
Toplumda sıklığı %3-8’dir. Klinik hafif derecede, daima ya da
bazen gözlenen sarılık ile karakterizedir. Serum bilirubin düzeyi;
stres, yorgunluk, menstruasyon, alkol veya nikotinik asid
tüketimi sırasında yükselebilir.
Case:
Yirmi iki yaşında kadın hasta Çukurova Üniversitesi Tıp
Fakültesi Eğitim-Aile Sağlığı Merkezi’ne Aralık 2019’da cildinde
sarılık şikayeti ile başvurdu. Tıbbi öyküsünde çocukluğundan
beri cildinin sarı olduğunu, sarılığın her zaman belirgin
olmadığını özellikle açlık, stres, menstruasyon durumlarında
arttığı, sarılığa eşlik eden halsizlik dışında herhangi bir şikayeti
olmadığı, idrar ve gaita renginde değişiklik olmadığı öğrenildi.
Yakın zamanda ilaç, alkol, bitkisel ürün kullanım öyküsü yoktu.
Sistemlerin gözden geçirilmesinde skleralar ve deri renginde
sarılık dışında özellik yoktu. Fizik muayenede tek bulgu
skleraların ikterik olmasıydı. Hastanın Laboratuvar sonuçları;
AST: 24 U/L, ALT: 15 U/L, BUN: 9,5 mg/dl, Kreatinin: 0,58
mg/dl, Total bilirubin:1,86 mg/dl, Direkt bilirubin: 0,32 mg/dl,
ALP: 76 U/L, GGT: 17 U/L, LDH: 171 U/L, HbsAg: Negatif, AntiHbs: Pozitif, HAV-Ab-TOTAL: Pozitif, Anti- HCV: Negatif, TİT:
Normal, TSH: 2,17 mIU/L, sT4: 0,86 ng/dl, B12: 225 pg/ml
şeklindeydi. İndirekt bilirubin yüksekliğinden dolayı hemolizi
dışlamak için periferik yayma istendi ve normal olarak
değerlendirildi. Karaciğer ve safra yolları patolojilerinin
dışlanması amacıyla abdominal USG istendi ve normal olarak
raporlandı. Hastaya Gilbert Sendromu tanısı konuldu.
Discussion:
Sarılık, her yaş grubunda görülen ve önem arz eden bir
bulgudur. Birinci basamağa başvuran her hastada olduğu gibi
sarılık şikayetiyle gelen hastada da detaylı öykü alınıp, sistem
sorgulaması ve fizik muayenesi eksiksiz yapılmalıdır. Bu
olgumuzda da görüldüğü gibi alınan öykünün tanı koymada
önemi oldukça fazladır.
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Introduction:
Orf, ektima kontagiozum ya da kontagiyöz püstüler dermatit
olarak da bilinen, parapox virüslerin neden olduğu, koyun veya
keçi gibi küçükbaş hayvanlardan virüsün insanlara bulaşmasıyla
ortaya çıkan bir zoonozdur. Orf enfeksiyonu tüm dünyada
genellikle sporadik vakalar şeklinde görülen mukokütanöz bir
hastalıktır. Ülkemizde tüm bölgelerde görülmektedir ancak
hastalığın insidansı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır.
Hayvanlarda ilkbahar ve yaz döneminde sık görülen hastalık,
insanlara bu mevsimlerde ve kurban bayramı sonrası
dönemlerde bulaşmaktadır.
Case:
58 yaşında kadın hasta sol el başparmağın 1,5 cm çaplı
zeminden kabarık, eritemli, ortası siyah krutlu ve palpasyonla
hassas ülsere bir nodül tespit edildi. Lezyon 1 hafta önce
oluşmuş. Hasta evde drene etmeye çalışmış, ama içinden
herhangi püy veya sıvı çıkmamıştır. Öncesi ağrısız olan lezyon,
bu işlemden sonra ağrılı hale gelmiş. Hastanın anamnezini
derinleştirdiğimiz de hastanın 2 hafta önce Kurban Bayramı’nda
koyunun kafasını eline eldiven giymeden yüzdüğünü
öğreniyoruz. Hastaya orf hastalığı anlatılıp sistemik antibiyotik
tedavisi (Amoksisilin-Klavulanik Asit, 1000mg, 2x1, 7 gün
boyunca) ve lezyona topikal fucidik asit (3x1) reçetelenmiştir.
Lezyonun sudan ve temastan korunması önerilmiştir. İki hafta
sonraya randevu verilmiştir. İki hafta sonra semptomların
gerilediği görülmüştür. Dört hafta sonra ise lezyonların skarsız
iyileştiği görülmüştür.
Discussion:
Orf hastalığı, özellikle Kurban Bayram’ından sonra çok
görülmesi rağmen yeterli tanınılırlığı yoktur. Genelde selim seyirli
olmasına rağmen bazı olgularda tedavi edilmezse flebite neden
olabilir. Lezyonlar kutanöz şarbonla karışabilir Aile hekimliği
polikliniği, normal hastane polikliniğinden insidans ve prevelans
yönünden farklı olduğu için düşük prevelans hekimliğine uygun
vakalarda bilgilerimizi arttırmalıyız. Hastaları da korunma
yöntemleri konusunda bilgilendirmemiz gerekmektedir.
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PFAPA Sendromu Tanısı Konan Üç Vakanın ENabız Bilgileriyle Birlikte Değerlendirilmesi:
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Aim:
Az bilinen ancak sanıldığından daha sık görülen PFAPA
(periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve adenit) sendromu tanı
konmadığında gereksiz antibiyotik ve antipiretik kullanımına
sebep olmaktadır. Biz birinci basamak şartlarında tanı
koyduğumuz ve takibini yaptığımız üç PFAPA sendromlu
olgunun e-Nabız verilerini de inceledik ve bu sendromun
bilinirliğini arttırmak ve bu sendroma dikkat çekmek istedik.
Method:
Aile hekimliği polikliniğimizde Ağustos-Eylül 2019 tarihleri
aralığında tanısını koyduğumuz üç PFAPA sendromlu hastanın
klinik ve e-Nabız verilerini inceledik.
Results:
PFAPA sendromunun tanı kriterleri ilk kez 1989 yılında Thomas
ve ark. tarafından tanımlanmıştır. Bu kriterler:1. Genellikle 5
yaşından önce başlayan, düzenli yineleyen ateş ataklarının
olması 2. Üst solunum yolu enfeksiyonu olmaksızın şunlardan en
az birinin olmasıdır: Aftöz stomatit, farenjit, servikal lenfadenit 3.
Siklik nötropeninin ekarte edilmiş olması 4. Ataklar arasında
hastanın semptomsuz olması 5. Büyüme ve gelişmenin normal
olması. Her üç vakanın da bu tanı kriterlerini karşıladığını
gördük.Vakaların E-nabız verilerini incelediğimizde Vaka 1’in
atakların başladığı ve tanının konduğu döneme kadar ki 26 aylık
dönemde 24 kez antibiyotik reçetesi aldığını, Vaka 2’nin 20 aylık
atak döneminde 13 kez antibiyotik reçetesi aldığını, Vaka 3’ünse
24 aylık dönemde 20 kez antibiyotik reçetesi aldığını görüyoruz.
Yine tanılar ile reçetelenen antibiyotikler karşılaştırıldığında
kılavuzlara uygun birinci tercih antibiyotiklerin reçetelenmediği
görülmektedir. Vakalarımızda her üç vakanın da 1 mg/kg oral
prednizolon’a 6-8 saat sonra dramatik olarak cevap verdiğini
gördük.
Conclusions:
PFAPA sendromunun bilinirliğinin artması, daha çok PFAPA
sendromlu olguya tanı konmasını sağlayacak, gereksiz
antibiyotik ve antipiretik kullanımını önleyecek ve etkin bir
tedavinin yapılmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde, e-Nabız
verilerinin etkin bir şekilde kullanılması hasta takibinde tüm
basamaklarda görev yapan hekimlere eşsiz bir fırsat
sunmaktadır.
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The Role of Genetic Psychology in General
Practice
Sevdalina Alekova Todorova, Borislav Popov
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Aim:
Family history is more than a diagnostic/risk assessment tool. It
takes its place within a broader notion of the ‘family doctor’ and
provides insight into other facets of patients and families which
are integral to holistic practice. Genetic psychology looks at the
genes that, along with environment, influence personality. It
focuses on how genetics play a part in human development and
looks for the genetic link to a behavior, illness or future needs.
It includes to provide actual information about the need to
acquire new knowledge of family doctors in the field of Genetic
and Genomic Psychology
Method:
It was realized a semi-structured group interview among 32
General Practitioners from the region of Stara Zagora, Bulgaria
in July 2017. The study was conducted within two astronomical
hours and included non-directive, open-ended questions that
allowed to explore thoroughly the position of family doctors, their
personal views and awareness of the subject.
Results:
In stark contrast to the routine use of family history, genetics
was not perceived by GPs to have a significant impact on their
practice. According to a significant percentage of respondents
the management of genetic conditions has thought to require
complex, high level knowledge only available within the realm of
the specialist. General practitioners believe that trough sufficient
information about the genetic "make-up" of the individual (the
phenotype) and its history of life, it will be possible to better
understand the person's behavior and to develop more effective
Interventions or pathological abnormalities.
Conclusions:
Therefore, we draw conclusions about the need to acquire new
knowledge of family doctors in the field of this medical direction
- genetic psychology, which study the hereditary mechanisms of
human psyche and behavior, their dependence on genotype.
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Review:
After general hygiene improvements, vaccines represent the
most effective and cost-saving public health intervention.
However, vaccines continue to be underused all over the world.
Protected from the threat of vaccine-preventable diseases,
immunized children have a better chance of living a long and
healthy life. The advantages are also further increased by
vaccination during adolescence and adulthood.
We have examined and analyzed the publications and reports of
local and foreign experts, data from independent surveys and
expert assessments.
The vaccinations are recommended when included in the
national immunization programme for all or some specific
groups independent of being funded or not. A vaccine is defined
as mandatory if every child must receive it by law without the
possibility for the parent to choose to accept the uptake or not,
regardless of whether a legal or economical implication exists
for the refusal. Law enforcement and legal consequences may
be very different but, since the national contexts are difficult to
evaluate.
Immunization is one of the most cost-effective public health
interventions to date. High rates of vaccination coverage in
childhood are also main indicators for public health. To help
overcome remaining barriers to full immunization and sustain
high demand for vaccines in the years to come, some activities
aimed at reaching specific target groups like: raising the
awareness of journalists and representatives of the mass
media, vaccination campaigns for the refugee and migrant
population, meeting with parents and school students, various
activities, which are focused on healthcare workers, Roma
communities, students and parents. Pediatricians and General
practitioners play a key role in communicating the benefits of
immunization to patients and parents. As frontline influencers,
they are a priority target group for this type of activities.
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Review:
Tanım
Veri bilimi, problem tanımlarını, algoritmaları ve büyük veri
kümelerinden gelen açık olmayan fakat kullanışlı kalıpları
ayıklamak için gerekli süreçleri kapsar. Veri bilimini oluşturan
unsurların çoğu yapay zeka ve alt gruplarıyla iç içedir. Bu
disiplinler arası ortaklık, verilerin analizi yoluyla karar verme
sürecinin iyileşleştirilmesine katkı sağlar. Günümüzde mobil veri
kullanıcıları sağlık hakkında; hastane ve doktorlarla ilgili
yorumları izlemek, hastalık belirtilerini ve ilaçların yan etkilerini
araştırmak, benzer hastalık tanısıyla takipli kullanıcıların
paylaşımlarını ortak platformlarda takip etmek ve hastalıkları ile
ilgili uzman doktorlarla iletişime geçebilmek adına çeşitli
uygulamalara
yönelmekte
ve
üst
solunum
yolu
enfeksiyonlarından maligniteye kadar birçok hastalıkla ilgili
araştırma yapabilmektedir. Dolayısıyla kullanıcılar bu ortamlarda
gönüllü olarak veri üreten konumundadırlar ve bu yolla sağlık
sektörü için analiz edilmeye hazır veri sağlarlar.
Gelişim Süreci
2017 yılında derin öğrenme (deep learning) teknolojisi ile
kanserli hücrelerin tespiti hakkında yapılan çalışmalarla,
önümüzdeki 10 yıl içinde kanser hücrelerinin tespiti ve yeniden
programlanması ile kür sağlamayı hedefleyen insan vücuduna
yerleştirilebilecek ultra küçük DNA bilgisayarları oluşturmayı
hedefliyor. Kronik hastalıkların yönetiminde birey merkezli
yaklaşımların geliştirilmesi sürecinde de yapay zeka aracılı
uygulamalar dikkat çekmektedir. Örneğin diyabet tedavi
sürecinin takibinde, kan glukoz ölçümleri ve hastalar ve
hastalara bakım verenler için uyarı geliştirme adına akıllı
sistemler; alıcılar tarafından toplanan verileri organize edebilmek
için klinik karar destek sistemleri, risk tahmini ve diyabet
komorbiditelerinin önlenmesi için veri madenciliği(data mining)
yaklaşımları kullanılarak EMPOWER, MOBIGUIDE ve COMMODITY12 projeleri gibi, çeşitli kaynaklardan finanse edilen
pek çok proje yürütülmüştür.
Yapay zekanın kullanım alanlarının artışıyla sosyal medya
paylaşımları, arama motoru verileri, bloglar, akıllı cihazların
sağladığı ve mobil uygulamalardan elde edilen veriler, ölçüm
aletleri gibi sensörlerin oluşturduğu veriler ve biyometrik veriler
farklı tekniklerle işlenerek aralarındaki ilişkiler ortaya çıkarılabilir.
Böylece geleceğe yönelik, sağlığın bireyselleştirilmesiyle sağlık
merkezlerine başvurunun azaltılması, kronik hastalık yönetiminin
kolaylaştırılması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi; malignite gibi
hastalıklarda erken tanı ve tedavi modellerinde yol kat edilmesi
konularında
yeni
karar
modellerinin
geliştirilmesi
beklenmektedir.
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Hastanız Tüm Hekimlere ve Tedaviye Inancını
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Introduction:
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu tedavisinin yapılmamasının
sonuçları hasta ve toplum sağlığı açısından son derece
önemlidir. Bu çalışmanın amacı, özellikle çözümsüz gibi görülen
vakalarda bir Aile Hekimliği disiplininin klinik yönetiminin
önemini bir vaka örneğiyle ile sunmaktır.
Case:
Tüm hekimlere ve tedaviye inancını kaybetmiş ,tedaviyi
bırakmış, ölümünü bekleyen 60 yaş erkek hastanın yakını aile
hekimliği kliniğine başvurdu. Hasta yakını ile görüşüldükten
sonra hasta kliniğe davet edildi. Nefes darlığı, uykusuzluk, ölüm
korkusu, iyileşemeyeceği inancı,tüm vücutta yaygın ödem
mevcuttu. Konuşurken göz temasına geçmiyor ,konuşması
anlaşılmıyor, kısık sesli ve kelimeler karışıyor , baş öne eğik,
postür içe kapanmış ,ellerini birbirine kenetlemiş haldeydi.
Hastanın panik atak, hipotroidi,idrar inkontinası, depresif nöbet,
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu olmak üzere kronik hastalıkları
mevcuttu. Hasta bu hastalıklarının hepsinin ilaçlarını kullanmayı
reddetmişti. Aile kilitlenmişti. Uyku laboratuvarına gidip test
yaptırmayı ,tansiyon ölçtürmeyi reddediyordu.
Hasta kliniğimizde ilk görüşmede hekim hasta güveni
hedeflendi, göz göze temas çok kısa da olsa kurulabildi. Tüm
hastalıklarında tedavi ve ilgili kliniklerle konsültasyon sırası
belirlendi. Öncelikle hipotroidi tedavisi başlandı hasta
kullanmayı kabul etti. İkinci olarak psikiyatri konsültasyonu
yapılıp panik atak ve depresif nöbet tedavisi başlandı. Psikiyatri
tedavisinin 3. Ayından sonra hasta artık diğer kliniklere
muayene olmayı kabul etti. İlgili diğer branşlarla konsülde edildi
tedavileri başlandı düzenlendi. Hata uyku apnesi için uyku
odasında test yaptırmayı kabul etti özel hastanede özel odada
testi planlandı ve uyku apnesi için gerekli cihazı alındı. Mevcut
tüm hastalıklarının yönetiminde bir sonraki adım için belirli bir
zaman planı yapıldı. Hatanın tüm hastalıklarının kontrol altına
alınıp tedavilerinin düzenlenmesi 6 aylık bir süreçte tamamlandı .
Hasta evinde ziyarete edildiğinde ,takım giymiş, kravat takmış
ve çok sevinçliydi ve şu cümleyi kullandı; “ölümümü bekliyordum
,ölümden de korkuyordum, size çok minnettarım , teşekkür
ederim!."
Discussion:
Bütüncül yaklaşım, danışmanlık, disiplinler arası koordinasyon,
tüm akut ve kronik vakaların eşzamanlı tedavisi Aile Hekimliği
Disiplininin temel özellikleridir. Bu vaka tüm disiplinlerin
koordinasyonu için bir uzmanlık alanı ihtiyacını vurgulamaktadır.
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Hayatımda Egzersize Yer Var Mı?
Züleyha Güler Memi1, Serdar Öztora2, Hamdi Nezih
Dağdeviren2
1. Trakya Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 22000 Edirne, Turkey E-mail:
zuleyha.90@hotmail.com
2. Trakya üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Keywords / Anahtar Kelimeler: koruyucu hekimlik, egzersiz ,
bel ağrısı
Introduction:
Günümüzde doğru programlanmış egzersizin koruyucu hekimlik
açısından önemli olduğu ve tedavide rolü olabileceği görüşü öne
çıkmaktadır. Artık bireye özel egzersiz reçetelendirmesi kavramı
dikkat çekmektedir. Çocuk ve adolesan yaş grubunda uygun
egzersiz programlarının hazırlanması ve uygulanmasının bireyin
ilerleyen
dönemlerde
egzersiz
yapma
alışkanlığının
sürdürülmesi açısından önemi yadsınamaz. Ancak egzersiz
alışkanlığını çocukluktan yetişkinliğe olan süreçte ne kadar
hayatımızın bir parçası haline getirebildiğimiz araştırılmaya
değer sorulardır. Bu olguda bireyde ortaya çıkan klinik durum
anamnezle detaylı sorgulandığında ortaya etyolojide rol
oynayabilecek faktörler detaylı olarak ortaya konulacaktır.
Case:
Yirmi yaşında kadın hasta son 4 aydır başlayan her iki ayağın
medial arkında ve belinde tariflediği yürümekle artan ağrı
şikayeti olan hasta FTR polikliniğine başvurdu. Fizik
muayenesinde postür bozukluğu, lomber bölgede ağrılı noktalar,
düz bacak kaldırma testinde ağrı mevcuttu. Kas gücü alt ve üst
ekstremitelerde tam, duyu muayenesi doğal, patella refleksi
canlıydı. Sfinkter kusuru , eyer tarzı duyu kusuru tariflemiyordu.
Direkt grafide lomber lordozda artış dışında anormal bulgu
yoktu. Yapılan kan tetkikleri normaldi. Çekilen MRG de L4 -5
disk bulging dışında patoloji yoktu. Hastaya egzersiz programı
önerildi. Lokal kas gevşetici, ağrı kesici reçete edildi.
Hastanın yaşam biçimi ve önceki egzersiz deneyimleri
hakkındaki anamnez derinleştirildikçe üniversite sınavına
hazırlanırken uzun saatler masa başında geçirdiğini o dönemde
sırt ve bel ağrıları olduğunu ifade ediyor. Öğrencilik yıllarında
spor aktivitelerini ve beden eğitim derslerini sevmediğini,
egzersizi yaşam biçimi haline getirmenin gerekliliğine inandığı
ancak uygulamada başarısız olduğunu ifade ediyor.
Discussion:
Bel ağrısı birinci basamakta sık karşılaşılan bir durumdur.
Olgudaki klinik durumun gelişmesine predispozan faktörlerden
biri olarak hareketsiz yaşam tarzı gösterilebilir. Ayrıca eğitim
programında bulunan spor aktivitelerinin bireylerin tüm
yaşamında uygulayabileceği egzersiz alışkanlıkları olarak
yerleşmesine olanak verecek şekilde olmasının önem taşıdığına
işaret etmektedir. Olgumuzun birinci basamak sağlık hizmetinin
temel taşlarından olan sağlıklı yaşam biçiminin sürdürülmesi ve
koruyucu hekimlik açısından değerli olduğu düşünülmektedir.
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Nereden Çıktı Bu Baş Ağrısı!
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Keywords / Anahtar Kelimeler: baş ağrısı, handl sendromu,
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Introduction:
Baş ağrısı, birinci basamak hekimlerinin karşısına sıklıkla primer
baş ağrısı bozuklukları şeklinde çıkmaktadır. Buna rağmen, baş
ağrısı olan bir hasta değerlendirilirken ilk yapılması gereken
sekonder baş ağrısı bozukluklarının dışlanmasıdır. Bu noktada;
öykü alınırken, sistemik ve nörolojik muayene yapılırken iz
sürmek esastır. Sekonder baş ağrısı bozuklukları yönünde
kuşku uyandıran kırmızı bayrak belirti ve bulguları taşıyan
hastalar, ileri görüntüleme ve tetkik için refere edilmesi gereken
vakalardır.
Bu poster sunumunda; baş ağrısı kırmızı bayrak belirti ve
bulgular taşıyan bir hasta sunulacak; nadir görülen nörolojik bir
sendrom, ayırıcı tanıları ve tedavisi yönünde literatür eşliğinde
gözden geçirilecektir.
Case:
Elli altı yaşında kadın hasta, son iki haftada üç kez tekrarlayan
ve her biri bir saate yakın süren baş ağrısı, his kaybı ve kafa
karışıklığı atakları ile tarafımıza başvurdu. Ataklarının her biri;
enseden başlayarak başına yayılım gösteren, zonklayıcı
karakterde bir ağrı ile başlıyordu. Baş ağrısını, vücuduna yayılan
uyuşukluk hissi takip ediyordu. Atakları sırasında kafa karışıklığı
yaşıyor, sonrasında atak dönemini hatırlamakta güçlük
çekiyordu. Yakınları tarafından atak dönemlerinde hastanın
kendini ifade etmekte zorlandığı, alakasız ve saçma konuştuğu
ve hatta son atağında evinin odalarını karıştırdığı ifade
edilmekteydi.
Tarafımıza başvurusunda atak dışı dönemde yapılan nörolojik
muayenesi normaldi. Acil manyetik rezonans görüntülemesinde
(MRG), FLAİR sekansta sol frontal gri maddede şüpheli bir
ödem sinyali görüldü. Elektroensefalografi incelemesinde her iki
frontal bölgede paroksizmal yavaş dalga formları izlendi.
Lomber ponksiyon incelemesi yapılan hastada beyin omurilik
sıvısında (BOS) lenfositoz tespit edildi. Bu bulgularla BOS
lenfositozu ve geçici nörolojik bulguların eşlik ettiği baş ağrısı
sendromu (HaNDL ) tanısı alan hasta steroid tedavisi altında
takibe alındı.
Discussion:
HaNDL; nadir görülen, iyi seyirli, kendini sınırlayan ve az tanınan
bir sendromdur. Zengin nörolojik semptomatolojisi ile birçok
hastalığı ve sekonder baş ağrısını taklit edebilir. Tekrarlayan
nörolojik semptomlara eşlik eden baş ağrısı varlığında ayırıcı
tanıda düşünülmelidir. Olgumuz klinik prezentasyonu ve zengin
EEG ve MRG bulguları ile HaNDL sendromuna çok iyi bir örnek
teşkil etmektedir.
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Ofis Çalışanlarında Pilates Egzersizleri ve
Solunum Tekniklerinin Yaşam Kalitesi ve
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Aim:
Çalışmamızda ofis çalışanlarında verimliliği ve işten alınan izin
saatlerini etkileyen parametreler üzerinde klinik pilates
egzersizleri ve solunum teknikleriyle tüm vücut farkındalığı
arttırarak ve düzenli egzersiz yaptırarak olumlu iyileşmeler
sağlamak hedeflenmiştir.
Amaç: Ofis çalışanlarında pilates egzersizleri ve solunum
tekniklerinin yaşam kalitesi ve strese etkisinin araştırılması.
Method:
40 gönüllü ofis çalışanında yapılan anketle ağrı, uyku kalitesi,
stres ve yaşam kalitesi değerlendirildi. Ağrıyı değerlendirmek
için tanımlayıcı sorular soruldu, uyku kalitesini değerlendirmek
için Pitsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği, stresi değerlendirmek için
Algılanan Stres Ölçeği, yaşam kalitesini değerlendirmek için
SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanıldı. Bireyler iki gruba ayrıldı.
Bir grup klinik pilates egzersiz eğitimi ve egzersizleri, diğer grup
solunum teknikleri eğitimi ve egzersizlerine başladı. 6 hafta
boyunca haftada 2 gün, 30’ar dakika fizyoterapist eşliğinde
egzersizler yapıldı. 6 hafta sonunda başlangıçta yapılan anket
tekrarlandı.
Results:
Çalışma 19 katılımcıyla tamamlandı. Düşük gözlem sayısı
nedeniyle uygulanan yöntemlerin değerlendirilmesi analitik
olarak zorlaşacağı için gözlemler tek bir çatı altında toplanarak,
pilates egzersizleri ve solunum egzersizleri grubu olarak
ayırmadan, uygulanan yöntemlerin sonuçları değerlendirildi.
Araştırma sonunda Algılanan stres skoru üzerinde istatistiksel
olarak anlamlı derecede azalma, Sf-36 Yaşam Kalitesi
Ölçeğinin alt başlıklarından Enerji-Canlılık-Vitalite ve Ruhsal
Sağlık parametrelerinde anlamlı derecede artma görüldü. Diğer
parametrelerde egzersiz sonrasında anlamlı fark bulunmadı.
Conclusions:
Çalışmamızın sonuçlarına göre ofis çalışanlarında uygulanan
klinik pilates ve solunum egzersizlerinin algılanan stresi azalttığı,
Sf-36 yaşam kalitesi ölçeğinin alt başlıklarından enerji-canlılıkvitalite ve ruhsal sağlık parametrelerinde artış sağladığı
görülmüştür. Ofis çalışanlarında klinik pilates ve nefes egzersizi
uygulamaları verimliliği etkileyen parametreler üzerinde
geliştirici ve koruyucu etkiye sahip olabilir. Çalışmayı
tamamlayan katılımcı sayısının düşük olması nedeniyle diğer
parametreler üzerindeki etki görülememiş olabilir. Bununla ilgili
daha fazla katılımcı ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Sigara Bırakma Denemesi Olan Bireylerin
Sosyodemografık Özellikleri, Bağımlılık
Düzeyleri ile Profesyonel Destek Alma
Talepleri Arasındaki İlişki
Büşra Dursun, Dilek Toprak, Zahide Yıldırım, Hamit Avcı
Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi, 59000 SÜLEYMANPAŞA, Turkey
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Aim:
Tütün bağımlılığı mortalite ve morbidite açısından önemli bir
toplum sağlığı sorunudur. Sigaranın içinde bulanan nikotin,
bağımlılığın kaynağıdır ve çoğu zaman profesyonel destekle
tedavi edilebilmektedir. Sigarayı bırakma girişiminde
bulunanlardan birçoğu ilk 3 ay içinde yeniden sigara içmeye
başlamaktadırlar. Çalışmamızın amacı sigara bırakma
polikliniğimize başvuran hastalardan daha önce bırakma girişimi
olanların profesyonel destek almış olma durumları ve
sosyodemografik özelliklerle ilişkisinin değerlendirilmesidir.
Method:
Bu çalışma, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Sigara Bırakma
Polikliniği’ne hizmete girdiginden bu yana başvuran hastaların
dosyaları taranarak retrospektif olarak yapılmıştır.Katılımcıların
sosyo-demografik özelliklerinin yanısıra Fagerström Nikotin
Bağımlılık Skorları ile profesyonel destek alıp almadıkları kayıt
altına alınmıştır. Veriler SPSS programında,Frekans,Ki-kare,T
testi kullanılarak analiz edilmiş, p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir.
Results:
Çalışma grubumuza dahil olan 291 kişinin 125’i (%43)kadın,
166’sı (%57)erkek idi. Grubumuzun yaş ortalaması 40.07±13.28
(min:16 maks:71)olup çoğunluğu 18-39 yaş arası
(n=145;%49.8) ve 40-64 yaş arası (n=133;%45.7) idi.
Katılımcılardan 243 kişi (%83.5) sigara bırakmayı en az bir kez
denemişti. Çalışmamıza katılan 291 kişiden 63ü (%21.6) daha
önceki sigara bırakma deneyimlerinde profesyonel destek
almıştı. Cinsiyet ile profesyonel destek alma arasında anlamlı bir
ilişki bulunamadı(p=0,936). Benzer şekilde eğitim düzeyi ve yaş
gruplarıyla profesyonel destek alma durumu arasında da anlamlı
bir fark yoktu(p=0.938; p=0.600). İstatistiksel olarak anlamlı fark
olmasa da destek alanların çoğunluğu (n=30; %38.5)yüksek
bağımlı, %34.9’u (n=22) orta düzeyde bağımlı idi (p=0.156).
Profesyonel destek alanların sigarayı bırakma deneme sayısı
ortalama 5.44 iken, destek almayanlarda bu sayı 3.54 idi
(p=0.145).
Conclusions:
Yaş,cinsiyet,eğitim düzeyi sigara bırakma sürecinde profesyonel
destek alma durumunu etkilememektedir. Ancak yüksek ve orta
düzeyde nikotin bağımlılığı olan bireylerin daha fazla profesyonel
destek aradığı belirlendi. Sigara bırakma sürecinde profesyonel
destek alan hastalarda sigara bırakma başarısı daha da
artmakta ve kalıcı olmaktadır. Profesyonel destek alınması
kişilerin bu dönemi daha kolay atlatmasını sağlayacak ve nüksü
önleyecektir. Sigara bırakma sürecinde hekim kontrolünün
önemi konusunda hastaların ve ailelerinin önceden
bilgilendirilmesinin
bırakma
başarısını
artıracağını

düşünmekteyiz.
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Yutma Güçlüğü Şikayetinden Pnömoni
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Introduction:
Yaşlı hasta, genetik yapısına eklenen çevresel faktörler, sahip
olduğu kronik değişiklerin etkisi ile yetişkine göre farklı fizyolojik
rezerve ve yanıtlara sahiptir. Bu nedenle de birçok hastalık
atipik şikâyetler ile karşımıza gelebilmektedir. Yaşlı hastada,
çoğunlukla atipik semptomlarla kendini gösteren ve hastalık
tanımı ile tam olarak açıklanamayan klinik durumları ve
semptomları tanımlamak için geriatrik sendrom terimi
kullanılmaktadır.
Pnömoni olgularında, tedaviye gecikmeden başlanması,
özellikle
yaşlı
hastalarda
prognozu
olumlu
yönde
etkileyebilmektedir. Ateş, öksürük, balgam çıkarma, göğüs
ağrısı en sık rastlanan belirtileri olmakla beraber bazen atipik
semptomlarla da karşımıza çıkabilmektedir. Bu vaka anamnez
ve fizik muayenenin önemini vurgulamak ve Geriatrik Sendrom
konusuna dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur.
Case:
71 yaşında erkek hasta. Aile hekimliği polikliniğine yaklaşık 1
haftadır mevcut olan yutma güçlüğü, halsizlik, iştahsızlık
şikayetiyle başvurdu. Başka şikayeti olmayan hastanın
özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. Yapılan ayrıntılı fizik
muayenede sağ akciğer bazalinde ral mevcut olup başka bir
bulguya rastlanmadı. Anamnez ve fizik muayene bulgularına
göre hemogram, rutin biyokimya ve posteroanterior akciğer
grafisi istendi.
Kan tetkikleri sonucunda CRP:95,55 mg/dL idi. Posteroanterior
akciğer grafisinde özellikle sağ bazalde olmak üzere bilateral
infiltrasyonlar izlendi. Sol subdiyafragmatik alanda genişlemiş
bağırsak ansları dikkat çekti. Lateral akciğer grafileri ve ayakta
direkt batın grafisi istendi. Pnömonik infiltrasyon açısından
değerlendirilmek üzere Göğüs Hastalıkları’na konsulte edilen
hastaya pnömoni tedavisi düzenlendi. Aynı zamanda yutma
güçlüğü ve genişlemiş bağırsak ansları nedeniyle subileus
düşünülerek Genel Cerrahi’ye konsulte edildi ve pnömoni
tedavisi bitiminde endoskopi planladı.
Discussion:
Yaşlı hastalarda atipik presentasyonların yanısıra semptomlar
doğru algılanmayabilir ya da ifade edilmeyebilir. Yaşlı
hastalardan anamnez alırken dikkatli olunmalı ve şikayetleri
detaylı sorgulanmalıdır. Özellikle yaşlıların sağlığını takip eden
yakınları ve bakıcıları sağlığında meydana gelen değişiklikleri,
tehlike işaretleri iyi bilmelidir. Bu konuda özellikle birinci
basamak hekimleri gerektiğinde ev ziyaretleri ile yaşlı bireylerin
sağlığını takip etmelidir.
Yaşlı hastayla sık karşılaşan hekim ve sağlık ekibinin geriatrik
sendromlar hakkında bilgi sahibi olması, koruyucu önlemler ve
tedavi yaklaşımının belirlenmesi açısından önemlidir.
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