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ÖNSÖZ
Sizleri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tarafından
25-26 Mayıs 2021 tarihleri arasında online platformda gerçekleştirilecek "1. Ulusal Öğrenci
Kongresi" ne davet etmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayız.

Ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitimini sürdürmekte olan ve sağlık sisteminin
vazgeçilmezi, siz sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerini bir araya getirerek;
mevcut durum ve gelişmeleri tartışmayı amaçlıyor, genç araştırmacılar olarak güncel bilgiler
ve geleceğe dönük çözüm önerileriyle, araştırmacı rollerinizi ortaya koyacağınız
çalışmalarınızdaki akademik heyecanınıza ortak olmaktan şimdiden büyük mutluluk
duyuyoruz.

Öğrenci odaklı üniversitemizde, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulları çatısı altında yer
alan tüm bölümlerin etkileşimini sağlamanın yanı sıra, deneyim ve bilimsel bilgi paylaşımı
yapmayı amaçlamaktayız. Kongremizde sağlık bilimleri ve sağlıkla ilişkili sosyal bilimler
alanında çeşitli paneller, oturumlar, sözel ve poster bildiri sunumlarına yer verilecektir.

Kongremizin bilimsel yönden zengin içeriği ile tüm katılımcıların beklentilerini karşılamasını
ve güncel gereksinimlerine cevap verecek nitelikte olmasını hedefliyor, başarılı bir kongre
olmasını diliyoruz.

Sağlıklı günlerde, yüz yüze kongrelerde birlikte olabilmeyi diliyor, hepinize sevgi ve
saygılarımızı sunuyoruz.
Düzenleme Kurulu
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KURULLAR
ONURSAL BAŞKAN LAR
Dr.Azmi OFLUOĞLU
Mütevelli Heyeti Başkanı
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Öğr. Gör. Sevcan KARATAŞ
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
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Dr. Öğretim Üyesi Perihan EREN BANA
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğretim Üyesi Tuğba ÖZTÜRK YILDIRIM
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Öğr. Gör. Arzu DİKİCİ
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Öğr. Gör. Fatma ÇARIKÇI
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Öğr. Gör. Nurgül ARPAG
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Öğr. Gör. Ülkü SAYGILI
Selçuk Üniversitesi SHMYO Müdür Yardımcısı / Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü
DÜZENLEME KURULU
Öğr. Gör. Yasemin Zehra SALIKUTLUK YILDIZ
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
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Öğr. Gör. Gülüşen MERMER
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
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BİLİMSEL PROGRAM
1. GÜN 25 Mayıs 2021 Salı
08:30-10:00

Kayıt

10:00-10:20

Açılış Konuşmaları
SHMYO Müdür Prof.Dr.Ömer Bender
Rektör Prof.Dr.İ.Yaşar Hacısalihoğlu

10:20-11:25

Panel 1: Sağlık Sistemlerinde Sağlık Profesyonellerinin Yeri ve Önemi
Moderatör:
Prof.Dr. Ömer Bender, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO Müdürü
Panelistler
10.20- 11.10 ''Sağlık Sistemlerinde Sağlık Profesyonellerinin Yeri ve Önemi''
Prof.Dr.Haydar Sur, Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekanı / Halk Sağlığı
Anabilim Dalı Başkanı / SBF - Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı

11.25-11.30

11.10-11.25 Soru-Cevap
Kahve Arası

11.30-12.30

Panel 2:

Sağlık Çalışanlarında Merhamet Yorgunluğu

Moderatör:
Öğr.Gör.Nurgül Arpag, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO
Panelistler:
11.30- 11:55 ''Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarında Merhamet Yorgunluğu''
Öğr.Gör.Sevgi Baran Gür, Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
11:55-12:20 ''Merhamet Yorgunluğu Çalışma Örnekleri''
Uzm.Hem. H.Banu Katran, SBÜ Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü Birim Koordinatörü
12:20-12.30 Soru-Cevap
12.30-13.00

Öğlen Yemeği

13.00-14:30
Panel 3: Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesinde Sağlık Teknikerlerinin Rolü
- Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri
- Anestezi Teknikerleri
Moderatör:
Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Yazıcıoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO
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Panelistler:
13.00-13.20 ''Pandemi Sürecinde Anestezi Alanında Güncel Paradigmalar''
Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Anestezi
13.20-13.40 "Pandemi Dömeminde Laboratuvarda Güvenli Çalışmak"
Dr. Öğr. Üyesi Neşe Çakır,Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Koordinatörü
13.40-14.00 “ Tıbbi Laboratuvarlarda İnsan Kaynaklarının Yeterliliği ve Yönetimi”
Doç. Dr. Hale ARAL, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Eğitim Görevlisi ve İdari Sorumlu
14.00-14.20 “ Tıbbi Laboratuvar Teknikerinin Pandemi Sürecindeki Yeri”
Uğur SAYGI, T.C. Sağlık Bakanlığı Eyüpsultan Devlet Hastanesi Tıbbi Laboratuvar
Teknikeri

14:35-14:40
14:40-15:50

14.20-14.30 Soru-Cevap
Kahve Arası

15:40-15:50

OTURUM 1
Oturum Başkanı
Öğr. Gör.Filiz Albayrak
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Taşkın
COVID-19 Pandemisinin İzmir İl Merkezinde Çalışan Tıbbi Laboratuar Teknikerleri
Üzerine Psiko-Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi
Hava AKÇİÇEK, Songül Yasemin ÖZGÜN, Esra FEYZİOĞLU DEMİR, Alihan
BULGURCU, Didem KELEŞ, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Presbiakuzili Bireylerde İşitme Cihazının Kullanılmasının Önemi
Emirhan ULUOCAK, Gökçe Nur ÇİÇEK, Uğur DİKAL, Ayla SÜMBÜL, Oğulcan KOÇAK,
Eyüphan SOYLU, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Hastanelerde Tıbbi Sekreterlik Hizmetlerinde Çalışan Personelin Bilgi
Teknolojileri ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Kullanım Sıklığı
Erkan TEKİN, Ayla AÇIKGÖZ, Dokuz Eylül Üniversitesi
Pandemi Döneminde SHMYO Öğrencilerinin Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler
Muhammet Mert ÇETİN, Merve ARSLAN, Dilan AYGÖRMEZ, Mahmut GÜMÜŞTEN,
Fatma ÇARIKÇI, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Ebeveynlerin Çocuk İstismarı Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Büşra CEVİZCİ, Elif DEMİR, Aleyna Tuğçe ŞENTÜRK, Şevval AYAZ, Senem AZAKLI,
Nurcan HAMZAOĞLU, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Şiddet
Zehra AYDIN, Melisa SARAY, Dilan DÜZGÜN, Reyhan ATİK, İrem KÖSE
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Soru-Cevap

15:50-16:00

Ara

16:00-17:15

OTURUM 2
Oturum Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Acar Çiftçi
Öğr.Gör.Fulya Kahvecioğlu Çetin
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuduğu Programı Tercih
Nedenleri ve Yakın Gelecek Planları
Betül ESER, Ayla AÇIKGÖZ, Dokuz Eylül Üniversitesi
Tinnitusu Olan Bireylerin Değerlendirilmesi
Esma YILMAZ, Çiğdem ALDEMİR, Semanur ŞİMŞEK, Hilal ONAY, İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi
Ağız Diş Sağlığı Programı Öğrencilerinde Geleneksel ve Uzaktan Eğitimin
Değerlendirilmesi
Gülser KILINÇ, Fatma Ümran ERGÜN ERTUNÇ, Yaren ERGEN, Dokuz Eylül
Üniversitesi
Ergenlerde Yeme Tutumlarının Değerlendirilmesi
Murat Kemal YILMAZ, Yunus SARISU, Muhammet Emre TURAN, İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi
Hatalı Tıbbi Uygulamalar Üzerine Retrospektif Bir İnceleme
Sultan ESLEK, Çiğdem KIRBAŞ, Berfin AKTAŞÇI, Fatma BAŞTİMUR, Fatma ÇARIKÇI,
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Soru-Cevap

2. GÜN 26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA

10:30-10:45

OTURUM 1
Oturum Başkanı
Öğr.Gör.Duygu Gürcan Coşkuner
Öğr.Gör.Ayşenur Curabeyoğlu
İstanbul’da Yükseköğrenim Gören Öğrencilerin Deprem Bilinç Düzeyinin
Değerlendirilmesi
Beyzanur CEYHAN, Çiğdem ALTUNTAŞ, Hayrunnisa AKPINAR, Nuray KANAT, Mehmet
Emin KAYA, Merve Saygı BACANAK,Marmara Üniversitesi
Anestezi Teknikerliği Programı Öğrencilerinin Covid-19 Pandemisi Hakkındaki Bilgi
ve Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Edanur DEMİRTAŞ, Işıl IŞIK, Büşra KAYA, Hilal Sultan ERTEN, Melek Naz ULUĞ. Özge
KAYA YILDIZ, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Pandemide Yaşlı Bakım Merkezleri
Ahmet Serkan IŞIK, Erdem ERASLAN, Mustafa Erdem ERBEK, Deniz TAŞKIN, İstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Fantom Ağrı Yönetiminde Kullanılan Nonfarmakolojik Tedavi Uygulamaları
Fatma SALCIOĞLU, Reyhan ULUCA, Sevda EREN, Zeynep AKÇIÇEK, Gizem TOZCA,
Gülşah KAYSERİLİOĞLU, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Mesleğe Bağlı İşitme Kayıpları
Ülkü KARABAŞ, Elif Nur KARABUDAK, Kemal Kutay UÇAK, Nimet SONKAYA, Selçuk
GÖĞCE, Kemal ÇELİK, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Soru-Cevap

10:45-11:00

Ara

11:00–12:15

OTURUM 2
Oturum Başkanı
Öğr.Gör. Naile Nuran Sanyer

09:30-10:45
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Öğr.Gör. Ebru Uysal
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Özgeçmiş Hazırlama
Konusunda Bilgi Düzeyleri ve İlişkili Etmenler
Betül ESER, Ayla AÇIKGÖZ, Dokuz Eylül Üniversitesi
Baş Dönmesi Şikayeti Olan Hastalarda Videonistagmografi Testi Sonuçlarının
İncelenmesi
Melissa KILIÇ, Ece ÖNDER, Şeyma DEMİR, Nevriye SELÇUK, Kübra Nur ERDEN,
Sadıkhan YAĞMUR, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İşitme Cıhazı Kullanan Bıreylerın İncelenmesı
Elif YAVUZ, Emre YÜCE, Ömer Faruk KARACAN, Ebru ALTUNKILIÇ, Hava YILMAZ,
Beyzanur ATILGAN, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Sürecinde Çevrimiçi Laboratuvar Simülasyonlarının Tıbbi
Laboratuvar Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi
Ece ŞAHİN, Dilan MEŞİNCİ, Esra FEYZİOĞLU DEMİR, Alihan BULGURCU, Didem KELEŞ,
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Covid-19’un Sağlık Çalışanları Üzerindeki Psikolojik Etkileri
Abdulkadir KÖSE, Birsel SARIHAN, Filiz ATA , İsmail SAKARYA, Meryem SEVİPTEKİN,
Sedanur EREN , İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
12:15-12:30
Soru-Cevap
12.30-13.00

Öğlen Yemeği

13:00-14:25
Panel 1: Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesinde Sağlık Teknikerlerinin Rolü
-Ameliyathane Teknikerleri
-Paramedikler
-Yaşlı Bakım Teknikerleri
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Perihan Eren Bana, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık
Kültür Spor Daire Başkan V.

Panelistler:
13:00-13:25 ''Ameliyathane Teknikerlerinden Beklentiler''
Fatma Altınkılıç, İYYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi, Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Ramazan Maltaş, CERATDER Yönetim Kurulu Başkanı
13:25-13:50 ''Dünden Bugüne Paramedikler''
Prm. Mustafa YILDIZ, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Pendik 15 No’lu Acil Sağlık
Hizmetleri İstasyonu
13:50-14:15 ''Pandemi Sürecine Evde Bakım Hizmetlerinde Yaşlı Bakım
Teknikerlerinin Yaşadıkları Zorluklar''
Nezihe Atılgan, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı

14:25-14:30

14.15-14.25 Soru-Cevap
Kahve Arası
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14:30-15:30

Panel 2:
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Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm ve YÖK Sanal Laboratuvar Projesi

Moderatör:
Prof.Dr. Emir Tan, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Rektör Yardımcısı
Panelistler:
14:30-14:55 ''YÖK Sanal Laboratuar Uygulamaları''
Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
14:55-15:20 ''Sanal Laboratuar Deneyimleri''
Öğr.Gör.Dr. Ela Akgün Özbek,Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
15:20-15:30 Soru-Cevap
15:30–15:45
Ara
15:45–16:50

Panel 3: Eşzamanlı Çevrimiçi Öğretimde Kullanılan Öğretim Yaklaşımları ve Ters
Yüz Öğrenme
Moderatör:
Prof.Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Rektör Yardımcısı
Panelistler:
15:45-16:10 ''Ters Yüz Öğrenme''
Prof.Dr. Gül Baktır, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
16:10-16:35 ''Araştırmacı Öğrenme Toplulukları''
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Acar Çiftçi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi
Program Başkanı

16:50-17:00
17:00-18:00

16:35-16:50 Soru-Cevap
Ara
OTURUM 2
Oturum Başkanı
Öğr.Gör.Özge Kaya
Öğr.Gör.Fatma Çarıkçı
Suçluluk ve Monoaminoksidaz A (MAOA)
Hilal ATAY, Leyla ACAR, Tanju ÖZSOY, Sağlık Bilimleri Üniversitesi
10 Dakikalık Göz Muayenesiyle 12 Yıllık Başarıya Göz Açın
Cevdet SAATÇİOĞU, Gül GÜRÜHAN, Hakan ŞAHİN, Hüseyin TAZEGÜL, İsmail Hakkı
YEMENOĞLU, Mustafa Faruk SOLAK, Mustafa Tayfun ÇEKİNMEZ, Samet KAPUDERE,
Yusuf SÖZKESEN, Zeynep KOCA, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Toplumsal Cinsiyet ve İstihdam
Nilgün DEMİRKOL YAVUZ, İrem KARAGÜLLE, Sultan AKSOY, Esra ŞAHİN, İstanbul Yeni
Yüzyıl Üniversitesi
İşitme Cihazı Kullanımının Yaşlılar Üzerindeki Psikolojik Etkisi
Aleyna Sevda DOĞRU, İrem GÜNDOĞDU, Merve Ebrar GÜNAY, Diyar TUNÇ, İstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
COVID-19'un Optisyenlerin Mesleki Uygulamaları Üzerindeki Etkisi
Rana YALÇIN, Türkan ALKAN ÖZBAY, Hasan DURMUŞ, İzmir Ekonomi Üniversitesi
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17:50-18:00
Soru-Cevap
18:00-18:10
Ara
18:10-18:30
Ödül ve Kapanış
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SÖZLÜ BİLDİRİ ÖZETLERİ
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İSTANBUL’DA YÜKSEKÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DEPREM BİLİNÇ
DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Beyzanur Ceyhan1 , Çiğdem Altuntaş1 , Hayrunnisa Akpınar1 , Nuray Kanat1 ,
Mehmet Emin Kaya1 , Merve Saygı Bacanak1
1

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri
Bölümü, İlk ve Acil Yardım Programı, İstanbul, Türkiye

Giriş-Amaç: Kuzey Anadolu Fay Hattının aktif olması nedeniyle İstanbul’da birçok can ve
mal kaybına sebep olacak bir deprem beklenmektedir (1,2). Bilinçsizliğin bu kayıpların yapı
taşını oluşturması ise acı bir gerçektir. Kayıpları en aza indirmek ve depremin afete
dönüşmesini engellemek için atılabilecek en önemli adım bilinçlendirme çalışmalarıdır (3,4).
Bu nedenle İstanbul’da yükseköğrenim gören öğrencilerde deprem bilinç düzeyini
değerlendirmek

ve beklenen büyük İstanbul depremine karşı gereken hazırlıkların

yapılmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 22 sorudan oluşan bir anket
08.04.2021-02.05.2021 tarihleri arasında online olarak (Google Forms) yükseköğrenim
öğrencilerine sunulmuştur. Mükerrer yanıtlar önlendikten sonra alınan anket verileri (n=215)
IBM SPSS 21.0 istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Bu araştırma, 07.04.2021 tarih ve
09.2021.514 protokol numarası ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar
Etik Kurulunca onaylanmıştır. Bulgular: Ankete katılım sağlayan 215 kişinin %69’u (n=148)
kadındır. Katılımcıların genel yaş aralığı 18-20 olup (n=130), %43’ü ön lisans, %47,44’ü
lisans öğrencisidir. Daha önce deprem yaşamış olan kişiler katılımcıların %76’sını (n=163)
oluşturmaktadır. Katılımcıların %88,4’ü olası bir depreme karşı kendini hazır hissetmediğini
belirtmiştir. Bu kişilerden deprem çantası hazırlamayanların oranı %75,3’tür. Depreme karşı
alınan önlemlerin depremin vereceği hasarı azaltacağını düşünenler %86 (n=185) gibi büyük
bir kitleyi oluşturmaktadır. Katılımcıların %58,6’sı ikamet ettiği binanın depreme karşı
dayanıklı olmadığını düşündüğü halde bu kişilerden sadece %11,11’lik bir kısmı binasını
kontrol ettirmiştir. Katılımcıların %74’ü İstanbul’da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan
binaların kentsel dönüşüme uygun olmadığını düşünmektedir. Ayrıca %42,32’si toplanma
alanının olmadığını ya da amacı dışında kullanıldığını belirtmektedir. Sonuç: Artan bilinç
seviyesiyle can ve mal kayıplarının azalacağı katılımcıların büyük bir kesimi tarafından fark
edilmesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı, depreme karşı yeterince hazır olunmadığı
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: deprem bilinci, yükseköğretim öğrencileri, istanbul, deprem, öğrenci
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ASSESSMENT OF EARTHQUAKE AWARENESS LEVEL OF HIGHER
EDUCATION STUDENTS IN ISTANBUL
Objectives: Due to the active North Anatolian Fault Line, an earthquake is expected to cause
many loss of life and property in Istanbul (1-2). It is a sad fact that unconsciousness is the
building block of these losses. The most important step that can be taken to min imize losses
and prevent the earthquake from turning into a disaster is awareness-raising activities (3-4).
For this reason, it is aimed to evaluate the earthquake awareness level of higher education
students studying in Istanbul and to contribute to the necessary preparations against the
expected big Istanbul earthquake. Methods: A survey consisting of 22 questions was
presented to higher education students online (Google Forms) between 08.04.202102.05.2021. Survey data (n = 215) received after avoiding d uplicate responses were evaluated
with IBM SPSS 21.0 statistics program. This research was approved by Marmara University
Faculty of Medicine Clinical Research Ethics Committee with the protocol number
09.2021.514, dated 07.04.2021. Results: Of the 215 people participating in the survey 69%
(n=148) are women. The general age range of the participants is 18-20 (n = 130), 43% of
them are associate degree students and 47.44% of them are undergraduate students. 76% of
the participants (n = 163) had experienced an earthquake before. 88.4% of the participants
stated that they do not feel ready for a possible earthquake. Among these people, the rate of
those who do not prepare their earthquake bags is 75.3%. Those who think that the measures
taken against the earthquake will reduce the damage caused by the earthquake constitute a
large group of 86% (n = 185). Although 58.6% of the participants thought that the building
they resided in was not earthquake resistant, only 11.11% of these people had their buildings
checked. 74% of the participants think that the buildings constructed within the scope of
urban transformation in Istanbul are not suitable for urban transformation. In addition, 42.32%
indicate that there is no assembly area or it is used out of purpose. Conclusions : Although it
is realized by the majority of the participants that the loss of life and property will decrease
with the increasing level of consciousness, it is seen that the necessary precautions are not
taken and there is not enough preparedness for the earthquake.
Keywords: earthquake awareness, higher education students, Istanbul, earthquake, student.
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İŞİTME CİHAZI KULLANAN BİREYLERİN İNCELENMESİ
Elif YAVUZ, Emre YÜCE, Ömer Faruk KARACAN, Ebru ALTUNKILIÇ, Hava YILMAZ,
Beyzanur ATILGAN
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Odyometri
Programı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Ofluoğlu Yerleşkesi Yılanlı Ayazma
Caddesi, No: 26Cevizlibağ Topkapı / İSTANBUL– elfyavuzz78@gmail.com
Giriş-Amaç: İşitme kaybı, konjenital (dil edinimi öncesinde) veya sonrasında dış kulak, orta
kulak, iç kulak ve işitme yollarında herhangi bir sebebe bağlı olarak ortaya çıkan hasar sonrası
işitmedeki bozukluk durumudur. İşitme kaybını düzeltmeye veya etkilerini azaltmaya yönelik
medikal ve cerrahi tedavi yöntemlerinden sonuç alınamadığı durumlarda, hastanın belli
seviyede işitebilmesini sağlamak ve işitme kaybının etkilerini azaltmak amacıyla işitme
cihazları kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı işitme cihazı kullanan bireylerin erken
tanısının önemi, memnuniyeti, hastalıklara bağlı kullanımı, çocuklukta işitme cihazı
kullanımı, erken dönemde cihaz kullanımının dil gelişimine faydası, işitme cihazı kullanım
süresinin öneminin araştırılması amaçlanmış ve cihazlı bireyler değerlendirilmiştir. Ge reçYöntem: Bu çalışmada işitme cihazlı bireylerin değerlendirmesi için anket çalışması yapıldı.
Anket çalışması Saf Ses İşitme Cihazları Firması, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Beylikdüzü Devlet Hastanesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘nde her
yaş grubundan işitme cihazı kullanan bireylere 20.03.2021-25.04.2021 tarihleri arasında
yapıldı. Bulgular: Anket çalışmasında 40-45 yaş aralığındaki katılımcı çoğunluktadır.
Hastaların %74’ü cihazı temin etmekte zorlanmamıştır. İşitme cihazı alırken devletin verdiği
maddi destek hastaların neredeyse tamamına yetersiz olduğu anlaşılmıştır. Yapılan anket
sonucuna göre işitme cihazı, hastaların hayatını %84 olumlu etkilemiştir.

Sonuç: İşitme

cihazı seçimi yapılırken işitme kaybının türü ve derecesi, kula ğın yapısının anatomik durumu,
bireyin yaşı, sosyal ve ekonomik durumu, el becerileri, bilişsel farkındalık, kozmetik etki
dikkate alınarak tercih edilmelidir. Yapılan anket çalışmasında da işitme cihazı kullanımının
hastalarda büyük rol oynadığı görülmüştür. Araştırma sonucunda işitme kaybı olan tüm
hastaların işitme kayıplarına bağlı olarak cihaz kullanan hastaların yaşam kaliteleri olumlu
yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: işitme cihazı, koklear implant, geriatrik, yaşam kalitesi
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EXAMINING INDIVIDUALS USING HEARING AIDS

Objectives: Hearing loss is a condition of hearing impairment after congenital (prior to
language acquisition) or subsequent damage to the outer ear, middle ear, inner ear, and
auditory pathways due to any reason. In cases where medical and surgical treatment methods
aimed at correcting or reducing the effects of hearing loss cannot be obtained, hearing aids are
used to ensure that the patient has a certain level of hearing and reduce the effects of hearing
loss. The aim of this study was to investigate the importance of early diagnosis of individuals
using hearing aids, their satisfaction, their use due to diseases, the use of hearing aids in
childhood, the benefit of early use of hearing aids to language developme nt, the importance of
hearing aid use time, and individuals with devices were evaluated. Methods: The survey was
conducted between 20.03.2021 and 25.04.2021 for individuals using hearing aids from all age
groups in Pure Sound Hearing Aids Business , Istanbul Education and Research Hospital,
Beylikdüzü Devlet Hospital, Haydarpasa Education and Research Hospital. Results:
Participants between the ages of 40-45 are the majority in the survey study. 74% of the
patients had no difficulty in obtaining the device. When buying hearing aids, the state's word
financial support was understood. As a result of the survey, the hearing aid has had a positive
effect on patients' lives of 84%. Conclusion: When choosing a hearing aid, it should be
preferred by taking into account the type and degree of hearing loss, the anatomical state of
the structure of the ear, the age of the individual, social and economic status, manual skills,
cognitive awareness, and cosmetic effect. A survey study also showed that the use of hearing
aids plays a large role in patients. As a result of the study, it was concluded that all patients
with hearing loss had a positive impact on the quality of life of patients using the device due
to their hearing loss.
Keywords: hearing aid, cochlear implant, geriatric, quality of life
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GİRİŞ
İşitme kaybı, konjenital (dil edinimi öncesinde) veya sonrasında dış kulak, orta kulak, iç kulak
ve işitme yollarında herhangi bir sebebe bağlı olarak ortaya çıkan hasar sonrası işitmedeki
bozukluk durumudur. İşitme cihazları piyasada farklı firmalar tarafından farklı modellerde
satışa sunulmaktadır. İşitme cihazlarının niteliğini sadece fiyatları değil işitme kaybının tipi
ve derecesiyle olan uyumları belirlemektedir (1).
İşitme kaybını düzeltmeye veya etkilerini azaltmaya yönelik medikal ve cerrahi tedavi
yöntemlerinden sonuç alınamadığı durumlarda, hastanın belli seviyede işitebilmesini
sağlamak ve işitme kaybının etkilerini azaltmak amacıyla işitme cihazları kullanılmaktadır
(2).
İşitme cihazı seçimi yapılırken işitme kaybının türü ve derecesi, kulağın yapısının anatomik
durumu, bireyin yaşı, sosyal ve ekonomik durumu, el becerileri, bilişsel farkındalık, kozmetik
etki dikkate alınarak tercih edilmelidir. Aynı zamanda daha önce işitme cihazı deneyimi olupolmadığı, sessiz ve gürültülü ortamlarda ayırt etme skorları, sosyo-kültürel düzey de işitme
cihazı seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardır (3).
İşitme kaybı düşük yaşam kalitesine, depresif semptomlara ve fonksiyonel kapasitede
azalmaya neden olmaktadır. İlaçla veya cerrahiyle işitme kaybının düzeltilemediği
durumlarda işitme cihazları hastanın mevcut durumunun d üzeltilmesinde kullanılabilecek tek
seçenek olarak görülmektedir (4).
İşitme cihazı kullanım memnuniyetinin yüksek günlük kullanım oranlarına bağlı olarak
artması dikkat çekmektedir (5). İşitme cihazının faydasını belirlenmesinde iki önemli
uygulama vardır. Bunlardan biri konuşma testleri diğeri ise anket uygulamasıdır (6).
Bu çalışmanın amacı işitme cihazı kullanan bireylerin erken tanısının önemi, memnuniyeti,
hastalıklara bağlı kullanımı, çocuklukta işitme cihazı kullanımı, erken dönemde cihaz
kullanımının dil gelişimine faydası, işitme cihazı kullanım süresinin öneminin araştırılması
amaçlanmış ve cihazlı bireyler değerlendirilmiştir.
GEREÇ-YÖNTEM
Anket çalışması Saf Ses İşitme Cihazları Firması, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Beylikdüzü Devlet Hastanesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde her
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yaş grubundan işitme cihazı kullanan bireylere 20.03.2021- 25.04.2021 tarihleri arasında
yapıldı.
BULGULAR
Anketimizde cinsiyete göre dağılımı incelediğimizde kadın hastalarının daha çok işitme cihazı
kullandığını gözlemlenmiştir. Anketimizde 40-45 yaş aralığının çoğunlukta olduğu
gözlemlenmiştir.
Şekil 1’de görüldüğü gibi tek veya çift cihaz kullanımı sorusuna cevap olarak hastaların
%66’sının tek cihaz kullandığı saptanmıştır.

Şekil 1. Tek cihaz mı kullanıyorsunuz yoksa çift cihaz mı kullanıyorsunuz?
Şekil 2’de ise yapılan ankette hastaların işitme cihazı kullanması %84 oranında hayatlarını
olumlu etkilediği kaydedilmiştir.

Şekil 2. İşitme cihazını kullanmaya başladıktan sonra hayatınızı olumlu etkiledi mi?
Anketimizde devletin maddi desteğinin yeterli olup olmadığı sorusuna hastalar %98 oranında
yeterli olmadığı cevabını vermiştir. Yapılan ankette hastaların %83'ü kulak arkası işitme
cihazı tipi kullanmakta olduğu gözlemlenmiştir. Anketimizde cihaz kullanırken rahatsızlık
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hisseden hastaların oranı %20 olarak kaydedilmiştir. Anketimizde hastaların %70'inde
çevreden gelen seslerden rahatsız olduğu bulunmuştur. Hastalara çınlama olup olmadığı
sorusuna hastaların %72’si “Evet” cevabını vermişlerdir. Hastaların %90'ında işitme cihazı
kullanımına rağmen tinnitus devam etmekte olduğu saptanmıştır. Anket yapılan hastaların
%74’ü cihazı temin etmekte zorlanmıştır. Anketimize katılan hastaların %56’sında estetik
kaygısı bulunmamakta olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan anket sonucuna göre hastaların
%34’ü 1-3 ay arasında, %32’si uzun süre kullanım, %24’ü 3ay-1 yıl arasında ve %10’u ilk
kez işitme cihazı kullanıldığı görülmüştür. Anketimize katılan hastalara işitme cihazının
günlük kullanım süresi sorulduğunda, %16 oranında 10 saat ve üzeri cihaz kullanıldığı
kaydedilmiştir. Anketimizde işitme cihazı kullananların %54’ ünün ilk 15 gün içerisinde
işitme cihazına alıştığı görülmüştür. Ankete katılan hastaların %50’si işitme cihazı
kullanacağını öğrendiği süreçte kabullenmekte zorluk yaşamıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
İşitme cihazı seçimi yapılırken işitme kaybının türü ve derecesi, kulağın yapısının anatomik
durumu, bireyin yaşı, sosyal ve ekonomik durumu, el becerileri, bilişsel farkındalık, kozmetik
etki dikkate alınarak tercih edilmelidir. Yapılan anket çalışmasında da işitme cihazı
kullanımının hastalarda büyük rol oynadığı görülmüştür. Araştırma sonucunda işitme kaybı
olan tüm hastaların işitme kayıplarına bağlı olarak cihaz kullanan hastaların yaşam kaliteleri
olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.
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MESLEĞE BAĞLI İŞİTME KAYIPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ülkü KARABAŞ, Elif Nur KARABUDAK, Kemal Kutay UÇAK, Nimet SONKAYA, Selçuk
GÖĞCE, Kemal ÇELİK
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Odyometri
Programı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Ofluoğlu Yerleşkesi Yılanlı Ayazma
Caddesi, No: 26 Cevizlibağ Topkapı / İSTANBUL- karabasulku0@gmail.com
Giriş-Amaç: Gürültünün insan sağlığına verdiği olumsuz etkilerin başında kulakta
gürültünün şiddetine ve süresine bağlı olarak oluşan işitme kaybı ve sağırlık gelmektedir.
Mesleki işitme kaybı iş yerindeki gürültüye bağlı işitme kayıplarıdır. Mesleğe bağlı işitme
kayıplarının değerlendirilmesi, çalışanlara gürültü maruziyeti sonucunda ortaya çıkan
olumsuz etkilerin “meslek hastalığı” olduğu bilincini vurgulamak ve gürültüye mesai saatleri
içerisinde, maruziyet anlarında koruyucu ekipman kullanmanın önemi vurgulanmıştır. Ge reçYöntem: Bu araştırmada online anket çalışması 17.03.2021-26.04.2021 tarih aralığında
yapıldı. 17-60 yaş aralığındaki 1000 çalışanın katıldığı anket araştırmamızda; 1. ankette
meslek hayatı boyunca “gürültü maruziyeti” yaşayan çalışanların işitme kayıplarının
değerlendirilmesi, 2. anketimizde ise işverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) önlemlerini
işyerlerinde uygulama oranları araştırılmıştır. Anketimize dahil olan meslek grupları arasında;
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri, dublaj sanatçıları, spor
eğitmenleri, sağlık, inşaat, matbaa, tekstil, marangoz sektörü gibi gürültülü meslekler dahil
edilmiştir. Bulgular: Anketimize katılan çalışanların çoğunlukla mesai saatleri içerisinde 6-9
saat gürültü maruziyeti oluştuğu gözlemlenmiştir. İşçilerin maruz kaldıkları gürültü
sonrasında kulak ve işitmelerinde rahatsızlıkları mevcut olup az bir kısmı hekime
başvurmuştur. İSG eğitimleri alınması sağlanıyor olsa dahi önlemlerin uygulanabilirliğinin
önemsenmediği görülmüştür. Sonuç: Gürültüye maruz kalma süresinde artışın işitme kaybına
neden olduğu bilinmektedir ve ilerleyen süreçlerde kişinin konuşmasını da etkileyeceğini
düşündürmektedir.

İşletmelerde çalışanların

uzun süre gürültü maruziyeti yaşadığı

saptanmıştır. İş yerlerinde İSG eğitimlerinin alınması sağlansa da önlemlerin uygulanmadığı
görülmüştür. İşitme sağlığı konusunda genel bilgilendirme yöntemleri üretmenin yanı sıra
basit ve kullanımı kolay koruyucu ekipman kullanımının önemi ankete katılan bireylere
vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: meslek hastalığı, işitme kaybı, gürültü, iş sağlığı ve güvenliği.
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EVALUATION OF OCCUPATIONAL HEARING LOSSES

Objectives: One of the negative effects of noise on human health is hearing loss and deafness
due to the severity and duration of noise in the ear. Occupational hearing loss is hearing loss
due to noise at work. Evaluation of occupational hearing loss, highlighting the awareness that
negative effects as a result of noise exposure to employees are "occupational diseases" and the
importance of using protective equipment during noise hours and in times of exposure are
emphasized. Methods: In this research, the online survey was conducted between
17.03.2021–26.04.2021. In our survey survey of 1000 employees between the ages of 17 and
60; In the 1st survey, the evaluation of hearing loss of employees who experienced "noise
exposure" throughout their careers, and in our 2nd survey, the rates at which employers
implement occupational health and safety (OHS) measures in the workplace were
investigated. Among the occupational groups included in our survey; Noisy professions such
as general directorate of police and Turkish armed forces personnel, dubbing artists, sports
instructors, health, construction, printing press, textiles, carpenter sector are included.
Results: It was observed that the employees who participated in our survey mostly had noise
exposure for 6-9 hours during working hours. Workers have discomfort in their ears and
hearing after the noise they are exposed to, and a small number of them have consulted a
physician. It has been observed that the applicability of the measures is not taken into
consideration even if OHS trainings are provided. Conclusions: It is known that an increase
in noise exposure time causes hearing loss and suggests that it will also affect the speech of
the person in the future. It has been determined that employees in enterprises experience longterm noise exposure. Although OHS trainings were provided in the workplace, it was
observed that the measures were not implemented. In addition to producing general
information methods on hearing health, the importance of using simple and easy-to-use
protective equipment was emphasized to the individuals surveyed.
Keywords: occupational disease, hearing loss, noise, occupational health and safet.
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GİRİŞ

Aurikular tarafından toplanan ses enerjisinin dış kulak yolu aracılığıyla orta kulağa ulaşıp
burada mekanik olarak güçlendirilmesi ardından da kokleada elektrokimyasal enerjiye
dönüşmesi ve daha sonra aksiyon potansiyelleri halinde beyine iletilip beyinde ilgili yerde
algılamanın sağlanması işitme olarak adlandırılmaktadır (1).
Gürültü en temel anlamda istenmeyen, hoşa gitmeyen ses olarak tanımlanabilir. Gürültü
yalnızca öznel can sıkıcı bir olgu değil aynı zamanda genel olarak işitme ve sağlık üzerinde
olumsuz etkileri olan bir çevre faktörüdür (2). Gürültünün insan sağlığına verdiği olumsuz
etkilerin başında kulakta gürültünün şiddetine ve süresine bağlı olarak oluşan işitme kaybı ve
sağırlık gelmektedir (3). Mesleki işitme kaybı iş yerindeki gürültüye bağlı işitme kayıplarıdır
(4). İSG kısaltmasıyla iş hayatında yoğun olarak kullanılan iş sağlığı ve güvenliği tanımını
yapacak olursak. "işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa
zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır"
denilebilir (5). İşverene düşen yükümlülük, uygulamada aksaklık olmaması için gerekli
tedbirleri almak ve bunun sürdürülebilir olmasını sağlamaktır (6).
İşyerlerinde, gürültü kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması için, öncelikle gürültü sorunu ve
gürültü maruziyetinden kaynaklanan riskler değerlend irilmelidir. Gürültünün etkin bir şekilde
değerlendirilmesi, sorunun en etkili şekilde çözülmesine olanak sağlar. Etkili bir çözüm
ortaya koyabilmek için, öncelikli olarak aşağıdaki hususların belirlenmesi gerekmektedir (7).
Gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi iki değişik yöntemle yapılabilmektedir. İlk
yöntemde aşağıda verilen ölçüm sistemi alıcı konumuna yerleştirilmekte ve gün boyu gürültü
kaydedilmektedir. Program kendiliğinden maruz kalınan eşdeğer gürültü seviyesini
hesaplamaktadır. İkinci yöntemde ise tren geçerken oluşan gürültü kaydedilmekte, trenin
geçiş süresi ve trenlerin çalışma çizelgeleri belirlenerek eşdeğer gürültü seviyesi
hesaplanmaktadır (8).
Gürültü

Kontrol

Yönetmeliğiyle

getirilen

sınırlamalar

ve

yasaklamalara

uyulup

uyulmadığının denetimi, gerekli izinlerin verilmesi; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın İmar
Mevzuatları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir
Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılır (9).
1. Endüstriyel makine araç ve gerecin gövdeleri ve eksozlarıyla yayılan hava kaynaklı
seslerin, aracın diğer özelliklerine göre, yapılan işe, bakımına ve kullanılan araç
adedine göre gürültü kontrolü yapılır. Gereğini yerine getirmeyen işyerlerinin
faaliyetleri kısmen veya tamamen durdurulur. (Gürültü Kontrol Yönetmeliği, 11/2)
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2. İşyerlerinde önerilen gürültü seviyelerinin aşıldığı, gürültü ve vibrasyonların
kaynağında azaltılması için teknik imkanların yetersiz olduğu durumlarda, işveren
işçilere 1475 sayılı İş Kanununun ilgili hükümlerine göre koruyucu giysiler ve
gereçleri sağlamakla yükümlüdür. (Gürültü Kontrol Yönetmeliği, 11/3) (9).
Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve
güvenlik risklerinden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için asgari gereklilikleri
belirlemektir. Yönetmelik, 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine ve 09.01.1985 tarihli ve
3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna
dayanılarak ve 06.02.2003 tarihli ve 2003/10/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi
Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır (10).
Bu çalışmada amacımız; mesleğe bağlı işitme kayıplarının değerlendirilmesi, çalışanlara
gürültü maruziyeti sonucunda ortaya çıkan olumsuz etkilerin “meslek hastalığı” olduğu
bilincini vurgulamak ve gürültüye mesai saatleri içerisinde, maruziyet anlarında koruyucu
ekipman kullanmanın önemini vurgulamaktır.
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Odyometri bölümü 2.sınıf öğrencileri tarafından yapılmıştır. Çalışma internet
üzerinden online anketle yapılmış olup 17.03.2021 tarihinde başlanıp 26.04.2021 tarihinde
bitirilmiştir. Anket çalışmamızda 15 soru sorulmuştur.
Gürültülü ortamda çalışan 259 kadın ve 740 erkek ankete dahil edilmiştir. Anketimize katılan
kişilerin şahsi bilgileri gizli tutulmuştur. 1000 çalışanın katıldığı anket araştırmamızda; 1.
ankette meslek hayatı boyunca “gürültü maruziyeti” yaşayan çalışanların işitme kaybı yaşayıp
yaşamadıkları, 2. anketimizde ise işverenlerin İSG önlemlerini işyerlerinde uygulama oranları
araştırılmıştır.
Anketimize dahil olan meslek grupları arasında; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı
Kuvvetleri personelleri, radyoloji teknikerleri, dublaj sanatçıları, spor eğitmenleri, sağlık,
inşaat, matbaa, ozalit, tekstil, marangoz sektörü çalışanları gibi gürültülü meslek grupları
dahil edilmiştir. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi yapılmıştır.
BULGULAR : Anketimize katılan çalışanların çoğunlukla mesai saatleri içerisinde 6-9 saat
gürültü maruziyeti oluştuğu gözlemlenmiştir. İşçilerin maruz kaldıkları gürültü sonrasında
kulak ve işitmelerinde rahatsızlıkları mevcut olup az bir kısmı hekime başvurmuştur. İSG
eğitimleri alınması sağlanıyor olsa dahi önlemlerin uygulanabilirliğinin önemsenmediği
görülmüştür. Anketimize katılan çalışanlarda çoğunlukla mesai saatleri içerisinde 6-9 saat
gürültü maruziyeti oluştuğu gözlemlenmiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi işçilerin maruz
kaldıkları gürültü sonrasında kulaklarında ve işitme süreçlerinde rahatsızlıkları mevcut olup,
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katılımcıların %70,60’ı hekime başvurmazken, %29,40’ı hekime başvurduğunu belirtmiştir.
Şekil 2’de görüldüğü gibi İSG eğitimleri alınması sağlanıyor olsa dahi önlemlerin
%32,70’inde uygulanıyorken, %67,30’unda uygulanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
İşitmenizde yaşadığınız sorunlar
ile ilgili bir hekime başvurdunuz
mu ?

İşyerinizde İSG önlemleri
uygulanıyor mu ?
0%

[DEĞER]

[DEĞER]

[DEĞER]
[DEĞER]

evet

hayır

Şekil 1. Hekime Başvuru

evet

hayır

Şekil 2. İSG Önlemleri

Katılımcılarımızın; %89,60’ı maruz kaldıkları gürültü neticesinde yaşayacakları işitme
kayıplarının “meslek hastalığı” olduğu bilincindeyken %10,40’ı bilmediğini belirtmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER : Gürültüye maruz kalma süresinde artışın işitme kaybına neden
olduğu bilinmektedir ve ilerleyen süreçlerde kişinin konuşmasını da etkileyeceğini
düşündürmektedir.

İşletmelerde çalışanların

uzun süre gürültü maruziyeti yaşadığı

saptanmıştır. İş yerlerinde İSG eğitimlerinin alınması sağlansa da önlemlerin uygulanmadığı
gözlemlenmiştir. İşitme sağlığı konusunda genel bilgilendirme yöntemleri üretmenin yanı sıra
basit ve kullanımı kolay koruyucu ekipman kullanımının önemi ankete katılan bireylere
vurgulanmıştır.
Ülkemizdeki tıbbi meslek hastalıkları teşhisi ve tazminat esaslı meslek hastalıkları tanısındaki
kriterlerin yapılabilecek olan tanımlamalardaki kısıtlılığın kaldırılmasıyla buz dağının
görünen tarafının altında kalan ve gerçek seviye olarak algılanması gereken sayısal değerler
daha açık bir şekilde ifade edilebilecektir. Tüm meslek hastalıkları tanımlama kriterlerinin
değişmesiyle, özellikle gürültünün neden olduğu işitme kayıplarının ne kadar önemli
olduğunun farkındalığı sağlanarak, çalışma ortamlarındaki alınacak olan koruyucu önlemlerin
teknik, medikal, hukuksal ve eğitim alanlarında daha iyi sağlanacağını düşünmekteyiz.
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Giriş-Amaç: Bu çalışmanın amacı, günlük gazetelerde yayınlanan hatalı tıbbi uygulamaların
nitelik ve nicelik yönünden yıllara göre incelenmesi ve konu edilen hatalı tıbbi
uygulamaların sonuçları üzerine genel bir çerçeve oluşturulmasıdır. Gereç-Yönte m: Bu
çalışma, retrospektif ve kesitsel türde tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, 1
Ocak 2015-31 Aralık 2020 tarihleri arasında arşivine internet aracılığı ile ulaşılabilen tüm
gazeteler (Türkiye’de yayınlanan) oluşturmaktadır. Tarama sonucunda günlük ya yınlanan 34
gazete arşivine ulaşılmıştır. Günlük gazetelerde yer alan 130 haber örneklemi oluşturmuştur.
Bulgular: Günlük gazetelerde yer alan hatalı tıbbi uygulamaların yıllara göre dağılımı
incelendiğinde 2015 yılında %13,8 olan oranın 2020 yılında %17,7 olduğu saptanmıştır.
Haberlerin %79,2’si meydana gelen hatalı tıbbi uygulamalar hakkında yeterli bilgi veriyor
iken, %20,8’inin doğru ancak yetersiz bilgi verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Hatalı tıbbi
uygulamaların gerçekleştiği kurumlar incelendiğinde %36,2’sinin özel hastanelerde,
%27,7’sinin devlet hastanelerinde ve %15,4’ünün ise üniversite hastanelerinde gerçekleştiği
belirlenmiştir. Hatalı tıbbi uygulamaları yapan kişilerin %77,7’sini uzman hekimlerin,
%8,4’ünü ise hemşirelerin oluşturduğu saptanmıştır. İncelenen hatalı tıbbi uygulamaların
%35,4’ü ölüm, %13,8’i sakatlık, %27,7’si ise hastanın genel durumunun kötüleşmesi ile
sonuçlanmıştır. Hatayı yapan kişiye uygulanan yaptırımlar incelendiğinde %39,3’ünün
yargıya intikal ettiği, %8,4’ünün tazminat cezasına çarptırıldığı, %1,5’inin ise hapis cezası
aldığı saptanmıştır. Sonuç: Hatalı tıbbi uygulamalar yakın geçmişten günümüze
incelendiğinde ortaya çıkan tıbbi hata uygulamalarının arttığı belirlenmiş olup hem hata
yapanın hem de hataya maruz kalanın zarar gördüğü saptanmıştır. Tüm hataların azaltılması,
önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalı, iyileştirmeler yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: sağlık, tıbbi hata, retrospektif araştırma, gazete haberleri.
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A RETROSPECTIVE REVIEW OF FAULTY MEDICAL PRACTICES

Objectives: The aim of this study is to examine the faulty medical practices published in
daily newspapers in terms of quality and quantity by years and to create a general framework
on the results of the wrong medical practices. Methods: This study is a retrospective and
cross-sectional descriptive study. The universe of the research consists of all newspapers
(published in Turkey) whose archives can be accessed online between January 1, 2015 and
December 31, 2020. As a result of the scanning, 34 daily newspaper archives were reached.
It constituted a sample of 130 news in daily newspapers. Results: When the distribution of
faulty medical practices in daily newspapers was examined, it was determined that the rate
was 13,8% in 2015 and 17,7% in 2020. While 79,2% of the news gave sufficient information
about erroneous medical practices, it was concluded that 20,8% gave correct but insufficient
information. When the institutions where the faulty medical practices were examined, it was
determined that 36,2% were in private hospitals, 27,7% in state hospitals and 15,4% in
university hospitals. It has been determined that 77,7% of the people who perform erroneous
medical practices are specialist physicians and 8,4% are nurses. Of the erroneous medical
practices examined, 35,4% resulted in death, 13,8% disability, and 27,7% worsening of the
general condition of the patient. When the sanctions imposed on the person who committed
the mistake were examined, it was found that 39,3% were subjected to the judiciary, 8,4%
was sentenced to compensation and 1,5% was sentenced to prison. Conclusions: When
fcaulty medical practices are examined from the recent past to the present, it has been
determined that the emerging medical error practices have increased, and it has been
determined that both the error maker and the person exposed to the error are harmed.
Necessary measures should be taken and improvements should be made to reduce and
prevent all errors.
Keywords: health, medical error, retrospective research, newspapernews.
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İŞİTME CİHAZI KULLANIMININ YAŞLILAR ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK
ETKİSİ
Aleyna Sevda DOĞRU, İrem GÜNDOĞDU, Merve Ebrar GÜNAY, Diyar TUNÇ
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Odyometri
Programı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Ofluoğlu Yerleşkesi Yılanlı Ayazma
Caddesi, No: 26 Cevizlibağ Topkapı / İSTANBUL-aleynasevdad@gmail.com

Giriş-Amaç: İşitme kaybı kısmi ya da tam; ani ya da ilerleyici, bilateral ya da unilateral;
dalgalı ya da stabil olabilir. İşitme kaybı sık görülen ve genellikle yeti yitimine neden olan
dünyada 1,23 milyardan fazla insanı etkileyen bir problemdir. 65 yaşın üzerindeki kişilerin
üçte birinin işitme kaybı ile yaşadığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarında bildirilmiştir.
Bu nedenle işitme cihazı kullanımı sonrası subjektif olarak düzenli değerlendirmeler,
konuşma testleri ile etkinliğin doğrulanması, odyologlar tarafından cihazın faydasının
değerlendirilmesi önemlidir. Bu çalışmada, işitme cihazının yaşlılar üzerindeki psikolojik
etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir.

Anket çalışmasıyla yaşlıların

işitme cihazı

kullanmaktan endişe etme sebeplerini ve kayıplarının artmasını göze alarak kullanmaktan
kaçınmalarının sebeplerini bulmak amaçlanmıştır. Gereç-Yönte m: Bu çalışmada Odyo- m
İşitme Merkezi, Bağcılar Devlet Hastanesi ve SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde 15.03.2021-08.04.2021 tarihleri arasında insanların işitme cihazına olan
yaklaşımlarını araştırmak için 182 kişiye anket yapıldı. İşitme cihazının insanlar üzerindeki
psikolojik etkileri araştırıldı. Bulgular: Ankete katılan bireylerin %22,5'inin işitme cihazı
kullanmaları durumunda toplumun ön yargılarından belirli durumlarda rahatsız olabileceğini,
%9,9’unun ise tamamen rahatsız olacağı görüldü. Katılımcılardan işitme kaybı hissedenlerin
%72’sinin önlem almadığı tespit edildi. Ayrıca %13,1’inin sürekli olarak kulağında işitme
kaybı hissettiği, %14,8’inin ara ara hissettiği bilgisi elde edildi. Sonuç: Anketimizin
verilerinin sonucunda, katılımcılarımızın kulağında işitme kaybı olmasına rağmen önlem
almadığı sonucun vardık. Katılımcılarımıza, yaşlılık döneminde işitme kaybı nedenleri ve
semptomları hakkında bilgi verildi. İşitme cihazı kullanımının konuşma testleri ile kontrollü
yapılarak sağladığı avantajları hakkında bilgi verildi.
Anahtar Kelimeler: işitme kaybı, geriatri, işitme cihazı, psikolojik etkiler, presbiakuzi
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THE PSYCHOLOGICAL EFFECT OF HEARING AID USE ON THE ELDERLY

Objectives: Partial or complete hearing loss; sudden or progressive, bilateral or unilateral; it
can be wavy or stable. Hearing loss is a common and often disabling problem that affects
more than 1.23 billion people around the world. It has been reported in the World Health
Organization (WHO) reports that one third of people over the age of 65 suffer from hearing
loss. For this reason, it is important to evaluate the effectiveness of the hearing aid by regular
evaluations, speech tests, and the use of the device by audiologists. In this study, it was aimed
to investigate the psychological effects of the hearing aid on the elderly. With the survey
study, it was aimed to find the reasons for the elderly people to worry about using hearing
aids and the reasons for avoiding using them by risking their loss. Methods: In this study, 182
people were surveyed in Odyo- m Hearing Center, Bağcılar Training and Research Hospital
and SBU Ümraniye Training and Research Hospital between 15.03.2021-08.04.2021 to
investigate the approaches of people to hearing aids. The psychological effects of the hearing
aid on humans were investigated. Results: It was observed that 22.5% of the individuals
participating in the survey would be disturbed by the prejudices of the society in certain
situations if they use a hearing aid, and 9.9% would be completely uncomfortable. It was
determined that 72% of the participants who felt hearing loss did not take any action. In
addition, it was found that 13.1% of them constantly felt hearing loss in their ear, and 14.8%
of them felt occasionally. Conclusions : As a result of our survey data, we came to the
conclusion that our participants did not take any precautions despite having hearing loss in
their ears. Our participants were informed about the causes and symptoms of hearing loss in
old age. Information was given about the advantages of using hearing aids by cont rolling
them with speech tests.
Keywords: hearing loss, geriatrics, hearing aid, psychological effects, presbycusis.
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GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre 2010 yılındaki 65 yaş üstü dünya nüfusu 524 milyondur
toplam nüfusun %8’i ve 2050 yılında bu sayı tahmini olarak 1,5 milyara (toplam nüfusun
%16’sına) ulaşacaktır. Türkiye’de ise 65 yaş üstü nüfus 2011’de %7,3’ü olup, bu oranın
2050’de %17,6’ya ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünyada işitme kaybı olan yetişkinlerin
sayısı yaklaşık olarak 328 milyon ve 65 yaş üstü nüfusun yaklaşık 1/3’i işitme kaybından
etkilenmiştir (1). DSÖ verilerine göre sakatlığa bağlı olarak kaybedilen sağlıklı yılların
toplamı değerlendirildiğinde bu kayba yol açan nedenler arasında presbiakuzi üçüncü sırada
bulunmaktadır. İşitme, dış ortamdaki mekanik titreşimler ile oluşturulan sesleri duyma ve
algılama yetisidir (2). İşitme kaybı kısmi ya da tam; ani ya da ilerleyici, bilateral ya da
unilateral dalgalı ya da stabil olabilir. İşitme kaybı sık görülen ve genellikle yeti yitimine
neden olan dünyada 1,23 milyardan fazla insanı etkileyen bir problemdir. 65 yaşın üzerindeki
kişilerin üçte birinin işitme kaybı ile yaşadığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarında
bildirilmiştir İşitme kaybı yaşayan yaşlıların sayısı günden güne artmaktadır ve gelecek
yıllardaki artış oranının %18-50 arasında olacağı tahmin edilmektedir (3). İşitme kaybı
bireylerde, yaşam kalitelerinin azalmasına, depresif belirtilere ve işlevsel kapasitenin
azalmasına yol açtığı literatürdeki çalışmalarda gösterilmiştir. Ayrıca işitme problemi olan
bireylerde ciddi sosyal güçlüklerle karşılaşılabilmektedir. İşitme cihazları, ilaç ve/veya
ameliyat ile iyileştirilemeyen durumlarda işitme kaybı ile baş etmek için tek seçenek gibi
görünmektedir. İşitme cihazlarının bireylere uygunluğunun değerlendirilmesi, odyoloji
uzmanının yeterliliğinin veya ortak değerlendirme yöntemlerinin olmaması, özellikle de
sosyoekonomik düzeyi düşük olan hastalarda oldukça zordur (4). İşitme cihazından
alınabilecek verim kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle işitme cihazı
kullanımı sonrası subjektif olarak düzenli değerlendirmeler, konuşma testleri ile etkinliğin
doğrulanması, odyologlar tarafından cihazın faydasının değerlendirilmesi önemlidir. Cihazın
faydasının değerlendirilmesinin en önemli nedenleri şu şekilde sıralanabilir (5).
GEREÇ-YÖNTEM
Bu araştırmada işitme cihazının insanlar üzerindeki psikolojik etkileri araştırıldı. Konuya
işitmenin tanımını yapılarak başlandı. İşitme kayıplarının tiplerinden bahsedildi ve tanımları
yapıldı. Yaşlılığın tanımından, yaşlılığa bağlı işitme kayıplarından ve Dil ve Konuşma İşitme
Derneği’nin (ASHA) VE DSÖ’ nün işitme kayıplarının sınıflandırmalarından bahsedildi.
Yaşlılık döneminde işitme kaybı nedenleri ve özellikleri hakkında bilgi verildi.
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İşitme cihazının tanımını, işitme cihazı çeşitleri ve tiplerinin tanımlarını yapılıp örnekler
verildi. İşitme cihazı uygulaması, uygulama öncesi dönem, uygulama dönemi, uygulama
sonrası dönem ve bu dönemlerde nasıl yol izlenmeli bu konular hakkında bilgiler verildi.
İşitme cihazı sonrası değerlendirme, işitme cihazının faydaları, konuşma testleri, konuşma
testlerinin avantajları ve dezavantajları, işitme cihazı kullanma sorunları hakkında bilgiler
verildi. İşitme cihazının yaşam kalitesine katkısından bahsedildi. İnsanların işitme cihazına
olan yaklaşımlarını ve işitme engelli olan insanlara yaklaşımlarını araştırmak için
değerlendirme anketi kullanıldı.
BULGULAR
Çalışmaya dahil edilme kriterlerine uygun toplam 182 kişi ile anket yapıldı. Anket online
olarak Odyo-m İşitme Cihazı Merkezi, Bağcılar Devlet Hastanesi ve Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde orta yaş grubu bireylere yapıldı.
Şekil 1’de görüldüğü gibi katılımcıların %13,1’inin sürekli olarak kulağında işitme kaybı
hissettiği, %14,8’inin ara ara hissettiği, %72’sinin ise hiç hissetmediği bilgileri elde edildi.

Şekil 1. İşitme kaybı hissediyor musunuz?

Şekil 2’de ise katılımcılardan işitme kaybı hissedenlerin %72’sinin önlem almadığı tespit
edildi.
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Şekil 2. İşitme kaybı hissediyorsanız önlem al dınız mı?

Şekil 3’te görüldüğü gibi ankete katılan bireylerin %62,1’inin işitme cihazının estetik
görüntüsünden rahatsız olmadığını, %20,9’unun bazen olduğunu, %16,9’unun ise sürekli
olarak rahatsız olduğu elde edildi.

Şekil 3. İşitme cihazı nın kulağınızdaki görüntüsü sizi rahatsız eder mi?

Ankete katılan bireylerin %7,6’sının her yıl düzenli olarak işitme testi yaptığını fakat
%81,3'ünün yapmadığını %12,1’inin ise bazen yaptığı tespit edildi. Ankete katılan bireylerin
%95,1’inin ihtiyaç durumunda işitme cihazı kullanacağını, %4,9’unun kullanmayacağı elde
edildi. Anket katılımcılarının %58,2’sinin yakın çevresinde işitme cihazı kullanan insanların
olduğunu, %41,8’inin ise olmadığı gözlemlendi. Katılımcıların %67,6’sinin işitme cihazı
kullanmaları durumunda toplumun ön yargılarından rahatsız o lmayacakları, %22,5’inin belirli
durumlarda olabileceği, %9,9’unun ise tamamen rahatsız olacağı görüldü.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan gözlemler sonucu 60 yaş üzeri ve daha genç insanların da işitme cihazı kullanmak
istemediğini ve bunun sebebinin yüksek oranla estetik açıdan çirkin görüneceğini ve
toplumun önyargılarından çekindikleri tespit edildi. Yaşlılık döneminde işitme kaybı
nedenleri ve özellikleri hakkında bilgi verildi. İşitme cihazının faydaları, konuşma testleri,
avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi verildi. Toplumu bilinçlendirmek amaçlı işitme
cihazının bir aksesuar olduğu düşüncesini insanlara empoze etmemiz gerekmektedir. Bunun
içinde basın
düşünmekteyiz.

yayın organlarında kamu spotu

yayınlanmasının etkili olabileceğini
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PANDEMİ DÖNEMİNDE (COVID-19) SHMYO ÖĞRENCİLERİNDE UYKU
KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Muhammet Mert ÇETİN 1 , Merve ARSLAN 1 , Dilan AYGÖRMEZ1 , Mahmut GÜMÜŞTEN 1
Öğr. Gör. Fatma ÇARIKÇI1
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Öğrenci, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, Anestezi Programı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi Yılanlı Ayazma Caddesi,
No: 26 Cevizlibağ Topkapı / İSTANBUL-merttcetin3427@gmail.com
Giriş-Amaç: İnsan; fiziksel, ruhsal, sosyal, entelektüel ve spritüal gereksinimleri ile bir bütündür.
İnsanın sağlıklı olabilmesi için bu gereksinimlerinin dengeli bir biçimde karşılanması gerekir. Uyku;
bireyi, yaşam kalitesini ve iyilik durumunu etkileyen, sağlığın önemli bir değişkeni olarak
görülmektedir. Kötü uyku kalitesi öğrencilerin başarısını etkileyebilmektedir. Bu çalışmada İstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi SHMYO öğrencilerinin uyku kalitesi ve uyku kalitesini etkileyen faktörlerin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Kesitsel tipte planlanan bu çalışmanın evrenini İstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 2020-2021 Eğitim ve Öğretim
Yılı Bahar Döneminde ders yılı bahar döneminde eğitim gören tüm öğrenciler oluşturmuştur. Evrenin
tamamına ulaşılması hedeflendiği için örneklem seçilmemiş, katılımcılarda gönüllük esas alınmıştır.
Çalışmaya, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’nun
05.04.2021 tarih ve 2021/04-645 sayılı izni ile başlanmıştır. Veri toplama aracı olarak literatür
taranarak araştırmacılar tarafından hazırlanan standartlaştırılmış bir anket formu kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya 890 öğrenci katılmıştır. Pandemi sürecinde öğrencilerin %41,6’sı sokağa çıkma
kısıtlamasına dahil edilen gruptadır. Öğrencilerin %33,8’i sigara, 23,3’ü alkol kullanmakta olduğunu,
%41,3’ü 18:00’dan sonra kafeinli içecek tükettiğini ifade etmiştir. Düzenli kitap okuma oranı %40,6
iken %55,5’inin hiç egzersiz yapmadığı tespit edilmiştir. Pandemi dönemi öncesi öğrencilerin
%49,2’si günde ortalama 6-7 saat uyuduğunu belirtirken, pandemi döneminde %61,7’si günde
ortalama 8 saat ve üzeri uyuduğu saptanmıştır. Katılımcıların %44,6’sı pandemi döneminde uyku
bölünme sıklığının arttığını belirtirken %47,4’ü uykudan dinlenmemiş olarak uyandığını belirtmiştir.
Katılımcıların %47,4’ünün uykuya dalma süresi 30 dakikanın altında iken %20,8’inin 60 dakika ve
üzeri olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin %62,6’sı uyku kalitesini iyi olarak değerlendirirken
%38,8’i kötü olarak değerlendirmiştir. Sonuç: Pandemi döneminde öğrencilerin günlük uyku saati
artmasına rağmen, dinlenmemiş olarak uyandıkları belirlenmiştir. COVID-19 pandemisi sırasında
evde kalma şeklinde uygulanan tedbirlerin uyku sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olduğu görülmektedir.
Anahtar kelimeler: COVID-19, uyku, uyku kalitesi
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SLEEP QUALITY AND AFFECTING FACTORS IN SHM YO STUDENTS DURING
PANDEMIC PERIOD (COVID-19)
Objectives: Human; It is a whole with its physical, spiritual, social, intellectual and spiritual
needs. In order to be healthy for a person, these needs must be met in a balanced way. Sleep;
It is seen as an important variable of health that affects the individual, quality of life and wellbeing. Poor sleep quality can affect students' success. In this study, it was aimed to determine
the sleep quality and factors affecting the sleep quality of İstanbul YeniYüzyıl University
SHMYO students. Methods: The universe of this study, which was planned in a crosssectional type, was formed by all students studying at İstanbulYeniYüzyıl University
Vocational School of Health Services (VSHS)in The Spring Semester of the 2020-2021
Academic Year. The sample was not selected as it was aimed to reach the entire universe, and
the participants were based on volunteerism. The study was initiated with the permission of
İstanbul Yeni Yüzyıl University Non-Interventional Research Ethics Committee dated
05.04.2021 and numbered 2021 / 04-645. As a data collection tool, a standardized
questionnaire form prepared by the researchers by scanning the literature was used. Results:
Although the daily sleep hours of the students increased during the pandemic period, it was
determined that they woke up without rest. During the COVID-19 pandemic, it is seen that the
measures applied in the form of staying at home have a negative effect on sleep health.
Conclusions: 890 (690 F, 200 M) students participated in the study. During the pandemic
period, 41.6% of the students are in the group included in the curfew. 33.8% of the students
stated that they were using cigarettes, 23.3% were using alcohol, and 41.3% of them
consumed caffeinated beverages after 18:00. While the rate of regular reading was 40.6%, it
was determined that 55.5% did not exercise at all. Before the pandemic period, 49.2% of the
students stated that they slept an average of 6-7 hours a day, while during the pandemic
period, 61.7% of them slept 8 hours or more per day. While 44.6% of the participants stated
that the frequency of sleep interruptions increased during the pandemic period, 47.4% stated
that they woke up from sleep without rest. While the time to fall asleep of 47.4% of the
participants was under 30 minutes, it was found that 20.8% of them were 60 minutes or more.
While 62.6% of the students rated the sleep quality as good, 38.8% rated it as bad.
Keywords: COVID-19, sleep, sleep quality
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PANDEMİDE YAŞLI BAKIM MERKEZLERİ: ÖZEL BAKIM MERKEZİ ÖRNEĞİ
Ahmet Serkan Işık1 Erdem Eraslan1 Mustafa Erdem Erbek1 Deniz Taşkın2
1
2

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SHMYO Yaşlı Bakımı Programı, Öğrenci

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SHMYO Yaşlı Bakımı Programı, Öğretim Üyesi

Giriş-Amaç: Bu çalışma, salgın döneminde yaşlı bakım merkezlerinin yaşadıkları güçlükler,
süreci nasıl yönettikleri, kayıplarının olup olmadığı hakkında bilgi almak amacıyla
yapılmıştır. 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde bir grup insanda görülen
belirtilerle (ateş, öksürük, nefes darlığı) birlikte ortaya çıkan Coronavirüs hastalığı kısa sürede
yayılarak tüm dünyayı etkisi altına almıştır. COVID-19 pandemisinin insandan insana
bulaştığı, özellikle yaşlı yetişkinlerin bu enfeksiyona duyarlı olduğu ve hastalık semptomlarını
ağır yaşadığı, görülme sıklığı ve ölüm oranlarının özellikle 65 yaşından sonra arttığı
bildirilmiştir Ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görülmüş olup yayılmayı önlemek amacıyla
birtakım tedbirler alınmıştır. Özellikle 65 yaş ve üzeri bireyler (yaşlılar) ile kro nik rahatsızlığı
olan bireyler risk altında olduğu için bu gruba 21 Mart 2020 tarihinde yayınlanan genelgeyle
birlikte sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Huzurevi veya bakım evlerinde kalan yaşlılar için
gerekli tedbirler kurum yönetimi tarafından alınmıştır. Gereç-Yöntem: İstanbul’da özel bir
yaşlı bakım merkezi ile röportaj yapılmış, salgınla mücadelede yaşadıkları durumlar hakkında
bilgi alınmıştır. Önceden hazırlanmış olan sorular kurum yöneticisine yüz yüze görüşme
yoluyla sorulmuştur. Bulgular: Pandemi sürecinde merkezlerinde sosyal ve toplanma
etkinlikleri yasaklanmış, bu nedenle de sosyalleşemeyen misafirlerine psikolojik desteklerini
arttırmışlardır. Yaşlı alımlarında 14 gün karantina kuralı uyguladıklarını, hijyen kuralları
hakkında birtakım düzenlemeler yaptıklarını, personel çalışma günlerinde de düzenlemelere
gittiklerini söylemişlerdir. COVID-19’a yakalanan misafir ve personel hakkında da bilgi
vermişlerdir. Bu süreçte daha güvenilir bulundukları için misafir sayılarında artış
gözlenmiştir. Sonuç: Bu çalışma pandemi sürecinde yaşlı yakınlarına dahi kapalı olan yaşlı
bakım merkezlerinin bu süreçte neler yaşadıklarını, misafirlerini Coronavirüsten korumak için
ne gibi tedbirler aldıklarını öğrenmek bakımından anlamlıdır.
Anahtar Kelimeler: pandemi, yaşlı bakım merkezi, yaşlı, coronavirüs, COVID-19.
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ELDERLY CARE CENTERS IN THE PANDEMIC: EXAMPLE OF PRIVATE CARE
CENTER

Objectives: This study was conducted to get information about the difficulties experienced by
elderly care centers during the epidemic period, how they managed the process, and whether
there had any losses. Coronavirus disease, which appeared with symptoms (fever, cough,
shortness of breath) seen in a group of people in Wuhan, China in December 2019, spread in a
short time and affected the whole world. It has been reported that the COVID-19 pandemic is
transmitted from person to person, especially elderly adults are susceptible to this infection
and experience severe symptoms, the incidence and mortality rates have increased especially
after the age of 65. The first case in our country was seen on March 11 and some measures
were taken to prevent the spread. A curfew was imposed on this group with the circular
published on March 21, 2020, especially as individuals aged 65 and over (the elderly) and
individuals with chronic diseases are at risk. Necessary measures for elderly people living in
nursing homes or nursing homes were taken by the institution management. Methods: An
interview was held with a private elderly care center in Istanbul, and information was
obtained about the situations they experienced in combating the epidemic. Pre-prepared
questions were asked to the director of the institution through a face-to-face interview.
Results: During the pandemic period, social and gathering activities were banned in their
centers, so they increased their psychological support to their guests who could not socialize.
They stated that they applied a 14-day quarantine rule for the elderly recruitment, they made
some regulations about hygiene rules, and that they also made arrangements during the
working days of the personnel. They also provided information about the guests and staff
caught in COVID-19. During this process, the number of guests increased, as they were found
to be more reliable. Conclusion: This study is meaningful in terms of learning what the
elderly care centers, which are closed even to elderly relatives dur ing the pandemic process,
experienced during this process and what measures they took to protect their guests from
Coronavirus.
Keywords: pandemic, elderly care center, elderly, coronavirus, COVID-19.
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PRESBİAKUZİLİ BİREYLERDE İŞİTME CİHAZININ KULLANILMASININ
ÖNEMİ
Emirhan ULUOCAK, Gökçe Nur ÇİÇEK, Uğur DİKAL, Ayla SÜMBÜL, Oğulcan KOÇAK,
Eyüphan SOYLU
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Odyometri
Programı,
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Ofluoğlu Yerleşkesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No:
26 Cevizlibağ Topkapı / İSTANBUL-euluocak52@gmail.com

Giriş-Amaç: Presbiakuzi genellikle simetrik ve bilateral görülen sinirsel tipte işitme kaybıdır.
Genel olarak ince frekansları etkiler ve konuşulanları duyup ayırt etmede zorluk yaratır.
Presbiakuzi genelde 65-70 yaş sonrasında yaşlılarda sık rastlanan tedavisi yapılmadığında
kişide psikolojik sorunlar, sosyal hayatında gerileme, çevresiyle uyum sağlayamama gibi
sorunlara yol açan bir hastalıktır. Ayrıca işitme problemi olan bireylerde ciddi sosyal
güçlüklerle karşılaşılabilmektedir. Amaç olarak yaşlılık döneminde yaşanan işitme kaybında
işitme cihazı kullanımı, kullanılan cihazların sağlamış olduğu fayda ve psikososyal etkiler,
odyolojik tedavi gibi konuların üzerinde durulması planlanmıştır. İşitme cihazları, ilaç veya
ameliyat ile iyileştirilemeyen durumlarda işitme kaybının tedavisi için kullanılmaktadır.
Gereç-Yöntem: Bu çalışmada presbiakuzinin değerlendirilmesi için anket yöntemi uygulandı.
Bu anket çalışmasında 45-80 yaş aralığındaki kişilere işitme kaybının psikolojik etkileri ve
aile hikayesiyle ilişkisi ile ilgili sorular soruldu. Bulgular: Presbiakuzili hastaların
%51,6’sında işitme cihazı kullanımı mevcuttur. Bununla birlikte bu hastaların %63,7’nde
çınlamanın eşlik ettiği görülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde katılımcıların
%72,5’i günlük konuşmaları duyabilmesine rağmen kelimeleri ayırt etmekte zorluk çekmekte
oldukları görülmüştür. Sonuç: Presbiakuzili bireylerin iş ve sosyal hayatlarını kolaylaştırmak
amacı ile en çok kullanılan yöntem olan işitme cihazı önerilmektedir. Çınlama şikayeti olan
kişilere de kulaklıkla müzik dinleyerek kendilerini rahat hissetmeleri tavsiye edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: presbiakuzi, işitme cihazı, geriatri, işitme kaybı
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IMPORTANCE OF USING HEARING AIDS IN PRESBYBIACUZ PEOPLE

Objectives: Presbybiacus is a neural type of hearing loss that is usually seen symmetrically
and bilaterally. In general, it affects fine frequencies and creates difficulty in hearing and
distinguishing what is being said. Presbiacus is a disease that causes psychological problems,
decline in social life and inability to adapt to the environment when the elderly are not treated
frequently after the age of 65-70 years. In addition, serious social difficulties can be
encountered in individuals with hearing problems. As a result, it is planned to focus on the use
of hearing aids in hearing loss in old age, the benefits and psychosocial effects of the devices
used, and audiologic treatment. Hearing aids are used to treat hearing loss in cases that cannot
be improved by medication or surgery. Methods: In this study, a survey method was applied
for the evaluation of presbybiacosis. In this survey, people between the ages of 45 and 80
were asked about the psychological effects of hearing loss and their relationship to family
history. Results: Hearing aids are available in 51.6% of presbybiacuz patients. However, it is
seen that 63.7% of these patients are accompanied by tinnitus. Generally, 72.5% of the
participants had difficulty distinguishing words despite being able to hear daily conversations.
Conclusion: Hearing aids, which are the most used method in order to facilitate the work and
social lives of presbyteiled individuals, are recommended. People with tinnitus complaints
were also advised to feel comfortable listening to music through headphones.
Keywords: presbybiacus, hearing aid, geriatrics, hearing loss
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GİRİŞ
Presbiakuzi ;genellikle simetrik ve bilateral görülen sinirsel tipte işitme kaybıdır (1). Genel
olarak ince frekansları etkiler ve konuşulanları duyup ayırt etmede zorluk yaratır.
Presbiakuzinin nedenleri; çevresel, genetik ve metabolik faktörlere bağlıdır (2). Presbiakuzi
genelde 65-70 yaş sonrasında yaşlılarda sık rastlanan tedavisi yapılmadığında kişide
psikolojik sorunlar, sosyal hayatında gerileme, çevresiyle uyum sağlayamama gibi sorunlara
yol açan bir hastalıktır. Ayrıca işitme problemi olan bireylerde ciddi sosyal güçlüklerle
karşılaşılabilmektedir. Bireyler işitme cihazı kullanımını ya kabul etmekte ya da
reddetmektedir. İşitme cihazının kullanımının öncesinde ve kullanımı sırasında kabul
edilmesinin altında yatan faktörleri ve değişkenleri belirleyip ölçerek, hangi bireylerin işitme
cihazı kullanımını kabul edeceğini veya direnç göstereceğini potansiyel olarak tahmin
edebiliriz. Birinci hedef, adaptasyon sırasındaki faydanın en yüksek düzeye ulaştır ılmasıdır.
Bu nedenle cihazı bireyin durumuna göre seçememek ön kabulü engelleyebilir (3). Amaç
olarak yaşlılık döneminde yaşanan işitme kaybında işitme cihazı kullanımı, kullanılan
cihazların sağlamış olduğu fayda ve psikososyal etkiler, odyolojik tedavi

gibi konuların

üzerinde durulması planlanmıştır (4). İşitme cihazları, ilaç veya ameliyat ile iyileştirilemeyen
durumlarda işitme kaybının tedavisi için kullanılmaktadır (3). Ek olarak psikiyatrik
konsültasyon

istenmesi,

depresyonun düzeltilmesi

ile

tedavi başarısını

ve

hasta

memnuniyetini arttırabilir (5).
GEREÇ-YÖNTEM
Bu çalışmada presbiakuzinin değerlendirilmesi için 23.03.2021-03.05.2021 tarihleri arasında
anket çalışması yapıldı. Çalışma İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi ve Prof.
Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Bu çalışmada

45-80 yaş

aralığındaki kişilere günlük hayatlarındaki yaşadığı zorlukları, çevreye ve kendilerine verdiği
psikolojik zararı, ailesi ve kendi öz geçmişi hakkında sorular soruldu. Genel olarak
yönelttiğimiz sorular hasta kulağında çınlama, uğultu olup olmadığı, kullandığı ilaçlar ,
geçmişinde yüksek sese maruz kalıp kalmadığı ve buna benzer sorulan sorulardı. Presbiakuzi
teşhisi konmuş, işitme cihazı kullanan hastaların cihazdan ne kadar fayda gördüğü eğer fayda
görmüyorsa cihazını değiştirip, günlük hayatını kolaylaştırmayı, konuşulanları daha iyi ayırt
etmesi hedeflendi.
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BULGULAR
Bu çalışmada presbiakuzinin değerlendirilmesi için 23.03.2021-03.05.2021 tarihleri aralığında
İstanbul Yeni Yüzyıl

Üniversitesi GOP Hastanesi ve Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir

Hastanesinde anket çalışması yapıldı. Presbiakuzili hastaların Şekil 1’de görüldüğü gibi
%51,6’sında işitme cihazı kullanımı mevcuttur. Şekil 2’de ise işitme cihazımından %36,3’ü
fayda görmüştür, %15,4’ü fayda görmemiştir, %48,4’ü cihaz kullanmamıştır.

Şekil 1. İşitme cihazı kullandınız mı?

Şekil 2. Eğer cihazı kullandıysanız fayda

gördünüz mü?
Ayrıca bu hastaların %63,7’sinde çınlamanın eşlik ettiği görülmektedir. Anket sonucuna göre
geçmişteki çalışmış olduğu iş ortamı ile ilgili soruda %36,3’ü sesli ortamda çalışmıştır,
%63,7’si sesli ortamda çalışmamıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde katılımcıların
%72,5’i günlük konuşmaları duyabilmesine rağmen kelimeleri ayırt etmekte zorluk çekmekte
oldukları görülmüştür. Anketimizde toplam 12 adet soru vardır.
SONUÇ
Presbiakuzili bireylerin iş ve sosyal hayatlarını kolaylaştırmak amacı ile en çok kullanılan
yöntem olan işitme cihazı önerilmektedir. Kişinin işitme cihazından en iyi verimi alabilmesi
için cihazın kulağına uygun olması, gün içinde yeteri kadar takması gereklidir. Cihazın kişiye
yarar sağlaması için gerekirse çevresindekiler bu konu hakkında bilgilendirilebilir. Uygunsa
estetik görünüm açısından daha motive olması için kulak içi cihaz önerilebilir. Çınlama
şikayeti olan kişilere de kulaklıkla müzik dinleyerek kendilerini rahat hissetmeleri tavsiye
edilmiştir.
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SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN
OKUDUĞU PROGRAMI TERCİH NEDENLERİ VE YAKIN GELECEK PLANLARI
Betül ESER1 , Ayla AÇIKGÖZ2
1

Öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, Sağlık Kampüsü Balçova/İZMİRbetuleser1905@icloud.com
2
Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, Sağlık Kampüsü Balçova/İZMİRGiriş-Amaç: Sağlık hizmetlerinde yardımcı sağlık personeli gücünün niteliğini iyileştirmek
ve sayısını arttırmak amacıyla yaklaşık kırk yıldır sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarında
(SHMYO) çeşitli programlar yürütülmektedir. SHMYO mezunlarının istihdamında sorunlar
yaşanması, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) gibi sınavlarda alanlarıyla ilgili branş
sorularının yer almaması, aynı mesleğe meslek lisesi çıkışlı olanların da yerleşebilmesi gibi
sorunlar

öğrencilerin bölümlerini benimsemelerini

ve

geleceğe

yönelik

planlarını

etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı SHMYO öğrencilerinin öğrenim gördüğü programı
tercih nedenleri ve alanıyla ilgili yakın gelecek planlarının belirlenmesidir. Gereç-Yönte m:
Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın evreni Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO ikinci sınıf
öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri anketle toplandı. Anket e lektronik olarak
oluşturuldu ve linki öğrencilere gönderildi. 07-29 Nisan 2021 tarihleri arasında öğrenciler
anketi online olarak doldurdu. Bulgular: Araştırmaya 234 öğrenci katıldı. Öğrencilerin
%77.8’i okuduğu programı isteyerek seçmiş, %85.0’ı program hakkında ön araştırma yapmış,
%85.5’inin tercihinde üniversitenin adı etkili olmuş, %59.0’ı iş bulabilmek kolay olur
düşüncesiyle tercih etmiştir. Öğrencilerin %80’inde fazlası bu mesleği kendine uygun
bulmakta, ileride mesleği yapmayı düşünmekte ve mezun olur olmaz iş başvurusunda
bulunmayı planlamaktadır. %94.4’ü mesleğinin görev tanımını bilmekte ve KPSS’ye girmeyi
planlamaktadır. Kız öğrencilerin %88.9’u mesleği yapmayı düşünmekte, erkek öğrencilerin
%98.6’sı hemen KPSS’ye girmeyi planlamaktadır. Önceden araştırılarak ve isteyerek seçilen
programların ilk sırasında Odyometri Programı (%91.7) bulunuyordu. Sonuç: Merkezi
yerleştirmeyle önlisans programına yerleşildiğinden öğrencilerin çoğunluğu tercih etmeden
önce ön araştırma yapmaktadır. Kız öğrenciler alanlarında hemen işe girmeyi hedeflerken,
erkek öğrenciler okuduğu programı memur olabilmek için bir basamak olarak düşünmektedir.
Sağlık çalışanlarının istihdam sorunlarının çözülmesi daha istekli ve donanımlı sağlık
teknikeri yetiştirmeye olanak sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: meslek tercihi, sağlık teknikeri, gelecek planı
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DETERMINING THE REASONS FOR CHOOSING THE PROGRAM OF THE
STUDENTS ATTENDING VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES AND
THEIR NEAR FUTURE PLANS

Objectives: For nearly forty years, various programs have been carried out in Vocational
School of Health Services (VSHS) in order to improve the quality and increase the number of
assistant health personnel in health services. Problems in the employment of VSHS graduates,
the absence of branch questions related to their fields in exams such as the Public Personnel
Selection Exam (PPSE), and the placement of vocational high school graduates in the same
profession affect the students' adoption of their departments and their plans for the future. The
aim of this study is to determine the reasons for choosing the program of the students
attending VSHS and their near future plans related to their field. Methods: The universe of this
descriptive study consisted of senior students studying at Dokuz Ey lul Un iversity VSHS. The data of the
research were collected by a questionnaire. The questionnaire was created electronically and
its link was sent to the students. Between 07-29 April 2021, students filled the questionnaire
online. Results: 234 students participated in the study. 77.8% of the students chose the
program willingly, 85.0% made a preliminary research about the program, 85.5% preferred
the name of the university, and 59.0% preferred it with the idea that it would be easy to find a
job. More than 80% of the students think that this profession is suitable for them, they
consider doing the profession in the future and plan to apply for a job as soon as they
graduate. 94.4% of them know the job defination of their profession and plan to enter KPSS.
88.9% of female students think to do their profession, 98.6% of male students do not plan to
enter KPSS immediately. The Audiometry Program (91.7%) was at the top of the programs
that were previously researched and willingly selected. Conclusions: Since they are placed in
the associate degree program with central placement, most of the students do preliminary
investigation before choosing the program. While female students aim to get a job
immediately in their field, male students consider the program they are studying as a stepping
stone to become civil servants. Solving the employment problems of healthcare professionals
may enable training more willing and well-equipped health technicians.
Keywords: profession preference, health technician, future plan
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SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN
ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ
ETMENLER
Betül ESER1 , Ayla AÇIKGÖZ2
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Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, Sağlık Kampüsü Balçova/İZMİR-

Giriş-Amaç: Ülkemizde sosyal ve ekonomik boyutta yaşanan sıkıntılar ve istihdam sorunları
sağlık teknikerliği öğrencilerinin motivasyonunu olumsuz olarak etkilemektedir. Son yıllarda,
sağlık teknikeri sayısının artması işe girmede rekabeti gündeme getirmiştir. Özgeçmiş, iş
başvurusunda bireyin bilgi, beceri ve potansiyelini yansıtabileceği bir belgedir. Başvuracağı
işin özelliği ve kurallarına uygun hazırlanan özgeçmiş belgesi gençlerin işe grime şansını
artırabilir. Bu çalışmada sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin ileride iş
başvurusunda kullanacağı özgeçmiş formunun hazırlanması konusundaki bilgi düzeyinin
belirlenmesi ve ilişkili etmenlerin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Kesitsel
tipteki bu araştırmanın evreni Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri öğrencilerin
sosyo-demografik özelliklerini belirlemek ve özgeçmiş hazırlama kuralları konusunda
öğrencinin bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşan bir anketle toplandı. Anket elektronik
ortamda oluşturuldu ve öğrencilerin WhatsApp gruplarından paylaşıldı. 07-29 Nisan 2021
tarihleri arasında öğrenciler anketi online olarak doldurdu. Bulgular: Araştırmaya 234
öğrenci katıldı. Öğrencilerin %52.2’si çalışma deneyimi olduğunu, %71.8’i daha önce
özgeçmiş hazırlamadığını belirtmiştir. Öğrencilerin %80’inden fazlası özgeçmiş hazırlama
kurallarının çoğunu bilmektedir. Ancak, özgeçmişe kapak yazısı hazırlama, fotoğraf ve
referans ekleme konusundaki bilgilerinin düşük olduğu belirlendi. Kız öğrencilerin, yaşı ≥20
olanların, çalışma ve özgeçmiş hazırlama deneyimi olanların özgeçmiş hazırlama bilgi puanı
anlamlı olarak fazlaydı (p<0,05). Sonuç: Öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, daha önce özgeçmiş
hazırlama ve çalışma deneyiminin olması özgeçmiş hazırlama konusundaki bilgi düzeyinin
yüksek olmasıyla ilişkilidir. Mezuniyet öncesinde öğrencilere iyi bir özgeçmiş hazırlamanın
önemi ve özgeçmiş hazırlama kurallarının öğretilmesi önerilir. Başvuracağı alanın koşullarına
uygun olarak özgeçmiş hazırlaması öğrencinin mezuniyet sonrası özgüvenini artırabilir.
Anahtar Kelimeler: özgeçmiş, sağlık teknikeri, sağlık hizmetleri, iş başvurusu
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KNOWLEDGE LEVELS OF CURRİCULUM VİTAE PREPARATION AND
RELATED FACTORS IN STUDENTS OF VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH
SERVICES

Objectives: Social and economic problems and employment problems in our country
negatively affect the motivation of health technician students. In recent years, the increase in
the number of health technicians has brought competition for employment. Curriculum vitae
is a document that can reflect the knowledge, skills and potential of the individual in the job
application. The curriculum vitae prepared in accordance with the nature of the job and the
rules can increase the chances of young people to get a job. The aim of this study is to
determine the knowledge level of the health services vocational school students about
preparing a curriculum vitae that they will use in job applications and to investigate the
related factors. Methods: The universe of this cross-sectional study consisted of senior
students studying at Dokuz Eylul University Vocational School of Health Services. The data
of the study were collected with a questionnaire consisting of questions to determine the
socio-demographic characteristics of the students and to measure the student's knowledge
about the rules of preparing a curriculum vitae. The questionnaire was created electronically
and shared from students' WhatsApp groups. Between 07-29 April 2021, students filled the
questionnaire online. Results: 234 students participated in the study. 52.2% of the students
stated that they had working experience, 71.8% of them stated that they had not prepared a
curriculum vitae. More than 80% of the students knew most of the rules for preparing a
curriculum vitae. However, it was determined that their knowledge on preparing a cover page,
adding photographs and references to the curriculum vitae was low. Curriculum vitae
preparation knowledge scores of female students, those aged ≥20, and those with experience
in working and preparing a curriculum vitae were significantly higher (p<0.05). Conclusions:
The age and gender of the students, their previous background on preparation of the
curriculum vitae and working experience are related to their high level of knowledge about
preparing a curriculum vitae. Before graduation, students should learn the importance of
preparing a good curriculum vitae and curriculum vitae preparation rules. Preparing a
curriculum vitae in accordance with the conditions of the area to be applied can increase the
student's self-confidence after graduation.
Keywords: curriculum vitae, health technician, health services, job application
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SUÇLULUK VE MONOAMİNOKSİDAZ A (MAOA)
Hilal ATAY1 , Leyla ACAR1 , Tanju ÖZSOY1
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Giriş: MAOA geni X kromozomu ile kalıtılıp, norepinefrin, dopamin ve serotonin
nörottransmitterlerin metabolize eden mitokondriyal enzim olup monoaminoksidaz A’yı
kodlar. İnsan vücudunda bu enzimi kodlayan genin bilinen üç polimorfizmi ve Monoamin
Oksidas ‘A’ izoformu (MAOA) ve MonoaminOksidas ’B’(MAOB) olmak üzerede iki
izoenzimi

vardır.

Beyindeki

monoamin

nörotransmiterlerinin

düzenleyicisi

olan

MonoaminOksidas A(MAOA) özellikle merkezi sinir sistemi bozuklukları ile ilgili olarak gen
çevre etkileşimi çalışmalarında en çok göze çarpan genlerden birisi olmuştur.MAOA genetik
varyantlarının MAOA aktivitesini farklı derecelerde etkileyerek enzim aktivitesinde azalma
sonucunda davranış değişikliklerine yol açtığı düşünülmektedir. Birçok çete üyesinde MAOA
genin etkisi ayırt edildiği gibi; Dünya’ya ismini duyuran seri katillerde de araştırmalar sonucu
etkisini görüldüğü biliniyor. Bu gen monoamin vericileri, seratonin, nörepinefrin ile dopamini
yok eder ve nöropsikiyatrik bozuklukların başlangıcında, ilerlemesinde ve tedavisinde önemli
rol oynar. Depresif bozukluklarda MAOA ekspresyonunda artış öne sürülmektedir. Ayrıca bu
proteini üreten gen beyin gelişimi ve olgunlaşma aşamalarında strese duyarlılığı modüle eder
ve erken aşamada gen/çevresel faktörlerin etkileşimi, yetişkinlikte depresif davranışların
başlangıcını düzenler. 1969 yılında Avusturalya Mahkemesi bir kadın katilini kromozom
anomalisi yüzünden ceza vermemiş akıl hastanesine göndermiştir. Bu karardan 4 gün sonra
bir Fransız Mahkemesi yine bir kadın katiline aynı kromozom anomalisi taşıdığından dolayı
cezasını hafifleterek 7 yıl ceza vermiştir. Aynı dönemde bir federal alman mahkemesi ise bir
katile aynı kromozom anomalisi taşımasına rağmen bu kromozom rahatsızlığını göz önünde
bulundurmamış ve ömür boyu hapis cezasına mahkûm etmiştir. Üç aynı katil üç aynı hastalık
üç farklı ceza böylesine önemli bir tıbbı sorunun insiyatifinin mahkemelerin elinde olması da
tartışılmaz bir konu değil. Monoaminoksidaz (MAO) enzimi çeşitli nörolojik hastalıkların
etiyolojisinde önemli rol oynamaktadır. Sonuç olarak bu proteini üreten gen insanların ruh
sağlığına kötüye sürüklediğini yüksek olasılıkla söyleyebiliriz. Hukuk insanlarının bir kısmı
bu geni göz önünde bulundurarak hafifletilmiş ceza verirken bir kısmı da bu genin etkisinin
öneminin olmadığını öne sürerek ağır cezalar vermektedir. Ama canice suç işleyen insanlarda
çoğunlukla bu genin etkisi görülmüştür.
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GUILT AND MONOAMINE OXIDASE A (MAOA)

Objectives: The MAOA gene is inherited by the X chromosome and is a mitochondrial
enzyme that metabolizes norepinephrine, dopamine and serotonineurotransmitters, and
encodes monoaminoxidase A. In the human body, the gene encoding this enzyme has three
known polymorphisms and two isoenzymes, Monoamine Oxidase 'A' isoform (MAOA) and
Monoamin Oxidase 'B' (MAOB). Monoamine Oxidase A (MAOA), a regulator of monoamine
neurotransmitters in the brain, has been one of the most prominent genes in gene-environment
interaction studies, especially in relation to central nervous system disorders. MAOA genetic
variants are thought to cause behavioral changes as a result of decreased enzyme activity by
affecting MAOA activity in different degrees. As many gang members have differentiated the
effect of the MAOA gene; It is known that the effects of researches on serial killers who made
their name known to the world are also seen. This gene destroys monoamine donors,
serotonin, neuropinephrine and dopamine and plays an important role in the initiation,
progression and treatment of neuropsychiatric disorders. An increase in MAOA expression is
suggested in depressive disorders. In addition, the gene that produces this protein modulates
stress sensitivity during brain development and maturation, and the interaction of gene /
environmental factors at an early stage regulates the onset of depressive behavior in
adulthood. In 1969, the Australian Court sent a female murderer to a mental hospital, which
was not punished for a chromosomal abnormality. Four days after this verdict, a F rench court
again sentenced a female murderer to 7 years, commuting her sentence for carrying the same
chromosomal anomaly. At the same time, a federal German court did not consider this
chromosomal disorder, even though he had the same chromosomal abnorma lity as a murderer,
and sentenced him to life imprisonment. Three same murderers, three same diseases, three
different punishments It is not indisputable that the initiative of such an important medical
problem is in the hands of the courts. Monoaminoxidase (MAO) enzyme plays an important
role in the etiology of various neurological diseases. As a result, we can say with high
probability that the gene that produces this protein leads people to mental health deterioration.
While some of the lawyers give a mitigated punishment considering this gene, some of them
give heavy penalties, claiming that the effect of this gene is not important. But people who
commit criminal crimes often have the effect of this gene.
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ VE ŞİDDET
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Giriş-Amaç: Kadına yönelik şiddet toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanmaktadır.
Kadına yönelik şiddetin türü ve ağırlığını etkileyen birçok faktör bulunmakla birlikte, ataerkil
toplum yapısının oluşturduğu kadın erkek arasındaki güç ilişkisidir. Kadına yönelik şiddet
sadece kadına fiziksel ve ruhsal anlamda zarar vermekle kalmayıp aynı zamanda sosyal
açıdan gelişmelerini de engellemektedir. Ge reç Yönte m: Bu çalışmada tarama yöntemi ve
konuyla alakalı makalelerden faydalanılmıştır. Kadın STK’ların, İç İşleri Bakanlığı’nın
hazırlamış olduğu rapor ve koruyucu kanun maddelerinin tespitleri gibi veriler de
derlenmiştir. Bulgular: Şiddet kavramı kaba bir güç, söz veya davranışta bulunarak karşıt
tarafa rahatsızlık veren psikolojik bir davranış olarak tanımlanabilir. Türkiye’de kadına
yönelik şiddet, ilk olarak 1987 yılında kadın dayağını meşrulaştıran bir yargı kararını protesto
etmek

için

kadınların

sokaklara dökülmesi

ve

şiddeti kınamaları

ile

gündeme

gelmiştir.Kadınlar gündelik yaşantılarında fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik olmak üzere
farklı şiddet türleriyle karşı karşıyadır. Kadınların adil yaşam haklarını koruma ve toplumsal
saygınlıklarının devamı için ulusal mevzuatta kadına karşı şiddet ile ilgili yasal düzenlemeler
mevcuttur. Bunların yanı sıra İç işleri Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu KADES (Kadına
Acil Destek) programı ile kadınlar güvenlik güçlerine ulaşıp anlık müdahale uygulaması ile
güvenceye alınmıştır. Sonuç: Sadece kadınların değil tüm canlıların yaşam hakkını
sürdürebilmeleri için şiddet önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Devletin
uygulayacağı politikalar ve yasalardaki yapılacak değişiklikler ile düzenlemelerin etkin bir
biçimde uygulanması ve kadına karşı şiddet konusunda toplumda bilinç oluşturulması
gerekmektedir.

Toplumun tüm kademelerinde özellikle eğitim alanında farkındalık

oluşturacak çalışmalar yapılarak şiddetin önlenmesi mümkündür.
Anahtar Kelimeler: toplumsal cinsiyet eşitsizliği, şiddet, kadın
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GENDER INEQUALITY AND VIOLENCE

Objectives: One of the main phenomena caused by gender inequality is violence against
women. Although there are many factors that affect the occurrence, repetition, type and
severity of violence against women, the main source of violence is mainly gender inequality
and the asymmetric power relationship between women and men arising from the patriarchal
social structure. Violence against women not only harms women physically and mentally, but
also hinders their social development. Methods: In this study, the scanning method and the
compiling data were used, including the articles related to the subject and the report prepared
by women NGOs, the Ministry of Internal Affairs, and the determination of the protective law
articles. Results: Violence can be defined as a psychological behavior that disturbs the other
party by making a brute force, word, or behavior. Violence against women in Turkey first
came to the fore in 1987 when women took to the streets and condemned the violence to
protest a judicial decision legitimizing the beating of women.Women are faced with different
types of violence in their daily lives, including physical, emotional, sexual and economic. In
order to protect women's right to fair life and maintain their social dignity, there are legal
regulations regarding violence against women in the national legislation. In addition to these,
with the KADES (Emergency Support to Women) program put into practice by the Ministry
of Internal Affairs, women were secured with instant intervention by reaching the security
forces. Conclusion: Violence continues to be an important problem for not only women but
also for all living beings to maintain their right to live. The policies to be implemented by the
state and the changes to be made in laws, the effective implementation of the regulations and
the awareness in the society about violence against women should be formed properly. It is
possible to prevent violence by carrying out activities to raise awareness at all levels of
society, especially in the field of education.

Key words: gender inequality, violence, women
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TİNNİTUSU OLAN BİREYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Giriş-Amaç: Tinnitus, kokleada akustik veya mekanik uyaran olmaksızın hayali bir ses
algısıdır. Tinnitus ölçümünde kullanılan psikoakustik testler geleneksel odyometrelerle
yapılmaktadır. Bireylerin tinnitustan yakınma dereceleri kişiler arası farklılık göstermektedir.
Bu çalışmada, normal işitmeye sahip tinnituslu hastaların hastanın yaşamına etkileri, bu
etkilerin cinsiyetler arası farklılıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Bu
çalışmada tinnitusun değerlendirilmesi için anket yöntemi kullanıldı. Çalışma tinnitus şikayeti
ile başvurmuş geniş yaş aralığında gönüllü olarak katılmayı kabul eden 50 kişi çalışmaya
dahil

edildi.

Cinsiyete

göre

oluşturulan

iki

gruptaki bireylere

anket

sorularını

cevaplandırmaları istendi. Anket uygulaması öncesi hastaya anketlerle ilgili ayrıntılı bilgi
verildi. Bulgular: Bu çalışma da tinnituslu bireylerin günlük yaşamındaki tinnitus
rahatsızlıklarını değerlendirmek amacıyla anket yapıldı. Yaptığımız bu anket Üsküdar Devlet
Hastanesi, Kağıthane Devlet Hastanesi ve İstinye Devlet Hastanesi odyometri polikliniğinde
18.03.2021-01.05.2021 tarihleri arasında yapıldı. Yapılan anket verilerine göre katılımcıların
%86’si çınlama nedeniyle dikkatini toplamakta güçlük çektiği, %14’ünün ise bu durumdan
rahatsız olmadığı gözlemlenmiştir. Yapılan anket verilerine göre kişilerin %82’si çınlamanın
kendilerini sinirlendirdiğini belirtirken, %18’i bu durumdan etkilenmediğini belirtmiştir.
Sonuç: Çalışma sonucunda hastaların yaşam standartlarına etki edecek potansiyele sahip
çınlamanın hastalarda dikkatini toplamada güçlük çekilmesi, çınlama nedeniyle sinirlenmeleri
gibi hasta üzerinde birçok olumsuz durum meydana getirdiği saptanmıştır. Bu durumdan yola
çıkılarak tinnituslu hastaların yaşamsal faaliyetlerini engel olmadığını fakat yorgun ve
keyifsizlik hali olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: tinnitus, geleneksel odyometre, koklea
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ASSESSMENT OF INDIVIDUALS WITH TINNITUS

Objectives: Tinnitus is an imaginary perception of sound without acoustic or mechanical
stimuli in the cochlea. Psychoacoustic tests used in tinnitus measurement are performed with
traditional audiometers. Individuals' degree of complaint from tinnitus varies between
individuals. In this study, it was aimed to determine the effects of tinnitus patients with
normal hearing on the life of the patient and the differences of these effects between genders.
Methods: In this study, a questionnaire method was used to evaluate tinnitus. Fifty people
who applied with tinnitus complaints and accepted to participate voluntarily from a wide age
range were included in the study. Individuals in two groups formed according to gender were
asked to answer the questionnaire questions. Before the questionnaire application, the patient
was given detailed information about the questionnaires. Results: This study was also
conducted to evaluate the tinnitus disorders in the daily life of individuals with tinnitus. This
survey we conducted was conducted in Üsküdar State Hospital, Kağıthane State Hospital and
İstinye State Hospital audiometry outpatient clinic between 18.03.2021-01.05.2021.
According to the survey data, it was observed that 86% of the participants had difficulty in
getting their attention due to tinnitus, and 14% were not disturbed by this situation. While
82% of the survey research conducted stated that tinnitus was given, 18% stated that they
were not affected by this situation. Conclusions: As a result of the study, it was determined
that tinnitus, which has the potential to affect the life standards of the patients, causes many
adverse situations for the patient, such as difficulty in concentrating the patients and getting
angry due to tinnitus. Based on this situation, it has been determined that patients with tinnitus
do not interfere with their vital activities, but they have a state of tiredness and malaise.
Keywords: tinnitus, traditional audiometer, cochlear
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GİRİŞ
Tinnitus, kokleada akustik veya mekanik uyaran olmaksızın hayali bir ses algısıdır. Tinnitus,
hastanın başının içinde istemsizce algıladığı bir sestir. Bu bağlamda ses dışarıdan gelmez,
başın içinde oluşur ve hasta tarafından istemsizce işitilir. Tinnitus, en sık görülen ve sıkıntı
verici otolojik problemlerden birini temsil eder ve yaşam kalitesini etkileyen çeşitli somatik
ve psikolojik bozukluklara neden olur. Tinnitus; duygu durumu, işitme, uyku ve
konsantrasyonda işlevsel bozulmaya neden olabilir (1). Tinnitus ölçümünde kullanılan
psikoakustik testler geleneksel odyometrelerle yapılmaktadır (2). İşitme sistemi Corti organı,
afferent ve efferent iletim yolları, kortikal işitme merkezi ve bunların integrasyonunu
sağlayan bağlantılardan oluşan karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu bağlantıların herhangi bir
yerinde ortaya çıkan patolojiler, bilinmeyen mekanizmalarla ses algılanmasında artışlara
neden olmaktadır (3).
En yaygın otolojik- nörootolojik belirtilerden birisi olan tinnitus, pek çok değişik
mekanizmayla işitme sisteminin farklı bölgelerinden köken alarak ortaya çıkan bir
semptomdur. Genellikle işitsel sistemdeki anatomik ve/veya fonksiyonel değişmeye bağlı
olduğuna inanılmaktadır. Tinnitusu objektif ve subjektif olmak üzere iki ana grupta
sınıflandırmak mümkündür. Subjektif tinnitus sadece hasta tarafından duyulmakta ve objektif
tinnitusa göre daha sık olarak rastlanmaktadır. Subjektif tinnitus, sensorinöral veya iletim tipi
işitme kaybında görülebileceği gibi işitsel iletim yolunun herhangi bir kısmından da
kaynaklanabilmektedir. Objektif tinnitus ise genellikle kulak dışı nedenlerden kaynaklanır,
başkaları tarafından duyulabilir. Tinnitus genellikle hastanın yaşamını tehdit eden bir
hastalığın belirtisi olmasa bile oluşturduğu psikolojik etkileriyle hastanın ve dolaylı olarak
diğer aile fertlerinin yaşam kalitelerini ciddi biçimde bozabilir. Tinnitusun kişinin yaşamını ne
ölçüde etkileyeceği şiddetine, frekansına ve tinnitusun hasta için önemine bağlı olabilir (4).
Bireylerin tinnitustan yakınma dereceleri kişiler arası farklılık göstermektedir (3).
Tinnitus, sürekli veya aralıklı olabilir. Başın içinde bir veya iki kulakta da duyuluyor gibi
görünebilir veya hastanın nereden geldiğini tanımlaması da zor olabilir. Tinnitus, işitme kaybı
ya da kulak problemleri olan kişilerde daha yaygındır, ancak norma l işiten kişilerde de
bulunabilir. Çoğu kişi hiçbir şekilde tinnitustan etkilemediğini ifade ederken bazı kişilerde
orta derecede bazı kişiler ise çok rahatsız edici olduğunu belirtmektedirler (5).
Bu çalışmanın amacı, normal işitmeye sahip tinnituslu hastalarda anket kullanarak, tinnitusun
hasta yaşamını nasıl ve ne derecede etkilediğini, tinnitustan etkilenimin cinsiyetler arası nasıl
algılandığını belirlemektir.
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GEREÇ-YÖNTEM
Bu çalışmada tinnitusun değerlendirilmesi için anket yöntemi kullanıldı. Çalışma Üsküdar
Devlet Hastanesi, İstinye Devlet Hastanesi ve Kağıthane Devlet Hastanesi’nde tinnitus
şikayeti ile başvurmuş geniş yaş aralığında 50 gönüllü hasta dahil edildi. Çalışma katılmayı
kabul eden tinnituslu bireylerle 18.03.2021-01.05.2021 tarihleri arasında yapıldı.
Anket çalışmamız kadın ve erkek olarak iki grup halinde yapıldı. Anket uygulaması öncesi
hastaya anketlerle ilgili ayrıntılı bilgi verildi. 15 sorudan oluşan anket formunun her bir
sorusu için ‘Evet’ ve ‘Hayır’ olarak iki cevap seçeneği vardır. Çalışmamız da tinnituslu
hastaların günlük yaşamındaki etkilerini araştırmayı amaçladık.
BULGULAR
Bu çalışma da tinnituslu bireylerin

günlük

yaşamındaki tinnitus rahatsızlıklarını

değerlendirmek amacıyla yapıldı. Yaptığımız bu anket Üsküdar Devlet Hastanesi, Kağıthane
Devlet Hastanesi ve İstinye Devlet Hastanesi Odyometri Polikliniğinde 18.03.202101.05.2021 tarihleri arasında yapıldı.
Şekil 1’de görüldüğü gibi yapılan anket verilerine göre katılımcıların %86’si çınlama
nedeniyle dikkatini toplamakta güçlük çektiğini, %14’ünün ise bu durumdan rahatsız
olmadığı gözlemlenmiştir.

Şekil 1. Çınlamanız nedeniyle dikkatinizi toplamada güçlük çekiyor musunuz?

Şekil 2’de görüldüğü gibi yapılan anket verilerine göre kişilerin %82’si çınlamanın
kendilerini sinirlendirdiğini belirtirken, %18’i bu durumdan etkilenmediğini belirtmiştir.
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Şekil 2. Çınlamanız sizi sinirlendiriyor mu?
Yapılan anket verilerine göre kişilerin %54’ü çınlama sesinin yüksekliği nedeniyle duymada
güçlük çektiğini belirtirken %46’sı bu durumdan rahatsız olmadığını belirtmiştir.
Katılımcıların %68’i çınlamanın kafalarının karışması hissi uyandırdığını ve %32’si bu
durumdan rahatsız olmadığını bildirmiştir. Ayrıca %62’si çınlama nedeniyle kendilerini
umutsuz hissettiklerini belirtirken %38’i bu durumdan etkilenmediği gözlemlenmiştir. Veriler
neticesinde katılımcılar %82 oranda çınlama nedeniyle kendilerini sık sık yorgun
hissettiklerini ifade ederken %18 oranda bu durumdan rahatsız olmadığını ifade etmiştir. Son
olarak katılımcıların yarısı çınlama ile başa çıkamayacağını düşünürken diğer yarısı bu
durumla başa çıkabileceğini bildirmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışma sonucunda hastaların yaşam standartlarına etki edecek potansiyele sahip çınlamanın
hastalarda başa çıkılamayacak seviyelere ulaşması ve hasta üzerinde birçok olumsuz durum
meydana getirdiği saptanmıştır. Bu durumdan yola çıkılarak tinnituslu hastaların yaşamsal
faaliyetlerini engel olmadığını fakat yorgun ve keyifsizlik hali olduğu tespit edilmiştir.
Bununla birlikte aldığımız veriler neticesinde hastaların yarısı çınlamayla yaşamaya alışmış
diğer yarısı ise bu durumun içinden çıkılamayıp çaresiz olduğunu düşünmektedir. Aynı
zamanda birçok hastanın tinnitusu stabil olup birtakım hastanın tinnitusu zaman zaman artıp
azalabildiği sonucuna varılmıştır. Tinnitus tedavisinde hastalara öncelikle yaşam tarzı ile ilgili
önerilerde bulunmamalı, hastalara ‘tinnitusun çaresi olmadığı’ ve ‘bu sesle yaşamayı
öğrenmesi gerektiği’ gibi hastanın motivasyonunu düşürebilecek cümleler kurmamalı öneri
olarak ise günün belli saatlerinde müzik dinleyerek tinnitusun az da olsa bastırılması gün
içerisinde farklı şeylerle meşgul olunması ve belli egzersizler yapılması gibi pozitif bir
bilgilendirme ile hastanın korkuları giderilmeye çalışmalıdır.
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10 DAKİKALIK GÖZ MUAYENESİYLE 12 YILLIK BAŞARIYA GÖZ AÇIN

Cevdet SAATÇIOĞLU1 , Gül GÜRÜHAN 1 , Hakan ŞAHİN 1 , Hüseyin TAZEGÜN 1 , İsmail
Hakkı YEMENOĞLU1 , Mustafa Faruk SOLAK 1 , Samet KAPUDERE1 , Mustafa Tayfun
ÇEKİNMEZ1 , Yusuf SÖZKESEN 1 , Zeynep KOCA1 ,
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Optisyenlik
Programı, Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No:26 Cevizlibağ Topkapı
/ İSTANBUL-cevdetsaatci@gmail.com

Giriş-Amaç: Görme, insan algısının en önemli yapılarından biridir. Görme bozukluğu gibi
kronik hastalığı olan çocuklara 5 yaşına kadar tanı konulmalı, tedaviden sonra her yıl
muayene edilmelidir. Okul öncesi 3-6 yaş arası okula başlayacak çocuklarda kırma kusurlarını
tespit etmek, okul süresince görerek ve anlayarak öğrenmeleri amaçlanmıştır. Ge reçYöntem: Bu tanımlayıcı ve kesitsel çalışmaya 24 Mart – 31 Mart 2021 tarihleri arasında Öğr.
Üyesi Dr. Ayhan Önal tarafından göz kliniğinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel bir
anaokulunun

3-6 yaş arası 100 öğrencinin göz taraması yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya

alınan 49’u kız, 51’i erkek 100 çocuğun, en küçüğü 3, en büyüğü 6 yaşındadır. Hasta başına 2
göz olarak incelenmiş, toplamda 200 gözde çıkan görme kusurları; 7 gözde Hipermetropi, 8
gözde Miyopi, 49 gözde Mix Astigmatizma, 118 gözde Astigmatizma, 15 gözde
Anizometropi, 18 gözde Emetropi (kusursuz göz) tespit edildi. Sonuç: Ülkemizdeki okul
çağında ki çocuklarda kırma kusurlarına yönelik rutin muayene takip programı olmadığından
çocuklara okula başlamadan önce göz muayenesi yapılmalıdır. Bu sayede hiperaktivite
bozukluğu, odaklanma, dikkat eksikliği gibi görme problemlerinin yol açtığı sorunlar ortadan
kalmış olacaktır. Fakat ihmallerin engellenmesi ve geç kalınmış olmanın önüne geçmek için
doğumdan itibaren yapılacak düzenli göz tarama programı geliştirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: eğitim, görme taraması, refraksiyon (kırma kusuru), hiperaktivite
odaklanma ve dikkat eksikliği
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TAKE A LOOK 12 YEARS OF SUCCESS WITH A 10 MINUTE EYE
EXAMINATION
,

Objectives: Vision is one of the most important structures of human perception. Children
with chronic diseases such as visual impairment should be diagnosed until the age of 5 and be
examined annually after treatment. It was aimed to detect refractive errors in preschool
children between 3-6 years of age and to learn by seeing and understanding them during
school. Materials and Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted
between March 24 - March 31, 2021 by Inst. A private kindergarten affiliated with the
Ministry of National Education underwent an eye scan of 100 students between the ages of 36 by Dr.Ayhan Önal in the eye clinic. Results: There were 100 children, 49 girls and 51 boys
included in the study, the youngest was 3 years old and the oldest was 6 years old. Embed
defects in 200 eyes in total, examined as 2 eyes per patient; Hypermetropia in 7 eyes, Myopia
in 8 eyes, Mix Astigmatism in 49 eyes, Astigmatism in 118 eyes, Anisometropia in 15 eyes,
Emetropia (perfect eye) in 18 eyes were detected. Conclusion: Since there is no routine
examination follow- up program for refractive errors in school-age children in our country,
children should have an eye examination before starting school. In this way, problems caused
by vision problems such as hyperactivity disorder, focus, and attention deficit will be
eliminated. However, in order to prevent negligence and to prevent being late, it is necessary
to develop a regular eye screening program from birth.

Key Words: education, vision screening, refraction, hyperactivity focus and attention deficit
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

İrem ARĞUNAĞA, Semra ÇINAR, Sena KISAOĞLU, İzem ÇINAR
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHYMO, Çocuk Gelişimi
Lindo9805@gmail.com

Giriş: Kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenen rol ve sorumluluklarına toplumsal cinsiyet
(gender) adı verilmekte olup, gender olgusu toplumdan topluma ve zaman içinde farklılık
göstermektedir. Ulusal ve uluslararası düzeydeki güncel politikalar, bireyler arası eşitsizliğe
yol açmakta ve oluşan eşitsizlik alanlarında kadınlar daha da eşitsiz konumda bulunmaktadır.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadınlar daha az sağlıklı, daha düşük eğitimli, daha az
işgücüne katılan, daha az gelir getiren işlerde çalışan pozisyondadır. Dünya nüfusunun
yarısını oluşturan kadınların ikinci sınıf insan muamelesi görmesi, düşük olan toplumsal
statüleri,

kaçınılmaz olarak

onların

verilen sağlık

ve eğitim

gibi

hizmetlerden

yararlanamamasıveya zamanında bu hizmetleri alamaması yaşamlarını olumsuz yönde
etkilemektedir. Bütün bu nedenlerden dolayı kadının güçlendirilmesi ve konumunun
geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının politika, strateji ve uygulamalara
yansıtılması büyük önem taşımaktadır. Cinsiyetler arası eşitliğin sağlanması ve toplumsal
cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması doğrultusunda dünyada ve Türkiye’de yapılan
girişimlere rağmen, henüz istenilen düzeye ulaşılamamıştır.
Anahtar Kelimeler: toplumsal cinsiyet eşitsizliği, aile yapısı, medya, cinsiyet rolleri

SHMYO I. ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ

25-26 MAYIS

GENDER INEQUALİTİES

Summary: Gender concept, which implies the culturally determined roles and responsibilities
of men and women, varies across different cultures and in time. The policies cause many
inequalities in national and international level. Within these inequalities, women are in more
unfavorable situation. In world, with the effect of gender inequalities, women are less
educated and health, participated less in labor force and earned less. As a result of gender
discrimination of woman who constitute half of the world's population, women are treated as
second-class citizens and their low social status adversely effect that their use of health
services as inevitable. All of these reasons it should be accepted that women and men have
different needs and power and by considering these differences, ensuring a balance between
these two gender should be aimed. Empowerment and development of women, integration of
a gender perspective into policies, strategies and practices is of great importance. Although so
many attempts were made to provide gender equality and to eliminate gender discrimination
in the world and in Turkey, still so many progress is needed to reach to the desired level.
Key words: social gender inequality, family structure, media, gender roles
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GİRİŞ
Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeğin biyolojik farklılıklarına işaret eden biyolojik cinsiyetten
farklı olarak, kadınlar ve erkekler için toplumsal olarak oluşturulmuş roller ile öğrenilmiş
davranış ve beklentilere işaret etmek için kullanılan bir kavramdır (BPW, 2010: 3; Cherry,
2005: 157). Toplumsal cinsiyet, bireyler için beklenti örüntüleri oluşturan, günlük yaşamın
toplumsal süreçlerini düzenleyen,

ekonomi,

ideoloji,

aile,

siyaset gibi toplumsal

örgütlenmelerin içine yerleşerek onları biçimlendiren bir kurumdur (Onaran, Büker, Bir,
1998: 2-3). En basit görünümüyle, kadın ve erkeklerin giyim-kuşamları, çalışma yaşantıları,
ev içi ve ev dışı örgütlenme biçimleri, karar alma mekanizmaları gibi sayılabilecek birçok
öğe, cinsiyet farklılığının toplumsal damgalanışlarıdır. KAYNAKÇA EKLE
ÇOCUKLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARINDA AİLENİN ROLÜ
Toplumsal cinsiyetin inşasında özellikle aile ve sosyal çevrenin rolü yadsınamaz. Burada
temel rol anne–babaya düşmekle birlikte aile, akranlar, medya, okul, kitaplar, şarkılar, filmler,
televizyon kanalları gibi unsurlar da söz konusu beklentileri ve modelleri somutlaştırır,
çocuğun bu kurallar ve davranışları içselleştirmesini sağlayacak ortamlar hazırlar (Connell,
1998; Driscoll ve Nagel, 2008; Meece ve Daniels, 2008). Bu toplumsallaşma sürecinde aile,
cinsiyet kimliklerinin ve aynı zamanda toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin yeniden
üretildiği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk ilk olarak kız ve erkek olgusunun ne
demek olduğunu ailesinden öğrenmekte, bu ise cinsiyet kalıp yargılarının oluşmasına zemin
hazırlamaktadır (Sherman, 1979; Witt, 1997; Akt: Bağçeli, 2008). Çocukların cinsiyete özgü
davranışlarının ebeveynlerinin çocuk yetiştirme tutumlarından etkilendiği; birçok anne ve
babanın farkında olarak ya da olmayarak kız ve erkek çocuklarının cinsiyet rolüne uygun
özellikler kazanmaları beklentisinde oldukları bilinmektedir. Bu beklentiler ebeveynlerin
çocuğa karşı olan davranışlarını etkilemektedir (Fagot, 1978; Rubin, Provenzo ve Luria, 1974;
Smith ve Daglish, 1977; Akt: Özen, 1992). Annelerin kız çocuklarının cinsiyet rolü
davranışlarında babalara göre daha fazla destek ve kontrol unsuru oldukları belirlenmiş
olmasına rağmen genel olarak ebeveynlerin kız çocuklarının cinsiyet rolü davranışlarına daha
az etki ettikleri bulunmuştur. (Arditti, Godwin ve Scanzoni, 1991). Dilek (1997). Eğitim
seviyesi ve gelir düzeyinin yüksekliğine rağmen anne ve babaların -özellikle de babalarınbüyük bir kısmının çocuklarını toplumsal cinsiyet kimliği kazanmaları konus unda
yönlendirdikleri gözlenmiştir. (Akt: Baran, 1995). Babaların oğullarına karşı daha otoriter,
katı oldukları ve erkeksi kalıp yargılardan sapan davranışlarına karşı daha az hoşgörü
gösterdikleri belirlenmiştir. (Akt: Baran, 1995). Ebeveynlerin kız çocukları ile oyun
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oynadıklarında oyuncak tercihleri konusunda daha esnek oldukları ancak erkek çocukları ile
daha eril oyuncaklarla oynamayı tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. (Wood, Desmarais ve
Gugula, 2002). Carlson ve Knoester (2011).
Küçük Zihinlere Yerleştirilen Toplumsal Cinsiyet Rolleri
Cinsiyetle ilişkilendirilen roller, kültür içinde öğrenilmekte ve öğretilmektedir. Bu süreç
öncelikle aile içinde mikro çevrede başlamakta ve çocuğun mezo çevresi ile bütünlük
kazanmaktadır. Cinsiyete göre rol kazanım süreci olarak adlandırılan toplumsal cinsiyet
anlayışı, düzen kurucuların ideolojileri doğrultusunda, çocuğun kimlik inşası ve toplum içinde
ayrıksı kalmasını önleyen sosyalleşme olgusu için önemli bir işlev görmektedir. Bayrakçı
(2007: 205), Sosyal öğrenme teorisinin dayandığı sembolleştirme ilkesine göre, çocuğun
imajlar ve kelimeler aracılığıyla kullandığı sembolleri, gelecekteki yaşantılarında kullanmak
üzere hafızalarında saklayacaklarını ve bu sürecin gözleme dayalı davranışları modelleme ye
imkân sağlayacağını belirtmektedir. Ders kitapları ve medya bilhassa da reklam içerikleri,
toplumla uyumlu olan cinsiyetleştirilmiş klişe düşüncelerden ayrı düşmemekte ve var olan
anlayışı pekiştirici öğelere yer vermektedir. Ancak toplumsal cinsiyet anlayışındaki çarpık
düşüncelerin zaman içerisinde bireylerde oluşturduğu farkındalık, bu durumun düzeltilmesi
için ders kitaplarının revize edilmesini ve reklam içeriklerinin değiştirilmesini sağlamıştır.
Farkındalık düzeyi her ne kadar gelişmeye başlasa da toplumun biranda değişim
gösteremeyeceği ve basmakalıp düşüncelerin yarattığı alışkanlığın yıkılmasının zamana
ihtiyaç duyduğu gerçeği de göz ardı edilemez. (Bayrakçı 2007: 205). Türkiye reklam
filmlerinde; anne, erkek çocuğunu bir faaliyete (futbol oynaması, resim yapması gibi)
yönlendirirken, kız çocuğunun saçını taraması, ‘pembe renk’ toka takması, kız çocuğunun
bebekle ve elinde mutfak gereçleri ile gösterilmesi, toplumsal cinsiyete uygun görevlerin ve
görünüşün belirlenimci yönünü göstermektedir (Günd üz Kalan 2010: 84-85; Yeşil çayır ve
Erbaş 2017: 39).
Cinslerin Biyolojik Farklılıkları
Cinslerin biyolojik farklılıkları, ev içi işlerle, ev dışı işleri cinslere göre paylaştırmada temel
faktör olduğu düşünülebilir. Ancak bu durumun özellikle günümüzde, başta doğum kontrol
araçlarının gelişmesi olmak üzere kadınların ev içine bağlı kalmalarına yol açan
biyolojik/tarihsel şartların büyük oranda değişmesi nedeniyle önemli değişikliğe uğraması
beklenirken, beklenen değişikliğin tahmin edildiği düzeyde gerçekleşmemesi, ev içi işlerdeki
rol ayrımı sürekliliğinin nedenlerini daha başka yerlerde aramak gerektiğini ortaya koymuştur.
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Araştırmaların ev içi işleri kadınların da içselleştirdiklerini ev ve ev içi işlerin kadınsılığını
değiştirmeye yanaşmadıklarını göstermesi, bu arayışın en önemli nedenlerinden birisi olarak
gözükmektedir (Çelebi, 1990: 52). Biyolojik cinsiyet kavramı kadın ve erkek arasındaki
biyolojik farklılıkları işaret ederken, toplumsal cinsiyet kavramı bu iki cins arasındaki
toplumsal farklılıkları içerir. Kadın ve erkeğe toplumsal yapı tarafından biçilen rol ve
konumlar üzerinde duran toplumsal cinsiyet tartışmaları, bireylerin kadın ya da erkek olmaları
sebebiyle karşı karşıya kaldıkları farklı uygulamaları inceler. Dünya genelindeki toplumlarda
hâkim olan ataerkil yapının toplumsal yaşamdaki görünümlerinden biri de toplumsal cinsiyete
dayalı ayrımcılık konusudur. Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere farklı tür ve boyutlarda
cinsiyetçi uygulamaların varlığını yoğun bir şekilde sürdürdüğü bilinmektedir (Yıl 2017, Cilt,
Sayı ICOMEP 2017 ÖZEL SAYISI, Sayfalar 1 – 8). Bu çalışmada, cinsiyetler arası
ayrımcılık örneklerinden biri olan kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi konusu
incelenmektedir. Çalışma öncelikle toplumsal cinsiyet konusunu farklı yönleriyle analiz etmiş
ve ardından toplumsal cinsiyetin bir yansıması olarak çocuk gelin sorununu ele almıştır (Yıl
2017, Cilt, Sayı ICOMEP 2017 ÖZEL SAYISI, Sayfalar 1 – 8).
AİLEDEN ÇOCUKLARA AKTARILAN ROLLER
Ailede ve okulda yaygın ve sistemli şekilde çocuklara aktarılan cinsler arası rol farklılığının
ev içi işlerle ilgili boyutu araştırmamızın verileri dâhilinde incelenecek olursa; kadınlar için,
en kadınsı işin çocuk hastalanınca bakmak (%91) olduğu anlaşılıyor. Bunu çocuk için yemek
hazırlamak (%86) takip ediyor. Kadınlar açısından kadınsı yönü baskın olan diğer işler ise
şunlardır: Yemek pişirmek, bulaşık yıkamak, temizlik yapmak, çamaşır yıkamak, ütü yapmak,
çocuğu giydirmek, oturulacak eve karar vermek, aile bütçesine katkıda bulunmak, aile içi
sorunları çözmek. Kadınların en erkeksi gördükleri ev içi işler ev içi tamirat yapmak (%91) ve
resmî kurumlarda iş takibi yapmak (%89) tır. Kadınlar açısından erkeksi yönü baskın olan
diğer ev içi işler ise şunlardır: Aile bütçesini düzenlemek, aile bireylerinin davranışlarını
belirlemek, çocukla oynamak, evin kapısına veya zile ismi yazılmak, oturulacak muhite karar
vermek, evin geçimini sağlamak, evin reisliği. Erkekler açısından da en kadınsı iş çocuk
hastalanınca bakımını üstlenmektir (%96); bunu çok küçük farklılıklarla çocuk için yemek
hazırlamak (%95), yemek pişirmek (%92), temizlik yapmak (%91) takip etmektedir. Erkekler
açısından kadınsı yönü baskın olan diğer ev içi işler ise şunlardır: Bulaşık yıkamak, çamaşır
yıkamak, ütü yapmak, çocuğu giydirmek, oturulacak eve karar vermek, aile bütçesine katkıda
bulunmak, aile sorunlarını çözmek. Erkeklerin en erkeksi gördükleri ev içi iş resmî
kurumlarda iş takibi (%92), ev içi tamirat (%91), evin kapısındaki veya zildeki ismin sahibi
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olmak (%91) ve evin geçimini sağlamaktır (%91). Erkekler açısından erkeksi yönü baskın
olan diğer işler ise şunlardır: Alış-veriş yapmak, aile bütçesini düzenlemek, aile bireylerinin
davranışlarını belirlemek, çocuğa isim vermek, çocukla oynamak, oturulacak muhite karar
vermek, ailenin reisliğini yapmak (Celalettin VATANDAŞ).
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
Eğitim öncelikle temel bir insan hakkıdır. Eğitim sistemleri herkese eşit fırsat tanımada ve
cinsel kalıp yargılarla mücadelede önemli rol oynamaktadır. Çünkü eğitim tutum ve
davranışları değiştirmede güçlü bir araçtır. Ancak bir toplumda fırsat eşitliğinin olduğunu
söyleyebilmek için de o toplumda koşulların, erişim süreci üzerinde belirleyiciliğinin
olmaması anlamına gelir (Ferreira ve Gignoux, 2010: 8). Dolayısıyla fırsat eşitliği politikası,
gerçek eşitliğe ulaşmak için sadece zorunlu koşuldur. Eğitime erişimi engelleyen koşulların
etkisini telafi edici yaklaşımları gerekli kılmaktadır. Sözgelimi kızların eğitime erişiminin
başlıca engeli yoksulluk ya da kızların eğitime karşı ataerkil direniş ise, kızların eğitimi
sürdürmesini sağlayacak burs gibi maddi destekler ve ailelerin kadınların eğitimine yönelik
olumsuz tutumunu dönüştürecek destek programlarına ihtiyaç vardır. Genellikle fırsat eşitliği
politikalarının göz ardı ettiği bu durum evrensel özellikler göstermektedir. Bu nedenle
dünyada eğitim eşitsizliğinin en görünür yanı toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgilidir
(UNESCO, 2016). Pek çok durumda gelir ve sınıfsal konum ya da etnisite (kültürel mirası
paylaşan insan topluluğu) ile ilişkili biçimde olsa da kız çocuklarının ve kadınların eğitim
hakkına erişimi hala önemli bir sorun alanıdır. Eğitim hakkının kullanılmasına yönelik
engeller ve tehditler toplumsal cinsiyet söz konusu olduğunda genellikle doğal
karşılanmaktadır. Bu nedenle kızlar ve kadınlar eğitim hakkından yararlanamamaktadır.
Küresel ölçekte 15 yaş ve üzeri 758 milyon okuma yazma bilmeyen dünya nüfusunun üçte
ikisini kadınlar oluşturmakta, eğitimin bütün düzeylerinde daha düşük oranda temsil
edilmektedir (UNESCO, 2016).
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Ekonomik Yansımaları
Kadınların toplumdaki rollerinin, sahip oldukları hakların ve kaynaklara erişimlerinin
erkeklerden farklılaşması nedeniyle yoksulluktan öte kadın yoksulluğun öncelikle irdelenmesi
gerekmektedir. Dünya’da halen mevcut 3,1 milyar yoksul insanın %70’i kadındır.
Uluslararası Çalışma Örgütü verileri, kadınların tüm dünyada istihdamın %40’ını
oluşturmalarına rağmen, çalışan yoksulların %60’ının kadın olduğunu ortaya koymuştur
(Doğan, 2014). Uluslararası karşılaştırmalarda, toplumsal cinsiyet açısından gelir eşits izliğini
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gösteren endekste Türkiye’nin 118 ülke arasında 109. sırada olduğu görülmektedir (WEF,
2007).
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Siyasette Kadın Temsiline Yansımaları
Tüm dünyada kadınların temsilinde de cinsiyet eşitsizliği net şekilde görülmektedir.
Parlamenter sisteme sahip ülkelerde bile kadın temsil ortalaması %17,4'tür. Bu oranların
dağılımı, Kuzey ülkelerde %41,6, Avrupa ülkelerinde %21,1, Amerika’da %19,1, Sahra altı
Afrika ülkelerinde %17,5, Asya’da 16.6 ve Arap ülkelerinde %9’dur. Tüm dünyada kadın
temsilinin en iyi olduğu ülke Ruanda olup, oran %48,8’dir. Türkiye’de yasal olarak fırsat
eşitliği ilkesi olmasına rağmen, kadınların üst düzey yönetici olma ve karar mekanizmalarına
katılma şansları oldukça düşük olup azgelişmiş ülkeler grubuna girmektedir (TÜSİAD, 2008).
Nitekim 2014 yılı itibariyle mecliste tek kadın bakan, 538 milletvekilinden 77 kadın vekil,
171 üniversitede 13 kadın rektör vardır ve il yönetimlerinde cumhuriyetimizin kuruluşundan
bugüne dek sadece 2 kadın vali görev yapmıştır. 2014 yılı yerel seçim sonuçlarına göre; il
genel meclis üyeliği sayısı erkeklerde 1191 iken kadınlarda 60, büyükşehir belediye
başkanlığı erkeklerde 27 iken kadınlarda 3, belediye başkanlığı erkeklerde 1314 iken
kadınlarda 37 ve belediye meclis üyeliği erkeklerde 18 bin 300 iken kadınlarda 2 bin 198’dir
(YSK, 2014).
Toplumsal Cinsiyet ve Meslekler
Toplum iki cinsten oluşur. Fakat her ikisi de varoluşlarında ve gelişimlerinde birbirine bağlı
olmalarına rağmen, toplumda yer alma biçim ve imkânları açısından birbirlerine oranla
önemli farklılıklara sahiptirler. Bunun en somut allananlarından birisini iş bölümü
oluşturmaktadır. İş bölümünün kamusal alana yansıyan boyutunda, mesleklerde, cinslerin
temsil durumu ve konumları eşitlik değil, farklılık ve hatta ayrımcılık temelinde oluşmaktadır.
Mesleklerdeki bu farklılıkların erkeklerin lehine olup-olmadığı tartışılır olmakla birlikte,
büyük oranda kadınların aleyhine olduğunda kuşku yoktur. Bu nedenle, son yüzyıldaki önemli
toplumsal hareketlerden birisini, kadınların mesleki farklılıklara, çalışma yaşamında
kadınların aleyhine işleyen ayrımcılığa başkaldırıları oluşturmuştur (Celalettin VATANDAŞ)
Toplumsal Cinsiyet ve Davranış-Görünüm
İnşan davranışları büyük oranda öğrenmeyle oluşur, içgüdüsel davranışlar yok denecek kadar
azdır. Dil, inanç, davranış kalıpları, dolayısıyla kültür, doğumu takiben gittikçe yoğunlaşan
bir süreç içerisinde mensubu olunan toplumdan öğrenilir, benimsenir, uygulanır ye gelecek
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nesillere aktarılır. Bu yaşam boyu devam eden bir süreçtir ve toplumsallaşma adı ile anılır. Bu
süreçte aile, din, arkadaş grupları, sportif etkinlikler, eğitim, kitle iletişim araçları ve çalışma
ortamı (işyeri) önemli rol oynayan kurumlar olarak ortaya çıkarlar. Toplum, bireylerin
toplumsallaşma sürecinde edindikleri görünüm ve davranış kalıplarını toplumsal cinsiyete
göre inşa etmektedirler. Çünkü hemen her toplumda cinsiyet ile davranış ve görünüm arasında
doğrudan ilişki tesis edilmiştir. Bireylerin davranışları ve görünümleri toplumsallaşma
sürecinde birbirlerini tamamlayan bir bütünlük içerisinde bireyin cinsiyetini (sex) temsil
etmektedir. Bu durum ise toplum tarafından önemsenmektedir (Celalettin VATANDAŞ)
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadına Yönelik Şiddet Yansımaları
Kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde önemli sorun alanlarından biridir.
Kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, “bir kadına sırf kadın olduğu için
yöneltilen ya da oransız bir şekilde kadınları etkileyen” cinsiyet temelli şiddet olarak
tanımlanmaktadır. Genellikle gizli tutulan ancak bütün Dünya’da yaygın olduğu bilinen bu
konudaki rakamlar ürkütücüdür. Dünya Sağlık Örgütü, tarafından yürütülen bir çalışmada
şiddete uğrayan kadınların %20-70’i bu çalışma için kendileriyle görüşülene kadar hiç
kimseye bundan bahsetmediği saptanmıştır (WHO, 2005). Topluma dayalı yapılan 40
araştırmanın sonucuna göre kadınların %25-50’si erkeklerin fiziksel şiddetine maruz
kalmaktadır. Tecavüz ve ev içi şiddet, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kadınların
hastalık yükünün önemli bir bölümünü oluşturmaktadır (Akın, 2007).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Okul öncesi dönemdeki çocukların, toplumsal cinsiyet algılarında ailenin rolünün incelendiği
bu çalışmada, çocukların oyun ve oyuncak tercihlerinin pek çok değişkenden etkilendiği
belirlenmiştir. Karşı cinsiyetten kardeşi olan, kendisine cinsiyetine bakılmaksızın oyuncaklar
alınan ya da karşı cinsiyetten çocuklar ile sık sık bir araya gelen ve bu ortamda her iki
cinsiyete özgü oyuncaklarla da oynama deneyimini yaşayan çocukların oyun ve oyuncak
tercihlerinde daha az kalıp yargısal oldukları belirlenmiştir. Çalışmanın bu bulgusu ile benzer
şekilde McHale, Kim, Whiteman ve Crouter (2004) çalışmalarında, karşı cinste n kardeşe
sahip olan çocukların daha az kalıp yargılara dayanan etkinliklerde bulundukları ve “diğer”
etkinlikleri deneme şansına sahip olmalarının bu çocukların cinsiyet gelişimleri üzerinde
önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir. Öte yandan, annesi oyun ve oyuncaklara
yönelik kalıp yargısal algısı olmayan çocukların kendilerinin de oyun ve oyuncak
tercihlerinde kalıp yargısal olmadıkları; oyun ve oyuncaklara yönelik kalıp yargısal tercih

SHMYO I. ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ

25-26 MAYIS

yapan çocukların annelerinin de oyun ve oyuncaklara yönelik kalıp yargısal algısı olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısı ile annelerin oyuncaklara yönelik tutumları ile çocukların
oyuncaklara yönelik tutumları arasında bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Araştırmalar ebeveyn
ile çocuk arasında sahip oldukları toplumsal cinsiyet kalıpları bakımından büyük bir benzerlik
olduğu ortaya konmuştur (Cunningham, 2001; Epstein & Ward, 2011). Çalışmanın bir diğer
bulgusu ise, çocukların oyun ve oyuncak tercihlerinde ebeveyn etkisinin önemine yapılan
vurgudur. Öyle ki, bazı çocuklar oyun ve oyuncak tercihlerinde karşı cinsiyete özgü
oyuncaklar ile oynarlarsa babalarının kızabileceğini belirtmişlerdir. Bu bulgu Dilek (1997)’in
araştırmasındaki babaların büyük bir kısmının, çocuklarını toplumsal cinsiyet kimliği
kazanmaları konusunda yönlendirdikleri ile ilgili sonuçla örtüşmektedir. Ayrıca, Raag ve
Rackliff (1998)’in çalışmalarında da erkek çocuklarının büyük çoğunluğunun karşı cinsiyete
özgü oyuncaklar ile oynamanın babaları tarafından kötü olarak düşünülebileceğini belirtmiş
olmaları da söz konusu bulguyu desteklemektedir. Babaların erkek çocuklarının cinsiyet
rollerine uyması konusunda daha ısrarcı bir tutum sergileyerek, onların başarılı olmaları
konusunda kızlarına uyguladıklarından daha fazla baskı uyguladıkları, erkek çocuk larının
“cinsiyetler arası davranışlarına” karşı daha tahammülsüz oldukları belirlenmiştir (Sandnabba
ve Ahleberg, 1999; Wood, Desmarais ve Gugula, 2002). Annelerle babalar kıyaslandığında,
özellikle babaların erkek çocuklarının kız çocuklarıyla özdeşleştirilen oyuncaklarla
oynamalarını tercih etmedikleri belirtilmiştir. Fagot ve Hagan (1991) babaların annelere
kıyasla daha çok, iyi bir oyun arkadaşı rolünde olduğunu belirlemişledir. Ancak erkek
bebeklerin yaşları ilerledikçe dişil oyuncakları tercih ettiklerinde babaların verdikleri
tepkilerin negatif olmaya başladığı sonucuna ulaşılmıştır. Maccoby (1998) ise, babaların
erkek çocuklarının dişil oyuncaklarla oynamalarını kız çocuklarına göre beş kat daha fazla
tepki göstererek cezalandırdıklarını belirtmiştir. Çalışmada ebeveynlerin genel olarak
çocuklarının cinsiyetlerine özgü oyuncaklarla oynamalarını tercih ettikleri bulunmuştur.
Freeman (2007)’ın araştırmasında ebeveynlerin pek çoğu genel cinsiyet kalıp yargılarını
reddetmelerine rağmen çocuklar, ebeveynlerinin kalıp yargısal cinsiyet özellikli oyun ve
oyuncaklarla oynamalarını onaylayacaklarını belirtmişlerdir. Güney (2012) de çalışmasında
ebeveynlerin çocukların cinsiyetlerine özgü oyuncaklarla oynamasını tercih ettiklerini ifade
etmiştir. Yavuzer’in 2006 yılında yaptığı çalışma sonuçlarına göre çocukların oyuncak
seçiminde cinsiyet etkeninin önemli bir yer tuttuğu ortaya çıkmıştır. Araştırma bulgularına
göre, kız çocukları için en çok seçilen oyuncaklar sırasıyla bebek ve model oyuncaklar, yapıinşa oyuncaklarıdır. Erkek çocuklar için en çok seçilen oyuncaklar ise sırasıyla tekerlekli
oyuncaklar, pilli ve uzaktan kumandalı oyuncaklar, top, oyuncak silahlar, yapı- inşa
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oyuncaklarıdır. Bu sıralamaları hem anne babalar hem de oyuncakçılar doğrulamıştır. Ayrıca,
Tezel Şahin (2003)’in anne ve babaların çocuk oyununa bakış açısını ve oyuncaklar
hakkındaki görüşlerini incelediği araştırmada ebeveynlerin oyuncak alırken çocuklarının
cinsiyetine göre karar verdikleri ve çocuklarını yönlendirdikleri ortaya çıkmıştır. Öte yandan,
anneler de babalar gibi erkek çocuklarının makyaj malzemeleri, saç tarama, aynaya bakma
gibi dişil özellikler taşıyan oyuncaklar ile oynamalarını onaylamamaktadır. Babaların dişil
cinsiyet rol algıları arttıkça kız çocuklarının erkek oyun ve o yuncakları ile oynamalarını da
onaylamadıkları belirlenmiştir (Çiftçi, 2011). Çocukların kadın ve erkek algılarında ailenin
rolüne ilişkin bulgular incelendiğinde ise, çocukların kadın ve erkek olmayı birbirinin tam
zıddı olarak algıladıkları ve bu algının aile yapısı ile ilişkili olmadığı belirlenmiştir. Mevcut
araştırmada çocuklar kadınları zayıf ve güçsüz; erkekleri ise güçlü olarak tanımlamışlardır.
Benzer şekilde Özdemir’in (2006) çalışmasında çocuklar, güçlü olma ve sert olma
özelliklerinin erkek özellikleri olduğunu ifade etmişlerdir. Çocukların bu düşüncelerinin aile
yapılarına göre değişmemesi genel erkek egemen sistem ve ataerkil aile yapıları ile erkeksi
değerlerin ön planda tutularak yüceltilmesiyle ilgili olduğu düşünülmektedir. Ancak yine de
evde annesinin şiddete uğradığını gören çocukların kadınlara yönelik algılarının annesi evde
şiddet görmeyen ya da bu şiddete tanıklık etmeyen çocuklara göre daha olumsuz olduğu
belirlenmiştir. Evde annesinin şiddete uğradığına tanıklık eden çocuklar kadınla rın erkeklere
göre daha zayıf, çaresiz ve güçsüz olduğunu düşünmektedirler. Annenin çalışma durumuna
ilişkin elde edilen bulgular incelendiğinde, her iki ebeveyni de çalışan ve birlikte yaşayan tek
çocuk olan Yiğit’in de diğer çocuklar gibi kadın ve erkeğe ilişkin algısının kalıp yargısal
olduğu belirlenmiştir. Oysa Murray (2004) çalışmasında her iki ebeveyni de çalışan
çocukların kalıp yargısal görüşleri olmakla birlikte yalnızca babası çalışan çocuklara oranla
kadın ve erkeklere ilişkin daha az kalıp yargısal görüşleri olduğunu açıklamıştır. Bu
araştırmada Yiğit’in annesinin çalışmasının ailede görev ve sorumluluk paylaşımında ve
meslekler konusunda kalıp yargısal olmayan bir algılamaya sebep olduğu ancak genel olarak
kadın ve erkeğe ilişkin özelliklerde kalıp yargısal algılamasına bir etki yaratmadığı
belirlenmiştir. Yiğit’in bu görüşlerinde annesinin şiddete uğramasına tanıklık etmesi etkili
olabilir. Öte yandan, babasının evde ev işleri ile ilgili sorumluluk aldığını gören çocukların,
babası evde sorumluluk almayan çocuklara göre, ev içi görev paylaşımı ve roller konusunda
daha az kalıp yargısal oldukları belirlenmiştir. Fulcher ve arkadaşlarının (2007) yaptıkları bir
araştırmada, ebeveynlerin, toplumsal cinsiyete ilişkin benimsedikleri yaklaşımlar, aile
içindeki iş paylaşımları ve yaptıkları işlerin, okul öncesi dönemdeki çocukların toplumsal
cinsiyete ilişkin fikirleri ile ilişkisi incelenmiştir. Ebeveynler arasındaki geleneksel iş
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bölümlerinin erkek çocuklarının daha eril, kız çocuklarının ise daha dişil özelliklere sahip
işleri tercih etmesine sebep olabileceği belirtilmiştir. Buna ek olarak ebeveynler arasında
yapılan iş bölümünün çocukların toplumsal cinsiyete ilişkin tutumlarını da etkilediği
sonucuna ulaşılmıştır. Bir diğer çalışmada ise, geleneksel olmayan ebeveyni olan çocukların
ev işlerinde geleneksel ebeveyne sahip akranlarına göre daha fazla yardımcı oldukları ve
cinsiyet kalıplarına daha esnek baktıkları da ifade edilmektedir (McHale, Crouter, & Tucker,
1999). Son olarak, bazı kalıp yargısal görüşleri olmasına rağmen, tüm çocuklar içerisinde en
az kalıp yargısal görüşleri olan çocuğun Ali olduğu tespit edilmiştir. Ali’nin ailevi özellikleri
incelendiğinde, annesi ile babası boşanmış, babası cezaevinde; annesi ise Ali’nin yaşadığı
şehir dışında başka bir şehirde çalışmaktadır. Ali, abisi, anneannesi ve dedesi ile
yaşamaktadır. Ali’nin dedesi felçli olduğu için evin tüm sorumluluğu anneanne tarafından
yerine getirilmektedir. Dolayısı ile Ali, anneannesinin toplumda hem kadına hem de erkeğe
mal edilen tüm işleri yaptığına tanık olmuştur. Dolayısı ile Ali kendisine yöneltilen pek çok
soruyu hem kadınların hem de erkeklerin yapabileceği şeklinde yanıtlamıştır. Ali’nin bu tür
yanıtlarında anneannesini rol model olarak görmesi önemlidir. (Mandara, Murra y ve Joyner
2005) tarafından yapılan bir çalışmada, tek ebeveyne sahip olan çocukların toplumsal cinsiyet
kalıplarına ilişkin daha esnek oldukları da ifade edilmektedir. (Hupp ve arkadaşları 2010) ise
bekâr annelerin çocuklarının evli annelerin çocuklarına göre toplumsal cinsiyet kalıp
yargılarına daha az sahip oldukları ortaya konmuştur. Ayrıca; çalışmada annelerin eril model
(androjen kimliği) oluşturabilmelerinin de çocukların kalıp yargılarının azalmasında etkili
olduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak, çocukların toplumsal cinsiyet algılarının oluşmasında aile
faktörünün oldukça önemli olduğu görülmektedir. Aile içindeki rol dağılımı toplumsal
cinsiyete dayalı eşitsizliklerin yeniden üretildiği bir alan olarak karşımıza çıkmakla birlikte,
çocuğun ailesi ve içinde bulunduğu çevre çocuğu cinsiyetine uygun davranması konusunda
yönlendirmekte ve bu doğrultuda davranışlar göstermesini beklemektedir. Bu bağlamda
model alarak öğrenmenin yoğun olduğu okul öncesi dönemde ailelerin, çocuklarının cinsiyet
eşitliğine duyarlı bireyler olarak yetişmelerinde uygun rol model olmaları ve bu doğrultuda
ailelerin bilinçlendirilmesi için eğitimlerin düzenlenmesi önerilmektedir (Sevcan YAĞAN
GÜDER, Tülin GÜLER YILDIZ)
Sonuç olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliği, biyolojik farklılıklar ile açıklanamayacak kadar
derin sorunlar yaratmakta, kadını ötekileştirip ikinci plana itmektedir. Birleşmiş Milletlerce
kabul edilen (1979) kapsamlı ve hukuken bağlayıcılığı olan Kadına Yönelik Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine (CEDAW) ülkemiz 1985 yılından bu yana taraftır.
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Halen BM Üyesi 185 ülkenin sözleşmede imzası bulunmaktadır ve imzası olmayan ülke
sayısı sınırlıdır. Cinsiyetler arası eşitliğin sağlanması ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının
ortadan kaldırılması doğrultusunda BM tarafından Uluslararası Nüfus ve Kalkınma
Konferansı (1994), Dördüncü Dünya Kadın konferansı (1995) adı altında iki küresel toplantı
düzenlenmiştir. Ülkemiz, Dördüncü Dünya Kadın Konferansı gibi dünya kadınlarının
konumlarını güçlendirmeyi amaçlayan uluslararası toplantı sonucunda kabul edilen belgeleri
(Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı) çekince koymadan kabul etmiştir. Konferansta, ülkemiz
2000 yılına kadar anne ve çocuk ölümlerinin yüzde 50 azaltılması, zorunlu eğitimin sekiz yıla
çıkarılması, kadın okur-yazarlığının yüzde 100’e çıkarılması yönünde taahhütte bulunmuştur.
Ancak eskiden zorunlu olan beş yıllık eğitim dört yıla düşürülmüştür. Tüm dünyada cinsiyet
ayrımcılığının önüne geçebilmek için kız çocuklarına karşı uygulanan ayrımcılığın altta yatan
nedenleri tanımlanıp ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır. Doğduğu andan itibaren çocukların
cinsiyetlerini ön plana çıkarılmadan yetiştirilmelidir. Prenatal tanı yöntemleri ile cinsiyet
ayrımı yapılması, kadın sünneti, kadına yönelik şiddet, tecavüz hükümetlerce ciddi cezalar
öngören yasalarla önlenmelidir. Her erkek çocuğunun doğuştan kazandığı doğal yaşam
haklarından (beslenme,

aşılama,

eğitim,

öğrenim) kız çocukları da eşit şekilde

faydalandırılmalıdır. Kadınların sağlık gereksinimleri yaşam döngülerine göre doğumundan
ölümüne kadar bir bütün olarak ele alınması gerekir. Tüm geri kalmış ve gelişmekte olan
ülkelerde hükümet düzeyinde her alanda kadına yönelik pozitif ayrımcılık yapılmalıdır.
Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi sorunu bir toplum sor unudur. Ülkeyi
yönetenlerin, siyasi partilerin, hukuk, eğitim ve sağlık alanında çalışanların, yerel
yönetimlerin, sivil toplum kuruluşları vb. toplumun her kesimini içine alacak farkındalık
çalışmalarının yapılması son derece önemlidir. Sadece ülkemizin değil bir dünya lideri olan
Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün “Bir toplum, bir millet erkek ve kadın
denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara
zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükseleb ilsin!” sözleri kadın sağlığı ile ilgili
çalışanlara rehber olmalıdır (Bal, KASHED 2014)
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UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÇEVRİMİÇİ LABORATUVAR
SİMÜLASYONLARININ TIBBİ LABORATUVAR ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ece ŞAHİN 1 , Dilan MEŞİNCİ2 , Esra FEYZİOĞLU DEMİR3 , Alihan BULGURCU4 , Didem
KELEŞ5
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Fevzi Çakmak, Sakarya Cd. No:156, 35330 Balçova/İzmir
1

Önlisans öğrencisi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı ecesahi.n@outlook.com

Giriş-Amaç: Çevrim içi laboratuvar simülasyonları (ÇLS); HPLC, CrisprCas9, yeni nesil
dizileme gibi birçok metodoloji ve teknikte sınırsız eğitim olanakları sağlayan bilgisayar
tabanlı ve oyunlaştırılmış uygulamalardır. Günümüzde laboratuvar simülasyonları tıp
bilimleri

(1), fen bilimleri (2) ve mühendislik (3) gibi alanlarda yaygın olarak

kullanılmaktadır; ancak tıbbi laboratuvar teknikleri öğrencilerinin mesleki eğitiminde
kullanıldığına dair sınırlı bilgi bulunmaktadır (4). Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemi
sürecinde uzaktan eğitim kapsamında iki boyutlu ve üç boyutlu ÇLS uygulamalarının tıbbi
laboratuvar meslek eğitimine katkısını değerlendirmektir. Gereç-Yönte m: Bu araştırmada iki
boyutlu ve üç boyutlu ÇLS uygulaması yapmış olan tıbbi laboratuvar teknikleri programı
öğrencilerine geri bildirim anketi uygulanmıştır. Anket gönüllü katılımcılara “Google Forms”
kullanılarak e-posta anketi olarak uygulanmıştır. Her iki ÇLS uygulamasını yapmış,
öğrenciliği devam eden ve yüz yüze laboratuvar eğitimi almış öğrenciler çalışmaya dahil
edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu %93,2’si (41), kadın %6,8’i (3) erkek olmak üzere
toplam 44 kişi oluşturmaktadır. Bulgular: Araştırmanın bulgularına göre, katılımcılar hem
ÇLS hem de yüz yüze laboratuvar uygulamalarının eğitici olduğunu düşünmekle beraber, yüz
yüze eğitimin daha etkili olduğunu belirtmişlerdir. ÇLS uygulamasının avantajları olarak
bireysellik, tekrarlayabilme, eğlenebilme; dezavantajlar olarak ise teknik donanım, öğretici ile
iletişim, yabancı dil sorunu olduğu görülmüştür. Ayrıca, yüz yüze uygulamaların ÇLS’ye göre
kalıcılık ve neden sonuç ilişkisi kurabilme özellikleri açısından daha etkili olduğu
bulunmuştur. Öğrenci motivasyonu açısından iki boyutlu ve üç boyutlu ÇLS uygulamaları
arasında fark olmadığı bulunmuştur. Sonuç ve Öneriler: Araştırma sonuçlarına göre tıbbi
laboratuvar eğitiminde yüz yüze uygulamaların öğrenciler tarafından öncelikli tercih edildiği,
ÇLS'nin ise destekleyici eğitim aracı olarak kullanılabileceği öngörülmüştür.
Anahtar

Kelimeler:

çevrimiçi

laboratuvar

uygulamaları, tıbbi laboratuvar teknikleri

simülasyonları,

yüz

yüze

laboratuvar

SHMYO I. ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ

25-26 MAYIS

EVALUATION OF ONLINE LABORATORY SIMULATIONS IN THE PROCESS OF
DISTANCE EDUCATION BY MEDICAL LABORATORY STUDENTS

Introductıon: Online Laboratory Simulations (MLS); They are computer-based and gamified
applications that provide unlimited training opportunities in many methodologies and
techniques such as HPLC, CrisprCas9, next generation sequencing. Today, laboratory
simulations are widely used in fields such as medical science (1), science (2) and engineering
(3); however, there is limited information that medical laboratory techniques are used in the
vocational training of students (4). The aim of this study is to evaluate the contribution of
two-dimensional and three-dimensional DLS applications to medical laboratory vocational
education within the scope of distance education during the COVID-19 pandemic process.
Materials-Methods : In this study, a feedback questionnaire was applied to the students of the
medical laboratory techniques program who had applied two-dimensional and threedimensional DLS. The questionnaire was applied to the volunteer participants as a n e- mail
questionnaire using "Google Forms". Students who have done both CLS applications, are still
students and have received face-to- face laboratory training were included in the study. The
study group of the research consists of 44 people, 93.2% (41) female, 6.8% (3) male. Results:
According to the findings of the study, although the participants thought that both CLS and
face-to-face laboratory practices were educational, they stated that face-to- face education was
more effective. The advantages of CLS application are individuality, repetition and fun; As
disadvantages, it was seen that there were technical equipment, communication with the
instructor, and foreign language problems. In addition, it was found that face-to- face
applications were more effective than DLS in terms of permanence and ability to establish a
cause-effect relationship. It was found that there was no difference between two-dimensional
and three-dimensional MLS applications in terms of student motivation. Conclusion:
According to the results of the research, it was predicted that face-to-face applications were
preferred by the students in medical laboratory education, and the DLS could be used as a
supportive education tool.
Keywords: online laboratory simulations, face-to-face laboratory applications, medical
laboratory techniques
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AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNDE GELENEKSEL VE
UZAKTAN EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gülser KILINÇ, Fatma Ümran ERGÜN ERTUNÇ, Yaren ERGEN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Amaç: COVID-19 Salgının Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Ağız Diş
Sağlığı Programı öğrencilerinin geleneksel eğitim (GE) ve uzaktan eğitim (UE) uygulamaları
üzerine yansımalarını değerlendirmektir. Ge reç ve Yöntemle r: Bu çalışma, Dokuz Eylül
Üniversitesi (DEU) Sağlık Meslek Yüksek Okulu Ağız Diş Sağlığı Programında
gerçekleştirilmiştir. 2019 ve 2020 yılı güz dönemlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık
Meslek Yüksek Okulu Ağız Diş Sağlığı Programında yer alan, 17-25 yaş arasındaki 2. Sınıf
öğrencileri çalışmaya dahil edilmiş ve öğrencilere GE ve UE ile ilgili anket düzenlenmiştir.
Bu çalışma tanımlayıcı ve retrospektif bir çalışmadır. Çalışmada bulgular değerlendirilirken,
“Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows 15.0” programı, çözümlemede
sürekli değişkenler için t-testi grupların değişkenleri için ki-kare testi kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan 54 öğrenciden 5’i anket formunu cevaplanmadan iletmesi
sebebiyle çalışma dışı bırakılmış, 49(%90.7) öğrenci çalışmaya dahil edilmiş olup, %77.6
kızdır. Öğrencilerin, %55.1 dersleri cep telefonundan izlediklerini, %38.8 ders dinlemek için
uygun ortamı olduğunu belirtmiştir. GE’de öğrencilerin % 76.6’sı dersleri daha düzenli takip
ettiklerini, %63.3’ü öğretim üyesi ile daha iyi ilişki kurabildiklerini ve %81.6 uygulama
dersleri nedeniyle GE’in ağız diş sağlığı programı için daha uygun olduğunu belirtmişlerdir.
UE’den öğrencilerin %36.7’si memnun olduğunu, %26.5’i eğitimin geleceğinin olduğunu,
%63.3 dersleri defalarca izlemenin yararlı olduğunu, %69.4’ü aileleri için ekonomik olduğunu
söylemişlerdir. Sonuç: Ağız diş sağlığı programlarında GE ve UE yönteminin kombine
uygulanmasının eğitim başarısı açısından daha uygun olacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitim, geleneksel eğitim, COVID-19, öğrenci
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EVALUATION OF TRADITIONAL AND DISTANCE EDUCATION IN ORAL AND
DENTAL HEALTH PROGRAM STUDENTS

Objective: To evaluate the reflections of the COVID-19 pandemic on the traditional
education (TE) and distance education (DE) practices of Dokuz Eylül University (DEU)
Health Vocational School Oral and Dental Health Program students. Material and Methods:
This study was performed in DEU Health Vocational School Oral and Dental Health
Program. In the fall semesters of 2019 and 2020, 2nd grade students between the ages of 17
and 25 were included in the study and shared the answers about TE and DE. This is a
descriptive retrospective study. While evaluating the findings in the study, we used
“Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows 15.0”, t-test for continuous
variables in analysis, and chi-square test for variables of the groups. Results: 5 of 54 students
were excluded because they submitted the questionnaire without being answered, 49 (90.7%)
students were included, 77.6% were girls. 55.1% of them watch the lessons on mobile phones,
38.8% have a suitable environment to listen. In TE, 76.6% of them followed the lessons more
regularly, 63.3% could establish better relations with the lecturer, and 81.6% stated that TE
was more suitable for this program because of the practice lessons. 36.7% of them were
satisfied with the DE, 26.5% said that education had a future, 63.3% said it was beneficial to
watch the lessons repeatedly, and 69.4% said it was economical for their families.
Conclusion: We think that the combined application of TE and DE methods will be more
appropriate in terms of educational success.
Keywords: distance education, traditional education, COVID-19, student
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ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19
PANDEMİSİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Edanur DEMİRTAŞ1 , Işıl IŞIK 1 , Büşra KAYA1 , Hilal Sultan ERTEN 1 , Melek Naz ULUĞ1,
Özge KAYA YILDIZ2
1
Öğrenci, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, Anestezi Programı
2
Öğretim Görevlisi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, Anestezi Programı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi Yılanlı Ayazma Caddesi,
No: 26 Cevizlibağ Topkapı / İSTANBUL-edanurr218@gmail.com
Giriş-Amaç: Son zamanlarda ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde,
anestezi teknikeri olmaya aday öğrencilerin mesleğe başlamadan önce COVID-19 kuşkulu ve
tanılı hastanın preoperatif ve postoperatif komplikasyonlarından kaçınmak için yapılması
gereken hazırlıkları bilmesi ve yeterli bilgiye sahip olması önemlidir. Staja çıktığında veya
mesleğe başladığında çalışma arkadaşlarıyla birlikte gerekli önlemleri almalı ve enfekte olma
riskini minimuma indirgemelidir. Bu doğrultuda çalışmadaki amacımız, Anestezi Teknikerliği
Programı öğrencilerinin COVID-19 pandemisi hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeylerini
değerlendirmektir. Gereç-Yöntem: Verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından
hazırlanan 27 soruluk çevrimiçi anket formu (Google Form) oluşturulmuştur. Bu form ile 172
katılımcıdan elde edilen veriler frekans tabloları şeklinde düzenlenmiş ve yorumlanmıştır.
Bulgular: Katılımcıların hepsi Anestezi Teknikerliği ikinci sınıf öğrencisi idi. Öğrencilerin
%74’ünün hastalık ile ilgili bilgi sahibi olduğu ve COVID-19’un risklerini en aza indirmek
için işlem sırasında kullanılan cihaz ve ekipmanların kullanımı ya da sterilizasyonu ile ilgili
bilgi düzeyinin %66 oranında olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %50’sinden fazlası staj
gördükleri hastanede COVID-19 tanılı ya da şüpheli hastalara karşı nasıl önlem alınması
gerektiği, COVID-19’un risklerini en aza indirmek için işlem sırasında kullanılan cihaz ve
COVID-19’a yönelik ameliyathane ortamında alınacak tedbirler konusunda öğrencilerin
yaklaşık %70’inin, hastaya yönelik uygulamalarda ise %97’sinin bilgi sahibi olduğu sonucuna
varılmıştır. Sonuç: Anestezi Teknikerliği Programı öğrencilerinin COVID-19 pandemisi
hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeylerinin değerlendirildiği anket çalışmamızın sonuçları
öğrencilerin, genel pandemi belirtileri, vakaya yönelik uygulamalar ve önlemler konusunda
bilgi sahibi olduklarını göstermektedir.
Anahtar kelimeler: COVID-19, pandemi, anestezi, anestezi teknikeri
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EVALUATION OF ANESTHESIA TECHNICIAN PROGRAM STUDENTS'
KNOWLEDGE AND AWARENESS LEVELS OF COVID-19 PANDEMIC

Objectives: During the pandemic process that has recently taken our country and the whole
world under its influence, it is important that the candidate students to become anesthesia
technician know the preparations and have sufficient information to avoid the preoperative
and postoperative complications of the patient with suspected COVID-19 and the diagnosis
before starting the profession. In this direction, our aim in this study is to evaluate the
knowledge and awareness of the students of the Anesthesia Technician Program about the
COVID-19 pandemic. Methods: An online questionnaire form (Google Form) with 27
questions prepared by the researchers was created to collect the data. With this form, the data
obtained from 172 participants were arranged and interpreted in frequency tables. Results: All
of the participants were second year students of Anesthesia Technicians. It was determined
that 74% of the students had information about the disease and the level of knowledge about
the use or sterilization of the devices and equipment used during the procedure to minimize
the risks of COVID-19 was found to be 66%. How to take precautions against patients with or
suspected COVID-19 in the hospital where more than 50% of the students are interned, the
level of knowledge about the use or sterilization of the devices and equipment used during the
procedure to minimize the risks of COVID-19. It was concluded that approximately 70% of
the students were informed about the measures to be taken in the operating room environment
for COVID-19, and 97% of the patient-oriented applications. Conclusions : The results of our
survey, which evaluated the knowledge and awareness levels of the students of the Anesthesia
Technician Program about the COVID-19 pandemic, show that the students have information
about the general pandemic symptoms, case-oriented practices and measures.
Keywords: COVID-19, pandemic, anesthesia, anesthesia technician
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GİRİŞ
Koronavirüs hastalığı ilk olarak 2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde görülmeye
başlamış ve ardından vakaların hızlıca artması nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinde Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir (1,2). Koronavirüsün yakın
temas ve damlacık yoluyla yüksek oranda bulaşma ve yayılma riski olduğu için diğer
ülkelerde de oldukça büyük bir paniğe yol açmıştır (2,3).
COVID-19 belirtileri hastaya bağlı farklı belirtiler gösterse de bazı ana belirtiler hemen
hemen her hastada ortaya çıkmaktadır (2,3). Başlıca yüksek ateş, yorgunluk, kuru öksürük,
başağrısı, dispne ve miyalji gibi semptomlar görülmektedir (3,4). Koronavirüs hastalığının sık
görüldüğü yaş grubunun 30-79 olduğu tespit edilmiştir (4).
Yeni tip koronavirüs sağlık sektörünü ve bu sektörde çalışan tüm sağlık personellerini kötü
etkilemiştir (5).

Bu etkiler; sağlık çalışanlarının uzun süreli ve yüksek performansla

çalışması, psikolojik baskı, tükenmişlik hissi, sosyal çevreden uzaklaşma ve ağır iş yüküdür
(5,6,7). Pandemi sürecinin başlamasından itibaren anestezi uygulamaları yönünden Sağlık
Bakanlığı ile Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği tarafından birçok önlem alınmış,
hazırlık yapılmış ve bilimsel makaleler yayınlanmıştır (7,8). Sağlık Bakanlığı, COVID-19
Acil Anestezi Yönetimi ile acil cerrahiler için hasta hazırlığının nasıl yapılması gerektiğini
ayrıntılarıyla belirlemiştir (7,8,9). Salgının artışıyla birlikte sağlık alanında yeni uygulamalara
da geçilmiştir. Bu uygulamalardan bazıları; kişisel koruyucu ekipman kullanımı, anestezide
şeffaf örtü kullanımı, personellerin az sayıda ve dönüşümlü çalıştırılmasıdır (8,9).
Anestezi ekibi ameliyathane ortamında bulaşıcı da mlacıklara maruz kaldığı için bu konuda
bilgi sahibi olmalı ve sürekli bilgilerini güncel tutmalıdır (9,10). Anestezi ekibi üyeleri
COVID-19 kuşkulu ve tanılı hastanın cerrahi girişiminde gereken tüm önlemleri almalı ve
sterilizasyona dikkat etmelidir (10,11).
Son zamanlarda ülkemizi ve tüm dünyayı etkisini altına alan pandemi sürecinde, anestezi
teknikeri olmaya aday öğrencilerin mesleğe başlamadan önce COVID-19 kuşkulu ve tanılı
hastanın preoperatif ve postoperatif komplikasyonlarından kaçınmak için yapıl ması gereken
hazırlıkları bilmesi ve yeterli bilgiye sahip olması önemlidir. Staja çıktığında veya mesleğe
başladığında çalışma arkadaşlarıyla birlikte gerekli önlemleri almalı ve enfekte olma riskini
minimuma indirgemelidir. Bu doğrultuda çalışmadaki amac ımız, anestezi teknikerliği
programı öğrencilerinin COVID-19 pandemisi hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeylerini
değerlendirmektir.
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GEREÇ-YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırmada, anestezi teknikerliği programı öğrencilerinin COVID-19 pandemisi
hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeyleri incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda
gerekli bilgilere ulaşmak için tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma; İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi Fen, Sosyal ve Girişimsel Olmayan Sağlık Bilimleri Etik Komisyonu’nun
05/04/2021 tarihli ve 2021/04-638 sayılı toplantısında değerlendirilmiş ve etik açıdan uygun
bulunmuştur.
Veri Toplama Aracı
Verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından hazırlanan 27 soruluk çevrimiçi anket
formu (Google Form) oluşturulmuştur. Bu anket formunda katılımcıların demografik bilgileri
ve COVID-19 pandemisi hakkında bilgi ve farkındalık düzeyleri ile ilgili sorulara yer
verilmiştir. Anket formu literatür taraması ve YÖK’ün yapmış olduğu açıklamalar dikkate
alınarak hazırlanmıştır.
Araştırmanın Çalışma Grubu
Anket formu ile çalışmaya katılmayı kabul eden 172 katılımcıya ulaşılmıştır. Katılımcıların
hepsi ön lisans/anestezi teknikerliği programı 2.sınıf öğrencisidir. Katılımcılara demografik
bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Demografik veriler
Öğrencisi o lunan kuru m

Frekans

Yü zde



Devlet

115

68.9



Vakıf

52

31.1

Cinsiyet


Kadın

142

85



Erkek

25

15

Yaş


18-25

147

88



25-30

15

9



30-40

5

3
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Veri Analizi
Anketteki likert tipi maddeler betimsel istatistikler (frekans ve yüzde) kullanılarak
çözümlenmiştir. Google form ile elde edilen veriler frekans tabloları şeklinde düzenlenmiş ve
yorumlanmıştır.
BULGULAR
Katılımcıların koronavirüs hastalığı hakkındaki bilgi düzeyini değerlendirmeye yönelik olan
soru ve maddeler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Koronavirüs hastalığı hakkındaki bilgi düzeyi ile ilgili soru ve maddeler


Koronavirüs hastalığı hakkında tarafınıza b ilgilendirme yapıld ı mı?



Koronavirüs hastalığı hakkında ……… tarafından bilgi aldım.



Hastaneye çıkmadan önce COVID-19 pandemisi sürecinde ku llan ılması gereken kişisel koruyucu
ekip man (KKE) hakkında tarafın ızda bilgilendirme yapıld ı mı?



Hastane stajına çıktığ ınızda COVID-19 pozit if ya da şüpheli hastaya karşı nasıl önlem alın ması
gerektiği ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapıldı mı?



Staj gördüğünüz hastanelerde COVID-19 riskin i en aza indirmek için işlem sırasında kullanılan cihaz
ve ekip man ların ku llan ımları hakkında tarafınıza bilg ilendirme yapıldı mı?



Entübasyon/ ekstübasyon işleminde COVID-19 virüsüne yönelik hava yolu yönetimi hakkında
tarafın ıza bilgilendirme yapıldı mı?



Staj gördüğünüz hastanelerde COVID-19 riskin i en aza indirmek için işlem sırasında kullanılan cihaz
ve ekip man ların sterilizasyonu ve kullanımı hakkında tarafınıza b ilg ilendirme yapıld ı mı?



Koronavirüs hastalığı en sık 30-79 yaş arasında görülmekte, medyan yaş 49-59 aralığındadır. On beş
yaşın altında çok nadir saptanmıştır.



COVID-19 bulaşan kişilerin yaklaşık yarısında ciddi olmayan veya gözden kaçabilecek semptomlar
oluşurken, diğer yarısında başlıca sempto mlar ateş, yorgunluk ve kuru ö ksürük, miyalji ve dispnedir.

Anket sorularına verilen yanıtlar doğrultusunda katılımcıların %74’ünün hastalık ile ilgili
bilgi sahibi olduğu ve bu bilgilendirmeyi katılımcıların %30’u sağlık personellerinden,
%27.1’i sosyal medyadan, %15.3’ü kamu spotlarından ve %15.3’ü bölüm hocalarından
aldıklarını bildirmişlerdir. Öğrencilerin %50’sinden fazlası staj gördükleri hastanede COVID19 tanılı ya da şüpheli hastalara karşı nasıl önlem alınması gerektiği ve hava yolu yönetimi ile
ilgili taraflarına bilgilendirme yapıldığını belirtmişlerdir. Elde edilen verilere göre COVID19’un risklerini en aza indirmek için işlem sırasında kullanılan cihaz ve ekipmanların
kullanımı ya da sterilizasyonu ile ilgili bilgi düzeyinin %66 oranında olduğu saptanmıştır.
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Tablo 3. COVID-19 ve hastane uygul amal arına yönelik bilgi düzeyi ile ilgili maddeler


COVID-19 pozitif ya da şüpheli hastaya karşı tü m ekibin 3. seviye koruyucu ekip man; bone, gö zlü k,
tam koru malı maske (FFP 2-3, N 95-99), koruyucu siperlik, tam koru malı önlü k, çizme veya u zun
galoş, çift kat eld iven kullan ması gerekmektedir.



Ameliyat odasında COVID-19 kuşkulu ve tanılı hastalar için ameliyat odası girişine en yakın ayrı b ir
salon ayrılmalıdır.



COVID-19 kuşkulu ve tanılı hastalar için ameliyat salonu negatif basınçlı ya da kaçağı az, o labildiğ ince
izole o lmalıd ır.



COVID-19 kuşkulu ve tanılı hastalar için salgın boyunca aynı salon ve anestezi makinesi
kullanılmalıd ır.



COVID-19 kuşkulu ve tanılı hastalar için anestezi makinesinin hem inspiratuvar çıkış hem de
ekspratuvar girişlerine bakteri filtresi takılmalıd ır. Her vakadan sonra filtre ler ve sodalime
değiştirilmelid ir.



COVID-19 kuşkulu ve tanılı hastaların operasyonunda malzeme ku llan ımı en az düzeyde ve tek
kullanımlık olmalıdır.



COVID-19 kuşkulu ve tanılı hastaların operasyonunda anestezi cihazı ve monitörlerin ü zeri şeffaf örtü
ile kap lan malıdır.



COVID-19 kuşkulu ve tanılı hastaların operasyonu için tü m gerekli malzeme, ilaç ve ekip man oda
içinde hazır tutulmalı, üstü şeffaf örtü ile kaplan malı, odaya olabild iğince malzeme, ilaç ve ekip man
tedariki için g irilmemeli ve çıkılmamalıdır.



COVID-19 kuşkulu ve tanılı hastaların ameliyat odasında maske ile ventilasyon, endotrakeal
entübasyon, trakeostomi açılması ve kardiyopulmoner resüsitasyon sırasında virüs maruziyet riski
arttığından bu işlemler sırasında anestezi ekibi kesinlikle FFP 2-3, N 95-99 maske, gö zlü k ve yüz siperi
kullan malıdır.



COVID-19 kuşkulu ve tanılı hasta salondan çıktıktan sonra anestezi ekib i tü m koruyucu malzemelerini
salon kapısında çıkararak salondan çıkmalıdır.



COVID-19 kuşkulu ve tanılı hastalara cerrah i girişimde bulunan ekip, salondan üzerindeki ekip man ile
çıkmamalı, çıkardıktan sonra tekrar salona girmemelid ir.



COVID-19 kuşkulu ve tanılı hastanın transportu; bone, gözlü k, tam koru malı maske (FFP 2-3, N-95),
koruyucu siperlik, tam koru malı önlük, çizme veya uzun galoş ve çift kat eldivenli tam koru malı b ir
ekip tarafından sağlanır.



Entübasyon öncesi COVID-19 kuşkulu ve tanılı hastalara 5 dk. süre ile 6 lt/dk. o ksijen ile
preoksijenizasyon yapılır. Preoksijen izasyon sırasında sekresyonların çevreye bula ş masını ön lemek için
hastanın ağız ve burnu kapatılacak şekilde 2 kat ıslak ko mpres veya naylon ile örtülür.



Ekstübasyon sonrası COVID-19 kuşkulu ve tanılı hastaya hemen cerrahi maskesi takılmalı ve gerekirse
bu maske ü zerinden maske ile oksijen verilmelidir.



COVID-19 kuşkulu ve tanılı hastaların ekstübasyonunda mü mkünse kapalı sistem aspirasyon
kullanılmalıd ır. Ekstübe edilen malzemelerin tü mü derhal tıbbi at ık torbasına atılmalıdır.
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Katılımcılara COVID-19 şüpheli ve tanılı hastaların ameliyat odasına alındığı süreçten
itibaren alınacak önlemler, hastanın ameliyathaneye giriş çıkışı, bazı uygulanacak işlemler
sırasında kullanılan cihaz, ekipman ve malzemelerin sterilizasyonu hakkında verilen
maddelerle bilgi düzeyleri değerlendirilmiştir (Tablo 3). COVID-19’a yönelik ameliyathane
ortamında alınacak tedbirler konusunda öğrencilerin yaklaşık %70’inin, hastaya yönelik
uygulamalarda ise %97’sinin bilgi sahibi olduğu sonucuna varılmıştır.

Tablo 4. COVID-19 farkındalık bilgi düzeyi ile ilgili soruları


Anestezi teknikeri olmaya aday öğrencilerin mesleğe başlamadan önce uygulama derslerin in ve
pandemi ile ilg ili klinik içi eğitimlerin artırılmasın ı gerektiğin i düşünüyor musunuz?



Pandemi sürecinden itibaren öğrencisi olduğunuz anestezi teknikerliğ i bölü münün sizce farkındalığı ve
önemi arttı mı?



Şu an anestezi tekn ikerliğ i öğrencisi o larak pandemi süreci ve sonrası kendinizi mesleğe başlamaya
hazır buluyor musunuz?

Tablo 4’e yönelik olarak verilen cevapları incelediğimizde, öğrencilerin %70’i pande mi
sürecinde anestezi bölümünün öneminin arttığını, %75’i ise anestezi öğrencilerine COVID19’a yönelik ders ve klinik içi eğitimlerin arttırılması gerektiğini düşünmektedir. Anket
sonuçlarına göre öğrencilerin %55’inin kendisini mesleğe başlamaya hazır buldukları
sonucuna varılmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Anestezi teknikerliği programı öğrencilerinin COVID-19 pandemisi hakkındaki bilgi ve
farkındalık düzeylerinin değerlendirildiği anket çalışmamızın sonuçları öğrencilerin, genel
pandemi belirtileri, vakaya yönelik uygulamalar ve önlemler konusunda bilgi sahibi
olduklarını göstermektedir.
Çalışmamızda COVID-19 pozitif ya da şüpheli durumlarda endotrakeal entübasyonda dikkat
edilecek noktalara yönelik sorularda öğrencilerin %43.8‘inin bilgi sahibi olduğu gör üşmüştür.
Benzer

şekilde

Karasu

ve

ark.

(2020)’nın

yaptığı

çalışmada

da

anestezi

teknisyen/teknikerlerinin COVID-19 pozitif ya da şüpheli durumlarda endotrakeal
entübasyonda dikkat edilecek noktaların katılımcıların çoğunluğu tarafından doğru bilindiğini
ve bu konudaki farkındalıklarının yüksek olduğu görülmektedir (8).
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Ameliyathanelerde anestezi ve diğer cerrahi ekip koordineli biçimde olası/kesin tanılı
COVID-19 hastaların yönetiminde bulaş önlemlerini hızlı bir şekilde hayata geçirmelidir.
Önlemlerin amacı; olası/kesin tanılı COVID-19 hastalarının ameliyat sürecini kolaylaştırmak,
sağlık çalışanlarına ve diğer hastalara yönelik viral bulaşma riskini azaltmaktır (12). Bulaş
önlemleri konusunda öğrencilerin bilgi düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür.
Çalışmamızda öğrencilerin çoğunun COVID-19’a yönelik bilgileri sağlık personellerinden
aldıkları ve klinik içi eğitimlerin arttırılması gerektiği yönünde sonuç elde edilmiştir. Bu
doğrultuda, öğrencilere staja çıkmadan önce COVID-19’a yönelik bilgilerin vaka örnekleriyle
desteklenerek alan derslerinde aktarılması, olası risklere karşı öğrencilerin korunması
yönünde fayda sağlayacağını düşünmekteyiz. Aynı zamanda uygulamalı derslerle koruyucu
ekipmanların tanıtımı, kullanımı ve çıkarılması konuları da öğrenc ilerde pekiştirilmelidir.
Öğrencilerin staja çıktıklarında ve mezun olmadan önce COVID-19 pandemisi ve
uygulamalara yönelik bilgi düzeyleri konusunda eksikliklerinin belirlenerek tamamlanması
önerilmektedir.
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BAŞ DÖNMESİ ŞİKAYETİ OLAN HASTALARDA VİDEONİSTAGMOGRAFİ
TESTİ SONUÇLARININ İNCELENMESİ
Melissa KILIÇ, Ece ÖNDER, Şeyma DEMİR, Nevriye SELÇUK, Kübra Nur ERDEN,
Sadıkhan YAĞMUR
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Odyometri
Programı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Ofluoğlu Yerleşkesi Yılanlı Ayazma
Caddesi, No: 26 Cevizlibağ Topkapı/İSTANBUL- Melissaonhaziran@gmail.com
Giriş-Amaç: VNG, görsel veya kalorik uyaranla oluşturulan göz hareketlerinin kaydedilerek
vestibülo oküler refleks yollarının incelenmesine dayanan bir testtir. VNG; ok ülomotor
testler, gaze testleri, pozisyonel testler ve kalorik testlerinden oluşur. VNG testinde hastanın
verilen komutlara uyabilmesi ön bilgilendirmede çok önemlidir. Bu testler ile baş dönmesi
şikayeti yaşayan bireyler için bu sorunlara gerekli çözümler bulunup, hayatlarını etkilediği
durumları öğrenmek amaçlanmıştır. Bu amaçla da hasta bireyler değerlendirilmiştir. Ge reçYöntem: Çalışmamız kapsamında, Odyometri Programı proje çalışması olarak İstanbul
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 17.03.202121.04.2021 tarihlerinde vertigo ve baş dönmesi ile başvuran 20-73 yaş aralığındaki hastalara
anket yapıldı. Bütün hastalar yapılan detaylı KBB muayenesinden sonra VNG testine alındı.
VNG testi planlanan hastaların 3 gün öncesine kadar ilaç kullanmamaları istendi. Hastalar test
odasına alındıktan sonra videoelektronistagmografi gözlüğü takılarak testler yapıldı.
Bulgular: Yapmış olduğumuz ankete 51 kişi katılmıştır. Anket verilerine göre %62,7 kadın
%37,3 erkektir. Ankete katılan bireylerin yaşları büyük çoğunlukla 40-45 yaş aralığında
olduğu görülmüştür. Hastaların %76’sının kulağında çınlama, bireylerin %51’inde ise
kulaklarında dolgunluk olduğu saptanmıştır. Sonuç: VNG testi yapılacak bireylerin denge
kaybının derecesi, yaş, cinsiyet, sosyal durumları dikkate alınarak teste sorunsuz
başlatılmalıdır. Yapmış olduğumuz anket çalışmasında da baş dönmesi yaşayan bireylerin
çoğunlukla kadınlardan oluştuğu görülmüştür. Baş dönmesi yaşayan hastalara yürüyüş
yapmaları, yüksek yastıkta yatmaları, ani baş hareketleri yapmamaları önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: baş dönmesi, videonistagmografi, vertigo, denge

SHMYO I. ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ

25-26 MAYIS

EVALUATION OF VİDEONYSTAGMOGRAPHY TEST RESULTS IN PATIENTS
WIITH DIZZINESS

Objectives: VNG is a test based on the examination of vestibulo-ocular reflex pathways by
recording eye movements generated by visual or caloric stimulus. VNG; It consists of
oculomotor tests, gaze tests, positional tests and caloric tests. In the VNG test, the patient's
ability to comply with the commands is very important in preliminary information. With these
tests, it is aimed to find the necessary solutions to these problems for individuals suffering
from dizziness and to learn the situations that affect their lives. Methods: Within the scope of
our study, as a project study of the Audiometry Program, a questionnaire was applied to
patients aged 20-73 years who applied with vertigo and dizziness at Istanbul Training and
Research Hospital, Ümraniye Training and Research Hospital between 17.03.2021 and
21.04.2021.. All patients were taken to the VNG test after a detailed ENT examination. After
the patients were taken to the test room, the tests were performed by wearing
videoelectronystagmography glasses. Results: 51 people participated in the survey we
conducted. According to the survey data, 62.7% are women and 37.3% are men. The ages of
the individuals who participated in the survey were mostly between the ages of 40-45. 76% of
the patients had ringing in their ears and 51% of the individuals had fullness in their ears.
Conclusions: Individuals to be tested for VNG should start the test without any problems,
taking into account the degree of loss of balance, age, gender, and social status. For this
reason, we suggested that patients with dizziness should walk and stay away from bad habits,
move slowly while lying and getting up, do not lie on the side of the affected side, lie on a
high pillow, and not make up and down sudden head movements.
Keywords: dizziness, videonystagmography, vertigo, balance
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GİRİŞ
Videnistagmografi (VNG), günümüzde göz hareketlerini kaydetmek için en yaygın kullanılan
yöntemdir ve içerisinde yer alan okülomotor testler (sakkad, pursuit, optokinetik, gaze,
spontan nistagmus) ile okülomotor fonksiyonların değerlendirilmesine ola nak sağlamaktadır.
VNG ile horizontal, vertikal ve torsiyonel göz hareketleri kaydedilebilmektedir (1). Görsel
fiksasyon sistemi kafa hareketi sırasında görüntünün foveada tutulmasında; vestibüler sistem
kısa baş hareketleri sırasında görüntünün retina üze rinde sabit tutulmasında; optokinetik
sistem sürekli kafa dönüşü sırasında görüntünün retina üzerinde sabit tutulmasında; sakkadik
sistem görüntünün hızlı bir şekilde foveaya düşürülmesinde; pursuit sistemi fovea üzerinde
hareket eden küçük bir hedefin görüntüsünü tututulmasında görevlidir (2). VNG, vertigo
nedenleri arasında ayırıcı tanı yapabilmek amacıyla kullanılan bir testtir.
bozukluklarını

değerlendirmek

amacıyla,

test

gözlüğü

kullanılarak

Denge

nistagmusların

kaydedilmesi sağlanır. VNG testiyle, iç kulağın denge ile ilişkili kısmında bir fonksiyon
bozukluğu olup olmadığı, varsa disfonksiyonun derecesi, periferik – santral ayrımı ve
disfonksiyonun yeri hakkında bilgi verebilir (3). VNG, görsel veya kalorik uyaranla
oluşturulan göz hareketlerinin kaydedilerek vestibülo oküler refleks yollarının incelenmesi
esasına dayanan bir testtir. Hastada mevcut nistagmusun nitelik ve nicelik açıdan
değerlendirilebilmesi, lezyon yerinin ve tarafının saptanmasına dair bilgi vermesi, kalorik
testte her iki tarafın ayrı ayrı test edilmesine olanak sağlar (4). VNG testi sırasında hastanın
teste uyum sağlayabilmesi, verilen komutlara uyabilmesi için ön bilgilendirme çok önemlidir.
Hastanın hangi ilaçları kullandığı sorgulanmalı, testi etkileyebilecek ilaçların testten önce
kesilmesi istenmelidir. Alkolün pozisyonel nistagmus oluşturabilme etkisinden dolayı alkol
kullanımı da tetkik öncesi kesilmelidir. Test sırasında baş dönmesi, bulantı, kusma
olabileceğinden en son yemek testten 2 saat önce yenmelidir. Teste başlamadan hastalardan
göz makyajlarını temizlemeleri istenir (5).
Bu çalışmada; Okülomotor Testler, Spontan Nistagmus Testi, Baş Sallama Testi, Pozisyonel
Testler, Kalorik Testler ile baş dönmesi şikayeti yaşayan bireyler için gerekli çözümler
bulunup, hayatlarını etkilediği durumları öğrenmek amaçlanmıştır. Bu amaçla da hasta
bireyler değerlendirilmiştir.
GEREÇ-YÖNTEM
Çalışmamız, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyometri Programı proje çalışması olarak
Küçükcekmece Semt Polikliniği, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anatomica Tıp
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Merkezi ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 17 Mart 2021-21 Nisan 2021
tarihleri arasında vertigo ve baş dönmesi ile başvuran 20-73 yaş aralığında ki hastalara anket
yapıldı. Anketimizde katılımcılara 13 soru sorulmuştur.
Vertigo 20 yaş altında daha az görüldüğü için 20 yaş altı bu çalışmaya dahil edilmedi.
Çalışmayı yapma amacımız belli yaş aralığına göre vertigo ve baş dönmesi olan 50 hastaya
ulaşmak ve verdikleri cevaplara göre hangi şikayetlerinin daha fazla olduğunu tespit etmektir.
Vertigo ve baş dönmesi olan hastalara denge kaybı, mide bulantısı, baş dönmesi, migren,
kulak çınlaması, kulakta dolgunluk hissi gibi sorular sorularak bu şikayetlerin varlığı ve
sıklığı değerlendirildi. Sistemik bir hastalık öyküsü, devamlı ilaç kullanımı veya ilaç kullanım
sonlanması, travma öyküsü olup olmadığı araştırıldı. Bütün hastalara yap ılan detaylı KBB
muayenesinde özellikle aurikula, dış kulak yolu ve timpan zar dikkatlice değerlendirilerek
akut veya kronik patolojik bulgular tespit edilmeye çalışıldı. Tüm hastalar VNG testine alındı.
VNG testi planlanan hastaların testten en az 3 gün ö ncesine kadar vestibüler sistemi
etkileyecek herhangi bir ilaç kullanmamaları, 48 saat öncesine kadar alkol almamaları, aç
karnına gelmeleri ve göz makyajı yapmamaları istendi. VNG testi yapılması planlanan
hastalar test odasına alındıktan sonra videoelektronistagmografi gözlüğü takıldı, gereken
testler yapıldı.
BULGULAR
Yapmış olduğumuz ankete 51 kişi katılmıştır. Anket verilerine göre %62,7 kadın %37,3
erkektir. Ankete katılan bireylerin yaşları büyük çoğunlukla 40-45 yaş aralığında olduğu
görülmüştür. Hastaların %76 sının kulağında çınlama olduğu görülmüştür. Bireylerin %51
inde ise kulaklarında dolgunluk olduğu saptanmıştır. Şekil 1’de görüldüğü gibi katılımcıların
%78 lik büyük bir bölümünün baş dönmesinin günlük hayatlarını etkilediği ortaya çıkmıştır.
Şekil 2’de görüldüğü gibi hastaların %88’inde denge kaybı şikayeti olduğu belirlenmiştir.

SHMYO I. ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ

Baş dönmeniz günlük
hayatınızı etkiliyor mu?
Evet

Hayır

25-26 MAYIS
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12%
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78%
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88%
Şekil 2. Denge Kaybı

Anketimizde büyük fark görülen yanıtların diğer soruları ise mide bulantısı, boyun bölgesinde
ağrı hissettikleri, stres altındayken de baş dönmelerinin kötüleştiği ve baş dönmesi sebebiyle
işitme kaybı yaşamadıklarını belirtmişlerdir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
VNG testi yapılacak bireylerin denge kaybının derecesi, yaş, cinsiyet, sosyal durumları
dikkate alınarak teste sorunsuz bir şekilde başlatılmalıdır. Yapmış olduğumuz anket
çalışmasında da baş dönmesi yaşayan bireylerin çoğunlukla kadınlardan oluştuğu
görülmüştür. Baş dönmesi yaşayan hastalara yürüyüş yapmaları, kötü alışkanlıklardan uzak
durmaları belirtilmiştir. Aynı zamanda gün içinde yatarken ve kalkarken yavaş hareket
etmeleri, tutulum olan tarafa doğru yatmamaları, yüksek yastıkta yatmaları ve aşağı- yukarı ani
baş hareketleri yapmamaları gerektiği önerilmiştir. Bu önerileri dikkate alarak denge kaybının
önüne geçmek için çeşitli konferanslara katılıp dengemizle ilgili en ufak şeyde uzman hekime
başvurulmalıdır.

SHMYO I. ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ

25-26 MAYIS

KAYNAKLAR
1. Telci F. Şaşılığı Olan Çocuklarda Okülomotor Fonksiyonlarının Videonistagmografi
ile Değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi, 2019.
2. Kokten N, Karaca S, İncesulu A, Kalcıoğlu M. T. Semisirküler Kanalların
Fonksiyonlarının Değerlendirilmesinde Yeni, Objektif Bir Test: Video Baş Savurma
Testi ile İlgili Bir Derleme. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2017;27(5): 241-250.
3. Dal BT. Sağlıklı Bireylerde Videonistagmografik Bulguların Değerlendirilmesi. Gazi
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010.
4. Gedik OÖ, Bal UON, Özdemir OS, Zümrüt O, Seyrek A, Çapar OA. Farklı Yaş
Gruplarındaki Bireylerde Videonistagmografi Bulgularının Karşılaştırılması. KBB Forum,
2021, 340-347, 20

5. Temirbekov D. Vertigo ve Denge Sorunlarına Güncel Yaklaşım. Curr Pract ORL
2018;14(1): 10-20.

SHMYO I. ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ

25-26 MAYIS

COVID-19'UN OPTİSYENLERİN MESLEKİ UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ
Rana YALÇIN 1 , Türkan ALKAN ÖZBAY1 , Hasan DURMUŞ1
1,

İzmir Ekonomi Üniversitesi, SHMYO, Optisyenlik, Sakarya cad. no:156 Balçova/İZMİR –
ranayalcin@yahoo.com

Giriş-Amaç: Bu çalışmada, COVID-19 Pandemisinin Ege Bölgesinde çalışan optisyenlerin
mesleki uygulamaları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca optisyenlerin
pandemi sürecinde yaşadığı korku ve kaygı düzeyleri incelenmiştir. Gereç-Yöntem: Ege
Bölgesindeki optisyenler arasında 22 Nisan 2021'den 27 Nisan 2021'e kadar çevrimiçi bir
anket kullanılarak nicel kesitsel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Anket; (1) demografik
özellikler, (2) Koronavirüse genel bakış ve COVID-19 hakkındaki bilgileri, (3) COVID-19
korku ölçeği ve (4) COVID-19 sürecinin optisyenlerin mesleki uygulamalarına etkilerini
içermektedir. Toplanan veriler, SPSS kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: 65 kadın (%
56,5) ve 50 erkek (% 43,5) katılımcıdan oluşan, toplam 115 optisyen anketimizi yanıtladı. İşle
ilgili strese katkıda bulunan en önemli faktörlerin % 67,8 ile COVID-19 enfeksiyonuna
yakalanma korkusu ve % 11,3 ile iş yükündeki artış olduğu bulundu. Katılımcıların % 66,1’i
sosyal mesafe kuralına uymadığını bildiğini ancak başka bir alternatif olmadığı için
pupillametre, şablon veya cetvel kullanarak pupilla mesafesi ölçtüğünü, % 36,5’i ürünler
denendikten sonra dezenfektan ile temizlediğini, % 74’ü daha fazla hijyen koşulları
gerektirdiği için kontakt lens yerine gözlük kullanımını önerdiğini, % 85,2’si optik gözlükler
veya güneş gözlüklerinin kullanımının kişisel korunmada önemli bir yere sahip olduğunu
düşündüğünü belirtmiştir. Sonuçlar: Bu çalışma, optisyenlerin COVID-19 salgını sırasında
korku ve stres durumlarını ortaya koymuştur. Yeterli kişisel korunma donanımlarına ve
enfeksiyon önleme bilgisine sahip olmalarına rağmen, yine de COVID-19 ile enfekte olma
konusunda endişeli oldukları sonucuna ulaşıldı. Bu nedenle, optisyen odaları ve dernekleri
açık direktifler, enfeksiyon önleme ve kontrol protokolleri oluşturarak ve gelecekteki
pandemilerde enfekte hastaların ele alınması konusunda yeterli eğitim sağlayarak işgücü
üzerindeki etkiyi azaltmaya çalışmalıdır.
Anahtar Kelimeler: ege bölgesi, COVID-19, optisyen, korku
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THE IMPACT OF COVID-19 ON OPTICIANS' PROFESSIONAL PRACTICES

Objectives: In this study, it is aimed to examine the effects of the COVID-19 Pandemic on
the professional practices of opticians working in the Aegean Region. In addition, the levels
of fear and anxiety experienced by opticians during the pandemic process were examined.
Methods : A quantitative cross-sectional study was conducted using an online questionnaire
between April 22, 2021- April 27, 2021 among opticians who work in the Aegean Region.
The questionnaire consisted of four parts: (1) demographic characteristics, (2) information
about the COVID-19 and COVID-19 overview, (3) COVID-19 fear scale, and (4) the effects
of the COVID-19 process on professional practices of opticians. The collected data were
analyzed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences-v.24). Results: A total of 115
responses were received, comprising 65 women (56,5 %) and 50 men (43,5 %). The key
contributing factors to work-related stress were found to be the fear of COVID-19 infection,
with 67,8 % and the increase in workload, with 11,3 %. Results of COVID-19 fear scale show
that 56.5 % of the participants (n = 65) are afraid. 51 of the participants reported that they felt
medium level of stress while 51 of them felt high level during the COVID-19 pandemic.
66.1% of participants stated that using pupillometer, demo lens or PD ruler to measure
pupillary distance despite of knowing brake the social-distancing rules; 36.5% of participants
remarked that the spectacle was cleaned with disinfectant after being tested, 74% of
participants specified that recommend using glasses instead of contact lenses due to hygiene
conditions and 85.2% of them thought that the use of optical glasses or sunglasses has an
important place in personal protection. Conclusions: This study has revealed conditions in
terms of fear and stress during COVID-19 Outbreak for opticians. Although participants have
sufficient amount of personal protective equipments and adequate infection prevention
knowledge, nevertheless, it was concerned about becoming infected with COVID-19.
Therefore, chambers and associations of opticians should try to reduce the impact on the
workforce, by establishing clear directives, infection prevention and control protocols and
adequate training in handling infected patients in future pandemics. The findings from our
study could strengthen the infection control measures taken opticians in the face of a future
pandemic, and could contribute to an improved overall strategy of preparedness.
Keywords: aegean region COIİD-19, oAptician, fear
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COVID-19 PANDEMİSİNİN İZMİR İL MERKEZİNDE ÇALIŞAN TIBBİ
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BULGURCU1 , Didem KELEŞ1
1
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri Programı, havaakcicek34@gmail.com
Giriş-Amaç: COVID-19 pandemisi yurt genelinde birçok meslek grubunda ciddi psikososyal sorunlara yol açmıştır. 2019 Mart ayından bu yana COVID-19 senaryosuyla karşı
karşıya kalan sağlık çalışanlarının ruh sağlığı önemli ölçüde etkilenmektedir. Yapılan
araştırmalarda sağlık çalışanlarının pandemi nedeniyle büyük ölçüde kaygı, dep resyon,
tükenmişlik belirtileri, korku gibi psikolojik problemler yaşadıkları gösterilmiştir. Tıbbi
laboratuvar teknikerleri bu süreçte potansiyel enfekte materyal ile çalışması ve gelen hasta
numune sayısındaki artış nedeniyle pandemi sürecinden etkilenen sağlık çalışanlarındandır.
Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, İzmir il merkezinde çalışan tıbbi laboratuvar
teknikerlerinde COVID-19 Pandemisinin psiko-sosyal etkilerinin araştırılmasıdır. Ge reçYöntem: Bu çalışmada, pandemi sürecinde İzmir il merkezindeki özel veya kamu sağlık
kuruluşlarında aktif olarak çalışan tıbbi laboratuvar teknikerlerine açık uçlu yapılandırılmış
görüşme formu “Google Forms” kullanılarak uygulanmıştır. Çalışmaya 33 tıbbi laboratuvar
teknikeri katılmıştır. Elde edilen veriler N-Vivo Nitel Analiz Programı kullanılarak içerik
analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Katılımcıların pandemi sürecinde biyolojik
numuneleri artışı ile ilgili görüşleri değerlendirildiğinde kendilerine ve çevresine bulaş ile
yakınlarını kaybetme kaygısı yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca, pandeminin psikolojik ve
sosyal hayata etkileri olarak; mesai saatlerinin artması ile sosyal aktivitenin azalması,
yorgunluk, stres, tedirginlik ve aileden ayrı kalma kaygısı yaşadıklarını belirtmişlerdir.
Kalıtılımcıların mesleki doyumlarının bu süreçte arttığı ancak çalıştıkları kurumlardan
herhangi bir psiko-sosyal destek alamadıklarını ifade etmişlerdir. Sonuç: Araştırmanın
sonuçlarına göre pandemi sürecinde tıbbi laboratuvarda aktif olarak çalışan teknikerlerin
psiko-sosyal problemlerinin oluştuğu söylenebilir. Ayrıca, bu süreçte teknikerlerin mesleki
anlamda bilgi donanımlarının arttığı ve yeni alanlarda elde ettikleri deneyimlerin
motivasyonlarını arttırdığı düşünülmektedir. Bu anlamda, teknikerlerin maddi ve manevi
olarak desteklenmesi, yaşadıkları bu sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: tıbbi laboratuvar teknikeri, pandemi, psiko-sosyal problemler
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EVALUATİON OF THE PSYCHO-SOCİAL EFFECTS OF THE COVID-19
PANDEMİC ON MEDİCAL LABORATORY TECHNİCİANS WORKİNG İN IZMİR
PROVİNCİAL CENTER

Objectives: The COVID-19 pandemic has caused serious psycho-social problems in many
occupational groups across the country. Since March 2019, the mental health of healthcare
workers facing the COVID-19 scenario has been significantly affected. Studies have shown
that healthcare workers mostly experience psychological problems such as anxiety,
depression, burnout symptoms, and fear due to the pandemic. Medical laboratory technicians
are among the healthcare workers affected by the pandemic process due to their working with
potentially infected material and the increase in the number of patient samples. In this context,
the aim of this study is to investigate the psycho-social effects of the COVID-19 Pandemic on
medical laboratory technicians working in the provincial center of Izmir. Methods: In this
study, an open-ended structured interview form was applied using “Google Forms” to medical
laboratory technicians working actively in private or public health institutions in the
provincial center of Izmir during the pandemic period. Thirty-three medical laboratory
technicians participated in the study. The data obtained were evaluated by content analysis
using the N-Vivo Qualitative Analysis program. Results: When the opinions of the
participants about the increase in biological samples during the pandemic period were
evaluated, it was observed that they had anxiety about contaminating themselves and their
relatives. In addition, they stated that they experienced increased working hours, decreased
social activity, fatigue, stress, perturbed, and anxiety of being separated from their family as
the effects of the pandemic on psychological and social life. It was observed that the
professional satisfaction of participants increased during this period. On the other hand, they
expressed that they could not get any psycho-social support from the institutions where they
worked. Conclusions: According to the results, it can be said that psycho-social problems
occurred in the technicians working actively in the medical laboratory during the pandemic
period. In addition, it is thought that in this period, the professional knowledge of the
technicians has increased and their experiences in new areas increase their motivation. In this
context, supporting technicians financially and morally can help them overcome these
problems.
Keywords: medical laboratory technician, pandemic, psycho-social problems
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EBEVEYNLERİN ÇOCUK İSTİSMARI BİLGİ DÜZEYLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Giriş-Amaç: Çocuk istismarı her yaştan, renkten, etnik gruptan çocuğu etkilemekte ve
dünyanın her yerinde oldukça fazla olduğu tahmin edilmektedir (1). Fiziksel, duygusal, cinsel
istismar ve ihmal olmak üzere dört ana gruba ayrılan çocuk istismarı son zamanlarda tüm
dünyanın üzerinde durduğu, ciddi boyutlara ulaşan, yaygın olmasına ve uzun yıllar devam
etmesine rağmen yıllarca gizli kalabilmektedir (2). Bu çalışma 4-6 yaş çocuğu olan
ebeveynlerin çocuk istismarı konusundaki farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi
amacıyla yapılmıştır. Gereç-Yönte m: Çalışmaya 339 ebeveyn dahil edilmiş olup,
araştırmacılar tarafından oluşturulmuş, sosyo-demografik özeliklerin de bulunduğu toplam 22
sorudan oluşan veri toplama formu elektronik ortama aktarılarak online sistem üzerinden
katılımcılara ulaştırılmıştır. Bulgular: Katılımcılar 19-58 yaş aralığındadır ve %75,2’si
(n=255) kadın, %24,7’si (n=84) erkektir. Katılımcıların % 75,5'i (n=256) çocuk istismarı
konusunda yeterli, % 24,2'si (n=83) yetersiz düzeyde bilgisi olduğunu belirtmiştir. Çocukları
olumsuz bir davranış sergilediğinde verdikleri tepkiler sorulduğunda katılımcıların % 20,4’ü
(n=69) fiziksel ceza uyguladığını, çocukları cinsellikle ilgili konulardan söz ettiğinde
verdikleri tepkiler sorulduğunda %30,’u (n=101) konu hakkında doğru bilgilenmesi için
ayrıntılı şekilde konuştuğunu, çocuklarının vücudunda darp izine rastlama durumun da
verdikler tepkiler sorulduğunda %80,5’i (n=273) çocuğuna sorarak nasıl olduğu hakkında
bilgi alacağını, çocuklarına çok sinirlendiği zaman verdikleri tepkiler sorulduğunda ise %
20,2’si (n=68) çocuğunu hırpalayıp kırıcı sözler söyleyeceğini belirtmiştir. Sonuç:
Katılımcıların büyük bir kısmının çocuk istismarı konusunda bilgisinin yeterli düzeyde
olduğunu ifade etmesine rağmen özellikle fiziksel ve duygusal istismar uygulayan
katılımcıların sayısının azımsanmayacak düzeyde olduğu görülmektedir. Seminer, konferans
gibi bilgi kaynaklarının sayısının artmasının ve toplumun her alanında ulaşılabilir düzeyde
olmasının çocuk istismarının önlemesinde etkili olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: çocuk istismarı, eğitim, ebeveyn
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EVALUATION OF PARENTS' CHILD ABUSE KNOWLEDGE LEVELS

Objectives: Child abuse affects children of all ages, colors, and ethnic groups and is
estimated to be quite high all over the world (1). Child abuse, which is divided into four main
groups as physical, emotional, sexual abuse and neglect, has recently reached serious
dimensions, and although it is widespread and continues for many years, it can remain hidden
for years (2). This study was conducted to evaluate the awareness levels of parents of 4-6
years old children about child abuse. Methods: 339 parents were included in the study, and
the data collection form consisting of 22 questions, including sociodemographic
characteristics, was transferred to the electronic environment and delivered to the participants
via the online system. Results: Participants are between the ages of 19-58 and %75.2 (n =
255) are female and %24.7 (n = 84) are male. %75.5 of the participants (n = 256) stated that
they have sufficient knowledge about child abuse, %24.2 (n = 83) of them stated that they
have insufficient knowledge. When asked about their reactions when their children behave
negatively, %20.4 (n = 69) of the participants applied physical punishment; when asked about
their reactions when their children talk about sexual issues, %30 (n = 101) spoke in detail to
get correct information about the subject; %80.5 (n = 273) of their children will get
information about how they are doing by asking their children when they are asked about their
reactions to the traces of beatings on their body; When asked about the reactions they give to
their children when they get very angry, %20.2 (n = 68) stated that they would say hurtful
words to their children. Conclusions: Although most of the participants stated that their
knowledge on child abuse was sufficient, it was observed that the number of p articipants who
used physical and emotional abuse in particular was at a considerable level. It is thought that
increasing the number of information sources such as seminars and conferences and being
accessible in all areas of the society will be effective in preventing child abuse.
Keywords: child abuse, education, parent
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ERGENLERDE YEME TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
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Giriş-Amaç: Çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak bilinen ergenlik döneminde
ergenlerde hormonal, psikolojik, biyolojik, zihinsel ve sosyal açıdan birçok gelişme ve
olgunlaşmalar meydana gelmektedir (1). Bu dönemde ergenler kendinde oluşan biyolojik,
duygusal ve sosyal değişimlere uyum sağlamaya çalışırken, bir yandan da çevreleri tarafından
kabul görülmek istedikleri için dış görünüşleri ile fazlaca ilgilenmektedirler. Ergenlerin arzu
ettikleri beden imajına ulaşmak istemeleri yeme tutumlarının değişmesine ve ye me
bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır (2,3). Bu çalışma ergenlerde yeme
tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç-Yöntem: Araştırma, 1322 yaş arasındaki 238 bireyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama amacıyla kişisel
bilgi formu ve yeme tutumu testi katılımcılara online sistem üzerinden ulaştırılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların %21,1’i (n=59) daima şişmanlık korkusu yaşadığını ifade ederken,
%17,6’sı (n=42) ise bazen yanıtını vermiştir. Katılımcıların %14,7’si (n=35) zihinlerini daima
zayıf olma arzusunun meşgul ettiğini, %13,4’ü (n=32) çok sık, %16’sı (n=38) ise s ık sık
meşgul ettiği cevabını vermiştir. Katılımcılardan %5,5’i (n=16) daima, %26,8’i (n=64) ise
bazen, acıktığında yemek yememeye çalıştığını belirtmiştir. Sonuç: Çalışmadan elde edilen
sonuçlara göre bireyler zayıf bir bedene sahip olma arzusuyla ve kilo lu olmaktan aşırı
korkmasıyla yeme davranışını kısıtlamaktadır. Olumsuz yeme tutumları ilerleyen yaşlarda
fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu nedenle, ergenlerin olumsuz
yeme tutumlarını azaltabilmek, beslenme ve davranışlarını o lumlu yöne çevirebilmek için,
okul, aile, iş birliği dayanışmasıyla, başlangıçta doğru beslenme eğitiminin tutum ve
davranışa dönüşebilmesi için ilköğretimden yüksek öğretime kadar beslenme eğitimi
derslerinin bulunmasının olumlu yeme tutumu geliştirmede destekleyici faktör olabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: yeme tutumu, ergenlik, beslenme
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EVALUATION OF ADOLESCENTS' EATING ATTITUDES

Objectives: During adolescence, known as the transition period from childhood to adulthood,
many hormonal, psychological, biological, mental and social developments and maturation
occur in adolescents (1). In this period, while adolescents try to adapt to the biological,
emotional and social changes that occur in them, they are also very interested in their
appearance because they want to be accepted by their environment. Adolescents' desire to
achieve the body image they desire causes change in eating attitudes and the emergence of
eating disorders (2,3). This study was carried out to evaluate eating attitudes in adolescents.
Methods : The study was conducted with 238 individuals aged between 13 and 22 years. In
order to collect data in the study, the personal information form and eating attitude test were
delivered to the participants through the online system. Results: While %21.1 of the
participants (n=59) stated that they always fear obesity, %17.6 (n=42) sometimes gave the
answer. %14.7 of the participants (n=35) answered that the desire to be weak always occupies
their minds, %13.4 (n=32) answered that it is very frequent, and 16% (n = 38) frequently
occupied, %5.5 (n=16) of the participants stated that they always try not to eat when they are
hungry and %26.8 (n = 64) sometimes. Conclusions: According to the results obtained from
the study, individuals restrict eating behavior with the desire to have a weak body and
excessive fear of being overweight. Negative eating attitudes can cause physical and mental
health problems at later ages. For this reason, it is thought that in order to reduce adolescents'
negative eating attitudes and to turn their nutrition and behaviors into a positive direction,
with the solidarity of school, family and cooperation, the presence of nutrition education
lessons from primary education to higher education in order to transform correct nutrition
education into attitude and behavior in the beginning may be a supportive factor in developing
positive eating attitudes.
Keywords: eating attitude, adolescence, nutrition
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HASTANELERDE TIBBİ SEKRETERLİK HİZM ETLERİNDE ÇALIŞAN
PERSONELİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HASTANE BİLGİ YÖNETİM
SİSTEMLERİ KULLANIM SIKLIĞI
Erkan TEKİN 1 , Ayla AÇIKGÖZ1
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Giriş-Amaç: Tıbbi sekreterler hastanelerde hasta kabul işlemleri, dosya hazırlanması, hasta
randevularının düzenlenmesi, yatan hasta ve taburculuk işlemleri gibi pek çok işlemi
yürütmektedir. Tıbbi dokümanların hazırlanması, kontrolü, analizi ve arşivlenmesi temel
sorumlulukları arasındadır. Bu nedenle mesleğe yönelik eğitim ve beceri gerekmektedir. Bu
çalışmada hastanelerde tıbbi sekreterlik hizmetlerinde çalışan personelin bilgi teknolojilerini
ve hastane bilgi sistemlerini kullanım sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç-Yönte m:
Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın evreni İzmir’deki hastanelerde çalışan sekreterlerden
oluşmaktadır. Araştırmanın verileri anketle, kartopu yöntemiyle toplandı. Anket e lektronik
ortamda oluşturuldu ve sekreterlerin WhatsApp gruplarından paylaşıldı. 06-30 Nisan 2021
tarihleri arasında sekreterler anketi online olarak doldurdu. Bulgular: Araştırmaya 182
sekreter katıldı. Yaş ortalaması 27.8±7.1 olup, %53.3’ü kadındır. Sekreterlerin %55.5’i özel
sektörde, %78.0’ı sözleşmeli, %35.7’si poliklinik hizmetlerinde çalışmaktadır. Sekreterlerin
%70.3’ü işinde bilgi teknolojileri kullanımının çok gerekli olduğunu belirtmiştir. Sekreterlerin
en sık kullandığı bilgi teknolojileri Q klavye, Word ve Excel programı, internetten dosya
yükleme ve fotokopi/baskı makinası kullanabilmeydi, bilgisayar yazılımı, Java, Oracle ve
Access veri tabanı kullanabilmenin en düşük olduğu bulundu. Sekreterlerin %75.8’i Hastane
Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) hakkında eğitim almıştı ve %84.1’i şu anki işinde
kullanmaktaydı. En sık kullanılan HBYS modülleri, hasta kayıt, poliklinik, klinik, randevu ve
istatistikti. En az kullandıkları modüller ise ağız diş sağlığı, anestezi, eczane, diyet, kan
merkeziydi. Sonuç: Sekreterler klavye ve ofis programları kullanabilme becerisine sahipti.
Ancak diğer veri tabanlarını kullanabilenlerin sıklığı düşüktü. Sekreterlerin tümü HBYS’yi
kullanmakla birlikte dörtte bir hiç eğitim almamıştı. Hizmetiçi eğitimler sekreterlerin bilgi
teknolojilerini ve hastane bilgi sistemlerini kullanım becerisini artırabilir. Böylece toplumun
sağlık göstergelerinde daha güvenilir ve doğru verilere ulaşılabilir.
Anahtar Kelimeler: bilgi teknolojileri, hastane bilgi sistemi, tıbbi sekreter, hastane

SHMYO I. ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ

25-26 MAYIS

FREQUENCY OF USE OF INFORMATİON TECHNOLOGİES AND HOSPİTAL
INFORMATİON MANAGEMENT SYSTEMS BY PERSONNEL WORKİNG İN
MEDİCAL SECRETARİAL SERVİCES İN HOSPİTALS

Objectives: Medical secretaries carry out many procedures such as patient admission
procedures, file preparation, arrangement of patient appointments, inpatient and discharge
procedures in hospitals. Preparation, control, analysis and archiving of medical documents are
among the main responsibilities of secretaries. Therefore, professional training and skills are
required. In this study, it was aimed to determine the frequency of use of information
technologies and hospital information systems of personnel working in medical secretarial
services in hospitals. Methods: The universe of this descriptive study consists of secretaries
working in hospitals in Izmir. The data of the research were collected with a questionnaire,
using the snowball method. The questionnaire was created electronically and shared from the
WhatsApp groups of the secretaries. Between 06-30 April 2021, the secretaries filled the
questionnaire online. Results: 182 secretaries participated in the study. The average age was
27.8±7.1, 53.3% of them were women. 55.5% of the secretaries work in the private sector,
78.0% are contracted, 35.7% work in polyclinic services. 70.3% of the secretaries stated that
the use of information technologies is very necessary in their work. The most frequently used
information technologies by secretaries were the Q keyboard, Word and Excel program,
downloading files from the internet and using a copier / printing machine, it was found that
using computer software, Java, Oracle and Access databases was the lowest. 75.8% of the
secretaries had received training on the Hospital Information Management System (HIMS)
and 84.1% were using it in their current job. The most frequently used HIMS mod ules were
patient registration, outpatient clinic, clinic, appointment and statistics. The least used
modules were oral and dental health, anesthesia, pharmacy, diet and blood center.
Conclusions: Secretaries were able to use keyboards and office programs. However, the
frequency of those who could use other databases was low. Although all of the secretaries
used HIMS, a quarter of them had no training. In-service training can increase the ability of
secretaries to use information technologies and hospital information systems. Thus, more
reliable and accurate data can be reached in the health indicators of the society.
Keywords: information technologies, hospital information system, medical secretary, hospital
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FANTOM AĞRI YÖNETİMİNDE KULLANILAN NONFARMAKOLOJİK TEDAVİ
UYGULAMALARI
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Giriş: Amputasyon sonrası, hasta ve yakınlarının yeni duruma uyumları fiziksel ve psikososyal yönden oldukça zordur. Amputasyon özel bir cerrahi girişim olup, organ fonksiyonları
ve beden imajında bozulma, yaşam şekli ve kalitesinde değişim, fantom ağrısı, ekono mik
zorluklar, sosyal rollerde değişim gibi pek çok olumsuz etkileri vardır. Fantom ağrısı, ampute
edilmiş ekstremitede yani yerinde olmayan bir vücut parçasında yanıcı, batıcı, zonklayıcı,
iğneleyici ve kramp tarzında algılanan deafferantasyon ağrısıdır. Periferik ya da santral sinir
sistemi yaralanmaları sonucunda uyarı iletiminin merkezi sinir sistemine gidişinin kesilmesi
ile ortaya çıkan fantom ağrısı tedavisinde hastalar pek çok nonfarmakolojik tedavi arayışına
girebilmektedir. Literatür incelendiğinde; fantom ağrı yönetiminde en sık kullanılan
nonfarmakolojik tedavi uygulamaları arasında görsel illüzyonlar (sanal gerçeklik, fantom
egzersizleri, ayna terapisi ve arttırılmış gerçeklik tedavisi) ve beden- zihin müdahaleleri (Eye
Movements of Desensitization and Reprocessing (EMDR) ve hipnoz) yer almaktadır. Bu
makalede; kanıt temelli uygulamalar ışığında nonfarmakolojik yöntemlerin fantom ağrı
yönetiminde etkisi incelenmiştir. Nonfarmakolojik yöntemler fantom ağrı yönetiminde umut
vericidir ancak alanda çalışma verileri yetersizdir. Bu yöntemlerin etkinliğini göstermek için
ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: fantom ağrısı, ağrı, ağrı yönetimi, nonfarmakolojik yöntemler
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NON-PHARMACOLOGICAL TREATMENT PRACTISES USED IN PHANTOM
PAIN MANAGEMENT

Objective: After transtibial amputation surgery, it is very difficult for the patients and their
relatives to adapt to the new situation in terms of physical and psychosocial aspects.
Amputation is a special surgical procedure and has many negative effects such as
deterioration in organ functions and body image, change in lifestyle and quality, phantom
pain, economic difficulties, and changes in social roles. Phantom pain in the amputated
extremity is a deafferantation pain that is perceived as burning, stinging, throbbing, pricking
and cramping. Patients may seek many non-pharmacological methods in the treatment of
phantom pain caused by the interruption of the impulse transmission to the central nervous
system as a result of peripheral or central nervous system injuries. In the literature; visual
illusions (virtual reality, phantom exercises, mirror therapy and augmented reality treatment)
and body- mind interventions (Eye Movements of Desensitization and Reprocessing (EMDR)
and hypnosis) are seen as the most commonly used non-pharmacological treatment practices
in phantom pain management. In this article; the effect of non-pharmacological methods on
phantom pain management was examined in the light of evidence-based practises. Nonpharmacological methods are promising in phantom pain management, but data from studies
in the field are insufficient. Further studies are needed to demonstrate the effectiveness of
these methods.
Keywords : phantom pain, pain, pain management, non-pharmacological methods
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COVİD-19’UN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Abdulkadir KÖSE1 , Birsel SARIHAN 1 , Filiz ATA1 , İsmail SAKARYA1 , Meryem
SEVİPTEKİN 1 , Sedanur EREN 1
1
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Giriş-Amaç: Önemli bir halk sağlığı tehdidi olan Covid-19, ortaya çıkış nedeninin tam olarak
bilinememesi ve kontrol altına alınamaması nedeniyle küresel bir travmaya dönüşmüştür (1).
Covid-19 ile mücadelede en riskli meslek gruplarından olan sağlık çalışanları, sadece
hastalıktan korunmak için değil, sürecin getirdiği olumsuz psikolojik etkilerle de baş
edebilmek için daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalmaktadır (2). Bu çalışma, Covid-19’un
sağlık çalışanları üzerindeki psikolojik etkilerini inceleyerek ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Gereç-Yöntem: Araştırma, çalışmaya katılmayı kabul eden 234 gönüllü sağlık çalışanı ile
yürütülmüştür. Araştırmada Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Psikoloji Derneği tarafından
oluşturulan Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı Anketi kullanılmıştır.
Veriler online ortamda toplanmıştır. Bulgular: Katılımcılara pandemi döneminde yaşadıkları
ruhsal sıkıntılar sorulduğunda % 48,7'si (n=113) uyku bozuklukları yaşadığını, % 44,8'i
(n=104) dikkatini toplamada güçlük çektiğini, % 44'ü (n=102) sürekli unutkanlık yaşadığını,
% 61,2'si (n=142) kendisini sürekli kederli ve üzgün; % 59,5'si (n=138) tükenmişlik
hissettiğini, % 33,6'sı (n=78) kendini yetersiz hissettiğini ve % 6,5'i (n=15) ölme isteği
taşıdığını belirtmiştir.

Katılımcıların % 29,1'i (n=66) ise bu süreçte yaşad ığı ruhsal

zorlanmaları kimse ile paylaşamadığını ifade etmiştir. Sonuç: Çalışmadan elde edilen veriler
doğrultusunda uzun ve düzensiz çalışma saatleri, hastaların sıkıntılı tedavi sürecinin her anına
tanıklık etmeleri, uzun süre ailelerini görememeleri gibi nedenlerin sağlık çalışanlarında
çeşitli ruhsal etkilere neden olduğu görülmektedir. Bunlar göz önüne alındığında pandemi
sürecinde ve sonrasında sağlık çalışanlarına yönelik ruhsal koruyucu ve destekleyici önlemler
alınmalıdır. Kurumların salgın sürecinde sağlık çalışanlarına yönelik yapacağı her türlü
iyileştirme hem sağlık çalışanlarının ruh sağlığının hem de sağlık bakım hizmetlerinin
sunumu açısından oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: COVİD-19, sağlık çalışanları, ruh sağlığı
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PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF COVID-19 ON HEALTHCARE
PROFESSIONALS

Objectives: Covid-19, which is an important public health threat, has turned into a global
trauma due to the fact that the cause of its occurrence is not known and cannot be controlled
(1). Healthcare professionals who one of the most risky occupational groups in the Covid-19
pandemic, have to make more effort not only to protect themselves from the disease but also
to cope with the negative psychological effects brought about by the process (2). This study
aims to reveal by examining the psychological effects of Covid-19 on healthcare workers.
Methods : The research was conducted with 234 volunteer healthcare workers who agreed to
participate in the study. The Mental Health Questionnaire of Healthcare Professionals during
the Epidemic Period, which was created by the Turkish Medical Association and the
Psychology Association of Turkey, was used in the study. Data were collected online.
Results: When the participants were asked about their mental distress during the pandemic
period, %48.7 (n=113) experienced sleep disorders, %44.8 (n=104) had difficulty
concentrating, %44 (n =102) had constant forgetfulness. 61.2% (n=142) felt constantly sad
and sad; %59.5 (n=138) stated that they felt burnout, %33.6 (n=78) felt inadequate, and %6.5
(n=15) stated that they had a desire to die. %29.1 (n = 66) of the participants stated that they
could not share their psychological difficulties with anyone during this period. Conclusions:
According to the data obtained from the study, it is seen that reasons such as long and
irregular working hours, the patients witnessing every moment of the distressing treatment
process, and being unable to see their families for a long time cause various mental effects in
healthcare professionals. Considering these, mental protective and supportive measures
should be taken for healthcare workers during and after the pandemic. All kinds of
improvements that institutions will make for healthcare workers during the epidemic process
are very important in terms of both the mental health of health workers and the provision of
health care services.
Keywords: COVİD-19, healthcare professionals, mental health
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BİYOENERJİ ÖNYARGI DÜZEY ÖLÇÜMÜ
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Giriş -Amaç:

Biyoenerji, doğal olan enerji anlamına

gelmektedir.

İnsanın sadece

moleküllerden ibaret fiziksel bir yapıya sahip olmadığı, enerji alanına sahip olduğu bilim
tarafından kanıtlamıştır. Vücut içerisinde sürekli olan, düşük voltajlı elektromanyetik akım
mevcut olup bu elektromanyetik akım sadece fiziksel bedenle sınırlı değildir. Bir bedenden
diğerine aktarım gerçekleşmektedir; buna biyoenerji akışı denilmektedir. Bu akış sadece insan
bedenleri ile sınırlı olmadığı gibi bütün canlılar tarafından gerçekleştirilir. Sağlıklı vücutta
negatif enerji bulunmaz, eğer bir problem varsa o bölgede negatif enerji üretimi başlar ve
beyin ile o bölgenin iletişiminin koptuğu gözlenmiştir. Biyoenerji; iyi sağlık düzeyini
gösteren, bedeni sağlıklı tutan yaşamsal enerji olarak tanımalanbilir. Seçkin bilim insanları
bilimsel deneyler ile biyoenerji ve fiziksel bedenin sağlıklı oluşunun ile alakalı olduğunu
kanıtlamışlardır. Rus bilim insanı Semiyon Kirlian kamera yöntemi fiziksel bedenlerinin
etrafında oluşan renkli ışık enerji alanlarının fotoğrafını çekmiştir. Hastalığın fiziksel bedende
ortaya çıkmasından önce, bedenin enerji alanında oluşan hastalıklı enerji, Kirlian Deneyleri
ile tanımlamıştır.

Biyoenerji, günümüzde ‘tamamlayıcı tıp’ olarak kabul görerek,

uygulanmaya başlamıştır (Koşalay İ., 2014). Bu çalışmada, biyoenerjiye dair toplumun bilgi
düzeyini ölçmek amaçlanmıştır. Gereç-Yönte m: Bu çalışmada anket uygulanmıştır.
Bulgular: Anket sonuçlarına göre, toplumun biyoenerjiye yönelik önyargıları mevcuttur.
Biyoenerjiye dair olumlu düşüncesi olanların anket sonuçlarına göre gençler olduğu ortaya
çıkmıştır. Sonuç: Gençlerin yeniliklere açık ve önyargısız olmaları umut verici bir gelişmedir.
Holistik (bütüncül) tedavi bağlamında, gelişmelere açık bir konu olup; gençlerin ilgisini
arttırmak gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: biyoenerji, holistik tedavi, kirlian deneyleri, tamamlayıcı tıp,
elektromagnetik alanlar
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AMELİYATHANELERDE CERRAHİ ALET SAYIMINDA TEKNOLOJİNİN
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Giriş-Amaç: Sağlık çalışanlarının artan sorumluluklarıyla birlikte hastanede yeterince
dinlenmeden geçirilen süre ve hatalar da artmaktadır.

Bu hatalardan biri de ameliyat

esnasında vaka içerisinde cerrahi alet unutulmasıdır. Bu çalışmada cerrahi alet sayımında
teknolojinin yararını ve önemini dile getiren RFID (Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi)
sisteminin

Türkiye’deki hastaneler açısından kullanılmaya başlanması ve önemine

değinilecektir. Gereç-Yönte m: Konuyla ilgili 2008 ile 2017 tarihleri arasında yayınlanmış 5
çalışma incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmalar sonucunda cerrahi ekip
yetersizliği ve bilgisizliği, iş gücü fazlalığı prosedürdeki sürecin yeterli derecede
uygulanmaması, ekip çalışmasının yeterli derecede koordineli bir şekilde ilerlememesi gibi
nedenler yüzünden cerrahi operasyon sırasında vaka içinde cerrahi alet unutulması ve bunun
büyük bir diliminin iğne, kesici aletler ve retraktörlerden oluştuğunu göstermektedir .(2)
Ameliyatta unutulan cerrahi aletler hakkında yapılan çalışmalar sonucunda; %52 karın
cerrahisinde, %22 jinekolojik cerrahisinde, %10 ürolojik ve vasküler cerrahisinde, %6
oranında da ortopedik ve spinal cerrahisinde yabancı cisim unutulduğu belirlenmiştir .(3)
Sonuç: Cerrahi aletlerin unutulması ile ilgili hataların önlenmesi için; ameliyat öncesi, sırası
ve sonrasında insizyon kapanmadan önce kullanılan setlerin sayımı yapılmalıdır. Günümüzde
operasyon esnasında hasta içinde cerrahi alet unutulmasını önlemek için çeşitli yöntemler
geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi Türkçe ve kullanıcı dostu ara yüz, verimlilik ve dinamik
cerrahi alet takip sistemi (CATS)dir. Bir diğeri ise (RFID) Çipleridir. Ameliyathanelerde
cerrahi alet sayımları için kullanılan yöntemler genel olarak işe yarasa da karışık
operasyonlarda barkod okuma hızının düşük kalması ve kanla temas etmiş barkodların
okunabilirliği zorlaşmaktadır. Bu yüzden ameliyathane ekibinin eğitimi oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: ameliyathane, cerrahi alet, risk faktörü
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COVID-19 SALGININ SEBEP OLDUĞU KISITLAMALARIN 65 YAŞ ÜSTÜ
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Giriş-Amaç: Yaşlılık kavramı kültürden kültüre değişiklik gösterse de salgın nedeniyle
oluşturulan kısıtlamalarda 65 yaş ve üstü olarak ele alınmaktadır. Salgının gerçekleşmesi ile
birlikte topluma yönelik ve özellikle de bu yaş grubuna yönelik tedbirler alınmak zorunda
kalınmıştır. Alınan tedbirler ile belirtilen grubun yaşamında değişiklikler oluşmuştur. Bu
derleme çalışmasının amacı, COVID-19 salgının sebep olduğu kısıtlamaların 65 yaş üstü
bireyler üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmaları gözden geçirmektir. Gereç-Yönte m:
Türkiye’de yaşayan toplumu değerlendirebilmek için Türkiye’de yapılmış olan alanyazın
taraması yapılmıştır. Bulgular: Yapılan alanyazın taraması ile 65 yaş ve üstü bireyler ile ilgili
olarak yapabilecekleri egzersizlere yönelik, onlara kısıtla malar döneminde sağlanılan
imkanlara yönelik, bu gruptaki bireylerin kısıtlamalara ilişkin duygu ve düşüncelerine yer
veren araştırmalara rastlanılmıştır.Sonuç: Yaşlı bireyler için kısıtlamalar günlük egzersizlerini
yapabilecek şekilde düzenlenebilir. Sosyalleşmesi açıdan teknolojik cihazların kullanımı
yönünde teşvik edilebilir. Destek grupları onların yalnız hissetmemeleri için düzenli
aralıklarla ziyaretler gerçekleştirebilir.
Anahtar Kelimeler: kısıtlama, pandemi, COVİD-19, yaşlı bireyler
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Giriş-Amaç: Covid-19 nedeniyle ülkemizde yaşanan pandemi sürecinde sağlık
çalışanları görev esnasında koruyucu ekipman (maske, tulum, gözlük vb.) kullanmaya
başladılar. Ancak, havaların ısınmasıyla birlikte bu tür koruyucu ekipmanların onların
çalışmalarını zorlaştırdığı görüldü. Bu çalışma; sağlık çalışanlarının Covid-19 salgınıyla
beraber verdiği mücadeleyle birlikte hem kendi sağlığını korumak hem de hastaların
sağlığını korumak amacıyla giymiş oldukları kişisel koruyucu ekipmanların nasıl
giyilmesi gerektiği hakkında hazırlanmıştır. Ge reç-Yöntem: Konuyla ilgili 2009 ile
2020 tarihleri arasında yayınlanmış 7 çalışma incelenmiş ve ayrıca İstanbul ilindeki bir
kamu hastanesinde görev yapan bir hemşire ile sözlü mülakat yapılarak değerlendirme
yapılmıştır. Bulgular: Cerrahi önlük; sağlık çalışanını hastanın vücut sıvısından ya da
hastadan damlacık/solunum yoluyla bulaşabilecek hastalıklardan korur. Hastayı sağlık
çalışanından geçebilecek tüm mikroorganizmalara karşı korur. Bu yüzden hem kendi
sağlığını korumak hem de hastanın sağlığını korumak için cerrahi önlük en önemli
kişisel koruyucu ekipmanlardandır. Cerrahi önlük giyme sırasında, giydikten sonra ve
çıkartırken dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bunlardan ilki sterilizasyon
kurallarıdır. Önlük giyilirken sterilitenin bozulmamasına dikkat edilmelidir. Giyilecek
önlüğün kişiye uygun boyutlarda olması önemlidir. Cerrahi önlük tek kullanımlık olmalı
ve kişiye özel olmalıdır. Islandığında, kirlendiğinde ya da delindiğinde mutlaka
değiştirilmelidir.

Cerrahi önlük

çıkartılırken

kontamine

olan

kısımla

temas

edilmemelidir. Sonuç: Covid-19 salgını nedeniyle hem kendi sağlığını hem de
hastaların sağlığını korumak için sağlık çalışanları tarafından kullanılan cerrahi önlüğün
doğru giyilmesi bulaşmayı önlemek açısından son derece önemlidir.
Anahtar Kelimeler: COVİD-19 virüsü, cerrahi önlük, kişisel koruyucu ekipman
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8. Staj gördüğümüz Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki

hemşireye sorduğumuz 1. soru
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COVID-19 VE ÖĞRENCİ STRES SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mina FIRAT1 , Yağmur DEMİREL, Muhammed Emre ÇELİK, Yaren Elif ÖZDEMİR,
Zeynep DİREK
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri, minafiratt@gmail.com

Giriş-Amaç: COVID-19, Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, 2020) tarafından
kısıtlamalar ile sonuçlanan küresel bir pandemi ilan edilmiştir. Virüsün yayılmasını önlemek
ve yavaşlatmak amacıyla dünya çapında kısıtlamalar getirilmiştir. Stresi yaydığı ve
depresyon, anksiyete açısından psikolojik hastalığı tetiklediği ve ayrıca panik atakları ve hatta
psikotik semptomlar, deliryum ve artan intihar oranları pandemi ile otaya çıkmıştır (Xiang ve
diğerleri, 2020). COVID-19 ile ilgili çevreleme önlemleri, kişisel ve ilişkisel yaşamı derinden
etkileyen ve insanları motivasyon açısından belirsizlik, izolasyon duyguları ve kayıp duygusu
yaşamaya maruz bırakarak kitlesel iş ve okul kapanışlar ve sosyal mesafeyi dayattı(Williams
ve diğerleri, 2020). COVID-19 pandemi kısıtlamalarının neden olduğu ilişkisel ve günlük
yaşam değişiklikleriyle ilgili belirli stres kaynaklarını mevcuttur. COVID-19 salgını ile ilgili
deneyimler, yalnızca bulaşma ve sosyal izolasyon korkularını tetiklemekle kalmamıştır, aynı
zamanda günlük rutinin çeşitli yönlerinde ve çevre ile tüm ilişkileri etkileyen (engelleyen
veya yoğunlaştıran)önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu çalışmada, değişimler ile
birlikte üniversite öğrencilerinin stres kaynaklarını değerlendirmek amaçla nmıştır. Yönte m:
COVID19 pandemi kısıtlamalarıyla ilgili stres kaynaklarını değerlendirmek için üniversite
öğrencilerine anket uygulanmıştır. Bulgular: Sonuçlardan en çarpıcısı sosyal izolasyon
sebebi ile sosyal yaşamda meydana gelen değişikliklerden ötürü katılımcı öğrencilerden
%54,1’i oldukça stresli olduğunu ve %22’si çok stresli olduğunu belirtmiştir. Sonuç:
Üniversite öğrencilerinin hayatının geniş çaplı değişikliklere tabi olmaları ve üniversite
öğrencilerinin COVID-19 ile ilgili deneyimlerini içeren belirli stres kaynaklarını anlamak,
kapsamlı bir şekilde tanımlamak ve değerlendirmek bu çalışmanın amaçlarındandır. Bununla
birlikte, bu, pandemi kısıtlamalarla ilişkili önemli bir psikolojik hastalık geliştirme riski
yüksek olan öğrencilerin erken fark edilmesine yardımcı olabilir ve buna göre zamanında ve
özel müdahaleler sağlanılabilir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, üniversite öğrencileri, sosyal izolasyon, stres
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ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİ OBEZİTE İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERBİR LİTERATÜR DERLEMESİ
Elçin ÖZDEMİR1 , Pınar İNCE, Gizem GÜZELER, Zeynep CAN , Özge KAYA YILDIZ
1

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, Anestezi Programı,
elcinn.ozdemrr62@gmail.com

Giriş-Amaç:Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal
veya aşırı yağ birikmesi” olarak tanımlanan obezite, küresel boyutta önemli bir halk sağlığı
sorunudur. Obezitenin oluşumunu kolaylaştıran birçok faktör bulunmaktadır. Bu literatür
derlemesi çocukluk çağındaki obezite ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi amacıyla
planlanmıştır. Ge reç-Yöntem:Bu çalışmada Türkiye'de 2011 -2021 yılları arasında
yayınlanan çocukluk çağındaki obeziteyle ilişkili faktörlerin araştırıldığı çalışmalar
incelenmiştir. Veri tabanlarında 1 Mart 2021- 18 Nisan 2021 tarihleri arasında, "obezite " VE
("çocukluk çağı" VEYA "çocuk") VE "ilişkili faktörler " tarama kombinasyonu kullanılarak
tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda Google Akademik (n=802) ve YÖKTEZ (n=4)
toplamda 806 makaleye erişilmiştir. Konuyla ilgili olmayan ve yinelenen çalışmalar, derleme
makaleleri, olgu sunumları ve tam metnine ulaşılamayan çalışmalar çıkarıldığında kalan altı
araştırma makalesi çalışmaya dahil edilmiştir. Bulgular:Çocukluk çağındaki obezite ile
ilişkili faktörlerin araştırıldığı çalışma bulguları incelendiğinde; cinsiyet (erkeklerde fazla
tartılı/obez olma durumları kızlara göre yüksek (p=0,004)), çocuğun doğum kilosunun yüksek
olması (p<0,001), bebeklik dönemindeki beslenme şekli (p<0,05), çocukluk döneminde fastfood besin tüketme alışkanlığı (p=0,000), hızlı yemek yeme (p<0,001), su tüketim miktarı
(p<0,001) ve ergenlik dönemine erken giriş (p<0,05), ailede fazla kilolu birey bulunması,
anne/baba beden kitle indekslerinin (BKİ) yüksek veya fazla tartılı/obez olması (sırasıyla
p<0,000 ve p<0,001), bilgisayar ve televizyon başında fazla sürenin yüksek olması (p=0,004),
öğrencilerin gittiği okul türünün (özel okula giden öğrencilerin fazla kilolu ve obez olma
durumu devlet okuluna giden öğrencilerden anlamlı derecede yüksek (p=0,012)) obezite ile
ilişkili olduğu görülmüştür. Sonuç: Çalışmalarla özetlediğimiz gibi çocukların obezite
sıklığının ebeveynlerin BKİ, çocuğun dijital ekran karşısında geçirdiği süre, bebeklik ve
çocukluk dönemindeki beslenme alışkanlıklarıyla ilişkili olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: obezite, çocukluk çağı, ilişkili faktörler
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Bilimi Dergisi. 2019; 2(2):14–17.
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DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARIN PREOPERATİF HAZIRLIĞI NASIL
OLMALI
Gaye AKTAŞ, Gamze AKTAŞ, Gülsüm EKİNCİ, Mizgin EKİNCİ 1 , Meryem KOÇAL
1
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mizgin_ekinci@icloud.com

Giriş-Amaç: Down sendromlu çocuklar diğer çocuklardan daha duygusal ve fiziksel olarak
farklı olmalarından dolayı hemşire bakımının daha kapsamlı ve p lanlı olması ameliyat öncesi
ve sonrasında oluşacak problemlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır. Bu yazımızda
ameliyat öncesi dönemde Down sendromlu çocuğa yönelik yapılması gereken planlamanın ve
hemşirenin aile ile çocuğa olan yaklaşımının nasıl olması gerektiği hakkındaki bilgilerin
derlenmesi amaçlanmıştır. Gereç-Yönte m: Konuyla ilgili 1995 ile 2020 tarihleri arasında
yayınlanmış 7 çalışma incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bulgular: Ameliyathaneye giren
çocuk ailesinden ayrıldığından dolayı kendisini huzursuz hissedebilir. Özellikle odada
karşılaştığı, kendisiyle ilgilenen yabancı insanlar çocukta utangaçlık duygusunu arttırabilir.
Üstüne bir de çocuğun hissetmiş olduğu ayrılık anksiyetesi çocukta büyük bir strese neden
olabilir ve yapılacak işlemleri zorlaştırabilir. Down sendromlu her çocuğun beyin yaşı hemen
hemen aynıdır. Oyun oynamaya yatkın ve heveslidirler. Yapılan çalışmalarda preoperatif
dönemde uygulanan hazırlık programı sayesinde Down sendromlu çocukların ameliyat
sonrasında yaşadığı anksiyetenin daha az olduğu, kısa sürede normal yaşantılarına geri
döndükleri ve postoperatif sorunların daha az görüldüğü ortaya konmuştur. Sonuç: Down
sendromlu

çocukların ameliyat öncesi dönemde

fizyolojik

ve psikolojik

yönden

değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucu yapılan kapsamlı bir planlamanın ve bakımın
ameliyat esnasında ve sonrasında oluşabilecek risklerin önlenmesi bakımından çok önemlidir.
İyi yapılmış bir planlama ve bakımın yanında hemşireler de bu süreçte hem aile bireyleri hem
de çocuk hasta ile etkili bir iletişim kurmalıdır. Ameliyat öncesi yapılmış olan etkili bir bakım
ve planlama, sonrasında çocukta oluşacak riskleri önleyebilmektedir.
Anahtar kelimeler: down sendrom, preop hazırlık, hemşire yaklaşımı
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GEBELİKTE SAĞLIKLI YATIŞ POZİSYONLARI
Ömer Faruk ARTUK 1 , Rabia ÇELİK, Sarenur ÜSTÜN, Sümeyye YİĞİT, Şevval KURNAZ
1

Öğrenci, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, Ameliyathane Hizmetleri Programı,
omerartuk.182@gmail.com

Giriş-Amaç: Gebelikte yanlış yatış pozisyonları bebeğe de zarar verebilmektedir.

Bu

çalışma; anne adaylarının uyku esnasında daha rahat ve sağlıklı bir süreç geçirmeleri için
doğru ve yanlış yatış pozisyonlarının anlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Gereç-Yönte m:
Konuyla ilgili 2009 ile 2020 tarihleri arasında yayınlanmış 6 çalışma incelenmiş ve
değerlendirilmiştir. Bulgular: Yapılan çalışmalarda sol yanına yatmayan gebelerde sol yanına
yatan gebelere göre ölü doğum riskinin iki kat arttığı görülmüştür. Gebelik ilerledikçe
büyüyen rahim annenin omurgası boyunca seyreden ana damarlarına bası yapar. Bası arttıkça
kalbe dönen kan ve bebeğin oksijen tüketimi azalır. Bu durumun hamileliğin son aylarında
görülen bebek ölümlerinin sebebini açıklar nitelikte olduğu ifade edilmektedir. Sol yanına
yatmayan gebelerde sol yanına yatan gebelere göre ölü doğum riskinin iki kat arttığı
görülmüştür. Sonuç: Hamilelik döneminde 28. haftadan sonra büyüyen karın sebebiyle
yatarken yaşanılan sıkıntıların önüne geçmek için sol tarafa yatış pozisyonunun hem anne
hem bebek açısından rahat bir uyku ve gelişim sağladığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: hamilelik, sola yatış, rahim, pozisyon
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CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR VE HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS
BİLGİ DÜZEYİ

Egemen TAN, Muhammed Ufuk MOLLAOĞLU, Şevval KEÇECİ, Neslişah YILDIZ¹,
Yağmur Asya ŞENER, Zelal KIRMIZI, Şebnem SÖNMEZ, Emircan UZUN
¹İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri Programı, neslisahylz14@gmail.com

Giriş-Amaç: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH ) kişiden kişiye vücut sıvıları veya
direkt temas ile geçen enfeksiyonlardır. Yirmiden fazla hastalık etkeni bulunur;
Trikomonas, Human Papilloma Virüs (HPV)

Klamidya,

enfeksiyonu, Sifiliz, Gonore, Kandida, Herpes,

Hepatit B/C ve AIDS bu hastalıklardan bazılarıdır. Sağlık sektöründe görev alacak
öğrencilerimizin CYBH ve HPV hakkında bilgi düzeyini belirlemek amacıyla yapılan anket
çalışması ile bilinçlendirme ve gençlerin sağlığına katkı sağlanması hedeflenmiştir. Ge reçYöntem: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Proje
dersinde planlanan

“Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Human Papilloma Virüs Bilgi

Düzeyi

SHMYO

Anketi”

Programlarından

öğrencilerin

gönüllü

katılımı

ile

gerçekleştirilmiştir. Anket, demografik bilgiler ve 16 soru içermektedir, 9 Aralık 2020- 2
Mayıs 2021 tarihleri arasında online olarak yapılmış tanımlayıcı araştırma çalışmasıdır.
CYBH, HPV ve aşıları hakkındaki bilgileri saptamak, aşı konusunda duyarlılık geliştirmek
için hazırlanmıştır. Bulgular: Araştırmaya 284 öğrenci katılmıştır. Katılan öğrencilerin
%78,6’sı 18-21 yaş arasında, %82,4 kız ve %17,6 erkektir. CYBH’nin bilgi düzeylerinde,
AIDS %91,3, Hepatit B/C %68,4 ve gonore %45,5 oranlarında bilinen hastalıklardır. CYBH
hakkında bilgiyi %72 internetten, %59,5 okuldan edindikleri, öğrencilerin HPV konusunda
bilgisinin %20,3 oranında olduğu görülmüş, %77,2’si laboratuvar tanı yöntemlerini,
%68,8’nin HPV aşısını bilmediği, %67,7’sinin aşı yaptırmayı düşünmediği ve %81,4’ünün
CYBH ve HPV hakkında bilgi sahibi olmak istediği saptanmıştır. Sonuç: HPV, erkeklerde ve
kadınlarda kansere ve genital siğillere neden olan fakat aşılarla önlenebilen bir enfeksiyon
etkenidir. Yapılan anket çalışması CYBH, HPV ve aşıları konusunda öğrencilerin
bilgilendirilmesinin duyarlılık geliştirmesi için önemli olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: HPV, cinsel hastalık, kanser, siğil, aşı
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1. Özalp, Sinan, et al. "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi
öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve aile planlaması konusundaki bilgi ve
tutumlarının değerlendirilmesi. " Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 14.3 (2012): 18-21.
2. https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/hpv-asisi/#genel-tanitim
3. https://www.irfantarhan.com/hpv-asisi/
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GERİATRİK HASTALARDA DÜŞME RİSKİ
Hilal Sümbül, Gülşah Demirci, Ayşegül Yılmaz,Zennup Nur Bozduman1
1

Öğrenci, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, Ameliyathane Hizmetleri Programı,
zennupnurbozduman4@gmail.com

Giriş-Amaç: Geriatrik hastalar yaş almaya bağlı olarak çeşitli fizyolojik değişikliklerin ve
algıda azalma sonucu düşmenin en çok görüldüğü hasta grubudur. Geriatrik hastalar özel
bakım gerektirmektedir. Hastane içi transportundan taburculuk sonrasına kadar bakım
ekibinin temkinli olması gerekmektedir. Çünkü yaş almış hastalar normal hastalara kıyasla
düşme sonrası zarar görme oranı daha fazladır. Bu çalışmada geriatrik hasta grubunun düşme
problemi, ameliyat esnasında ve transportunda gerçekleşebilecek düşme risklerinin önüne
geçilmesi için yapılacaklar ve gerekli ilgi, titizlik gösterildiği taktirde önüne geçilebilecek bir
sorun olduğu ele alınmaktadır. Gereç-Yöntem: Konuyla ilgili 2007 ile 2019 tarihleri arasında
yayınlanmış 6 çalışma incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bulgular: Yapılan çalışmalarda;
kurumda çevresel ve hasta güvenliği tedbirleri alınmadığı takdirde geriatrik hastaların düşme
sonucunda daha fazla zarar gördüğü vurgulanmaktadır. Sonuç: Hasta güvenliğinin daha iyi
sağlanması adına ekip iletişimi ve ilişkileri sağlıklı bir biçimde olmalıdır. “Sağlık
çalışanlarına özel transport ve hasta-çalışan ilişkilerini kuvvetlendirmek amacı ile ilgili
sempozyumlar, konferanslar verilmelidir.”2 Ameliyathanelerde operasyon sırasında hastaya
gerekli güvenlik önlemleri alınıp, klinik durumunun uzamasına engel olunmalıdır. Düşmeye
mahal vermemek amacı ile personeller iş birliği içerisinde olmalıdır. Transporta eşlik edecek
olan personelin transport öncesi hastayla ilgili gerekli bilgileri alması uyum ve düzeni
sağlayacaktır. Serviste düşme riski değerlendirmesi yapılmalıdır ve riskin yüksek olduğu
hastaların yatak başına veya kapısına dört yapraklı yonca figürü yapıştırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: geriatrik hasta, düşme riski, düşme problemleri, ameliyathane
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1.

Karabuğa Yakar, 2018: s,2 ; Yılmaz ve Khorshıd 2019: s.1

2. Yasemin Aslan, Hasta Güvenliği Kültürü: Olay Hata Raporlama. Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt 6 Sayı 1 (2019)
3. http://www.turkgeriatri.org/halksagligi?id=8https://www.slideshare.net/ShennaBenav/
hasta-dusme-riski-degerlendirme-ve-hasta-kisitlama
4. http://ichastaliklaridergisi.org/managete/fu_folder/2007-01/2007-14-1-005-017.pdf
5. Karabuğa Yakar, 2018 ; Yılmaz ve Khorshıd 2019
6. https://neu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/11/AMELİYATHANEPOZİSYONLARI.pdf
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HİÇ BU TARAFTAN BAKTINIZ MI?
Behiye YILDIRIM1 , Özgen GÜLAY, Yunus Emre GÜRELİ, Emrullah ERTEM, Firuze
SUNAY, Şeyma Nur YARIZ, Yıldız KAYIKÇI, Özlem Nur KOÇ,
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Optisyenlik
Programı, behiye1992@gmail.com

Giriş-Amaç: Kontakt lensler birçok bilim insanı tarafından katkı sağlanarak bugün ki
çeşitliliğe ulaşmıştır. Son yıllarda da göz sağlığı ve çeşitlilik açısından kontakt lenslerin
kullanımı her geçen gün artmaktadır. Kozmetik kullanımın yanı sıra miyop, hipermetropi,
astigmatizma gibi görme kusuru olan kişilerde, terapötik amaçlı kullanımları da mevcuttur.
Kozmetik lensler, göz rengini değiştirmek amacıyla ya da iris tabakası olmayan hastalarda
kullanılmaktadır. Afaki, keratakonus, kuru göz, keratit gibi hastalıkları o lan kişilerde tedavi
amaçlı kontakt lensler kullanılmaktadı.(Ünlü,1995). Bulgular: Gözümüzün, çeşitli kırılma
kusurları nedeniyle bozulması ve kişinin normal aktivitesinin etkilenmesi nedeniyle, daha
güzel görebilmek için kişinin kırılma kusurunun düzeltilmesi gerekmektedir. XVII. Yüzyıldan
beri bu amaçla kullanılmakta olan gözlük camlarına ilaveten 1938 yılında beri özellikle
yüksek derece kırılma kusuru olan kişilerde daha konforlu ve kaliteli görme sağlayan kontakt
lensler kullanılmaya başlanmıştır. (Yiğit,2001). Günümüzde kullanımı gitgide yaygınlaşan ve
gözün saydam tabakası kornea üzerine koyulan, küçük plastik materyale kontakt lens adı
verilmektedir. Kontakt lensin birçok çeşitleri bulunmaktadır. Kontakt lens çeşitleri
üretildikleri

maddelere,

kullanım

alanlarına

ve

tasarımlarına

göre

sınıflandırılır.(https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/kontakt- lens-nedir-kontakt- lenscesitleri- nelerdir). Kontakt lensler günümüzde göz kusurlarını, gözlükle tedavi edilemeyen
göz hastalıkların, kozmetik amaçlı veya estetik açıdan gözlüğe bir alternatif olarak kullanılır.
(TOD,2005). Kontakt lens kullanımına uygun olan kişilere birçok avantaj ve rahatlığı
bulunmaktadır. Kontakt lens kullanıcısına bakım ve kullanımı ile ilgili detaylı bir şekilde
bilgilendirme

yapılmalıdır.

(https://coopervision.com.tr/kontakt- lensler- hakkinda/kontakt-

lens-bakimi). Sonuç: Görme sağlığı hayatımızı ciddi anlamda etkileyen bir faktördür. Görme
sağlığı estetik duruşu etkileyebilir. Görme yetisini en sağlıklı biçimde kullanmak için
geliştirilmiş olan kontakt lenslerden söz edilmesi yerinde olur.
Anahtar kelimeler: kontakt lens, kontakt lens bilgisi ve bakımı,komplikasyon, avantaj,
dezavantaj
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1. Amerikan Oftalmoloji Dergisi Cilt 108 Sayı 4,Ekim 1989, Sayfalar 422-425.
2. Duke-Elder S, Abrans D. Opthalmic Optics and Refractions: System of Ophtalmology,
Ed Duke- Elder, Hery Kimpton,London vol v,1970,713-792
3. Fırat t. Temas Camları(Kontakt Lensler), Bölüm 18,Göz Hastalıkları 1,Emel
Matbaacılık,Ankara 1980,281-289
4. Kontakt Lensler Ve Uygulanması Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No:4
Basım 2005
5. Porta, N., & González-Meijome, J. M. (2014). Modern scleral contact lenses
6. Pastewski, B.M., Lee, A.M. "Contact Lens Care (Part 1)", Am. Drug., 192 (11): 117139, (1985)
7. RD.Monnis MJ,Schwab IR.Therapeutic Uses of contact lenses. Int Ophthalmol
1985;31:35-52
8. Yağmur M: Kontakt Lensler. Temel Göz Hastalıkları. Aydın P., Akova YA.Ankara.
Güneş Yayınevi. 2001
9. https://www.todnet.org/todlens/default2.asp?sayfa=tarihi
10. https://www.ko- go.org.tr/
11. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/424979
12. https://www.ozguroptik.com/kontakt-lens-parametreleri
13. https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/kontakt-lens-nedir-kontakt- lens-cesitlerinelerdir
14. https://www.medikalakademi.com.tr/goz-kontakt- lens-bagli-komplikasyonmikrobiyal-keratitler/
15. https://coopervision.com.tr/kontakt- lensler-hakkinda/kontakt- lens-bakimi
16. http://colorvisionlenses.com/tr/lens-care
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KULAKLIKLA MÜZİK DİNLEMENİN YETİŞKİNLERDE İŞİTMEYE ETKİSİ
Marziye BULUT 1 , Esra UZUN, Aleyna DÖKMECİ, Berkay ERKİN
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Odyometri Programı,
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, marziyebulut@icloud.com

Giriş-Amaç: Sürekli olarak yüksek düzeyde gürültüye maruz kalınması, kişilerin işitme
sistemi içindeki dokularının zarar görmesine ve işitme kayıplarına neden olabilmektedir.
Gürültünün insan bedeni üzerinde yüksek kan basıncı, uykusuzluk, kalp düzensizlikleri, kas
gerilmeleri gibi birtakım sağlık etkileri olabilmektedir. İşitme kaybı dış, orta, iç kulak ve
akustik sinirde meydana gelen patolojiler nedeniyle çevredeki seslerin algılanamamasıdır.
Kulaklıkla müzik dinleyen ve dinlemeyen yetişkinlerin işitmesinin yüksek frekans odyometri
ile değerlendirilmesi ve sonuçlarının karşılaştırılması, gürültüde konuşmayı anlama algılarının
değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Bu çalışmada anket
yöntemi uygulandı. Yapılan anket çalışmasına 18-55 yaş aralığındaki bireylerimiz katıldı.
Katılımcılarımıza 15 soru soruldu. Kulaklıkla yüksek seste müzik dinlemenin işitme kaybı
üzerindeki etkisi, gün içinde hangi durumlarda müzik dinledikleri, ne tür kulaklık
kullandıkları, kaç saat müzik dinledikleri, hangi zamanlarda daha çok müzik dinlediklerinin
değerlendirilmesine yönelik sorular soruldu. Bulgular: Bu anket çalışmasına en çok 18-25
yaş grubu katılım sağlamıştır. Anket çalışması 305 kişiye yapılmıştır. Katılımcılarımızdan
telefonda yüksek ses kullanıldığına dair yapılan uyarıyı dikkate almayan kişiler %60,5
bulunmuştur %35’in dikkate aldığı bildirilmiştir. Müzik dinledikten sonra katılımcılarımızın
%34,7 çınlama hissettiğini bildirirken, %65,3 çınlama hissetmediğini bildirmiştir. Sonuç:
Katılımcılarımıza telefonda yüksek ses kullanıldığına dair gelen uyarıyı dikkat etmelerinin
gerektiğinin bilgisi verildi. Müzik dinlerken aştıkları sürenin verdiği zararlar hakkında bilgi
verildi. Elde ettiğimiz tespitler doğrultusunda toplumumuzun işitme sağlığına ancak
rahatsızlık duydukları seviye artıkça dikkat ettikleri öncesinde koruma amaçlı bir önlem
almadıkları ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: kulaklık, işitme, işitme kaybı, gürültü
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Electronic

Devices

NR/rdonlyres/

and

Head

10B67FA1-

Phones.

2006.

URL:

http://www.asha.org/

002C-4C7B-BA0B-1C0A3

AF98A63/0/zogby_

survey2006.pdf. Erişim Tarihi: 05.04.2021.
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T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı, T.C. Sağlık
Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi
Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, 2008: 31-33.
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LÖSEMİ (KAN KANSERİ) DUYARLILIK ANKETİ
Mine SÖNMEZ1 , Makbule Yaren ERDOĞAN, Sevcan SEZEN
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri, mineesonmez20@gmail.com
Giriş-Amaç: Lösemi, kemik iliği ve lenfatik sistem dahil olmak üzere vücudun kan oluşturan
dokularının kanseridir. Birçok lösemi türü vardır. Çocuklarda bazı lösemi türleri daha
yaygındır. Diğer lösemi türleri çoğunlukla yetişkinlerde görülür. Lösemi genellikle beyaz kan
hücrelerini içerir. Beyaz kan hücreleriniz güçlü enfeksiyon savaşçılarıdır - normalde
vücudunuzun ihtiyaç duyduğu şekilde düzenli bir şekilde büyür ve bölünürler. Ancak lösemili
kişilerde kemik iliği, düzgün çalışmayan aşırı miktarda anormal beyaz kan hücresi üretir.
Lösemi tedavisi, löseminin türüne ve diğer faktörlere bağlı olarak karmaşık olabilir. Ancak
tedavinizin başarılı olmasına yardımcı olabilecek stratejiler ve kaynaklar vardır (Mayo
Clinic). Lösemi (Kan Kanseri ) hastalığının ne kadar tanındığını, hastalıkta önemli noktaları
hakkında insanların ne kadar bilgi sahibi olduğunu anlamak ve doğru olarak bildikleri
yanlışları fark ettirmek amacıyla yapılmış bir çalışmadır. Gereç-Yönte m: Bu çalışma için
anket yöntemi kullanılmıştır. Ankete toplam 195 kişi katılmış olup bunlardan 143’ü kadın ve
52’si erkektir. Ankette bu kişilerin yaş aralıkları da alınarak hangi yaş grubu ne kadar bilgi
sahibi bu yöntemle değerlendirilmiştir. Bulgular: Ankete katılan en düşük yaş 14, en yüksek
yaş ise 52’dir. Ankete toplam 195 kişi katılmıştır. Ve katılımcılardan %74,7’si hastalık
hakkında bilgi sahibi olduğunu düşünmektedir. Ve genellikle hastalığın ne olduğunu ve
belirtileri hakkında bilgi sahibi olduklarını verdikleri cevaplarda gözlemlemiş olmaktayız.
Verilen cevaplara baktığımızda sadece kan bağışında bulunmuş %32,8‘ lik kısım vardır.
Beyaz kan bağışında bulunan kısım ise %4,1’dir. Bu oranların daha da yükselmesi için
insanları bilgilendirici kısa seminerler ya da en kolayı televizyonlara verilebilecek kısa kısa
reklam gibi bilgilendirme mesajları onların bilgi sahibi olmalarına yardımcı olacaktır. Lösemi
hastalığının nedenleri hakkında bilgi sahibi olmadığımız ortaya çıkmıştır. Beslenme nin
önemli olduğu bilinmekte fakat hastalıkta tüketilen yiyeceklerin etkili olup olmadığı
konusunda bilgim yok yanıtı ağır basmaktadır. Lösemide temizlik ve hijyenin önemli bir yeri
olduğu bilinmektedir. Kan kanserinin tedavisinin ülkemizdeki şekli bilinme mektedir. Aynı
zamanda bu hastalık için biyopsi örneğinin önemli bir yeri olduğu da pek bilinmeyen bilgiler
arasındadır. Büyük çoğunluk %88'lik kısım lösemi için kan bağışı yapmak istemektedir.
Lösemi konusunda bilgi eksikliğimiz mevcuttur fakat daha fazla bilgilendirme yapılarak bu
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eksik kapatılabilir. Lösemiye destek için kan bağışında bulunmak isteyenlerinin sayısının
fazla olması hepimiz için bir ümittir.
Sonuç: Lösemi (kan kanseri) anketi sonucunda, lösemi ile ilgili daha çok bilgi sahibi olmamız
gerektiği sonucuna varılabilir. Lösemi için kan bağışında bulunmak isteyenlerin sayısı
oldukça fazla fakat çoğunluk lösemiyle ilgili bilgi sahibi değil. Bu yüzden lösemiyi daha çok
anlatarak, insanları bilinçlendirmeliyiz. Katılımcıların ve aynı zamanda insanların lösemi ile
ilgili doğru bildikleri yanlışları düzeltmek amacı ile bu konuda yetkili kişilerin daha hassas
davranması ve konferans, seminer vs. etkinliklerle halkın bilinçlendirilmesinin daha da etkili
olabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: lösemi, trombosit, kan bağışı, kemik iliği
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PLASTİK KAPAK KAMPANYASI FARKINDALIK DÜZEY ÖLÇÜMÜ
Nilgün DEMİRKOL YAVUZ 1 , Zehra BAŞ, Muhammet Emir SAYI, Fatma Rabia
ÇELİK,Güler ALBAYRAK
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri, nilgun.demirkolyavuz@ogr.yeniyuzyil.edu.tr

Giriş-Amaç: 2011 yılından beri Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından yürütülen
plastik kapak kampanyası için derneğe başvuran ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara 495 adet
medikal malzeme dağıtımı yapılmıştır.1 Plastik kapak kampanyasına destek olarak ihtiyaç
sahibi engelli vatandaşlara tekerlekli sandalyelerin yanı sıra bası yaralarının ortadan
kaldırılmas için yara minderleri de verilmektedir. Geri dönüştürülmesi ama ile üzerinde
TOFD logosu bulunan kutulara kapakları bırakmak gerekmektedir. Türkiye Omurilik
Felçlileri Derneği, toplanan kapakların geri dönüşümü sonucunda gelen gelirin tamamı
tekerlekli sandalye sağlamaktadır. Yönte m: Bu çalışmada, kampanyaya dair farkındalık
düzeyi anket ile ölçülmüştür. Bulgular: Sonuçlara göre, toplumun bu kampanyayı sadece su
kapağı hatta sadece mavi renkli olanlar olarak algıladığı ortaya çıkmaktadır. Kampanyanın
adının ‘plastik kapak kampanyası’ olduğunu bilenlerin sayısı oldukça az olup, çoğu kişi ‘mavi
kapak kampanyası’ olarak bilmektedir. Katılımcıların bazıları ise kampanyanın bittiği
düşünmektedir. Sonuç: Sadece mavi kapakların değil; damacananın, zeytinyağının,
meşrubatın, kozmetik ürünlerinin yani geri dönüşüme uygun olan plastik her kapak
kampanyaya katkı sağlar. Dünyada, tüketim devam ettikçe geri dönüşüm de devam eder,
bundan ötürü kampanyanın bitmesi imkansızdır. Sadece ‘mavi kapak’ gibi algılanan geri
dönüşü kampanyasını daha iyi bir şekilde tanıtmak ve toplumu hem geri dönüşüme hem de
kampanyaya destek sağlamak için teşvik etmek gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: omurilik felci, plastik kapak kampanyası, geri dönüşüm
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OTİZM FARKINDALIK DÜZEYİ ÖLÇÜMÜ
Büşra PALULUOĞLU1 ,
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri, busrapaluluoglu@gmail.com
Giriş-Amaç: Otizmin, bilimsel olarak kanıtlanmış sadece bir çaresi olarak güçlü ve verimli
bir eğitim tanımlanmıştır (Lai, 2019). Otizmin nedenleri henüz net değildir, bilim dünyasının
nedenlere dair çok sayıda çalışmaları ve varsayımları mevcuttur. Toplumun otizme karşı bilgi
düzeyi de oldukça düşüktür. Dünya çapında yapılan bir araştırma sonucunda dünya çapın
otizmin görülme sıklığı 1% olarak raporlanmıştır (Lai vd., 2014). Bu çalışmada, görülme
sıklığı azımsanamayacak bir değerde olan otizme dair bilinenleri anket aracılığı ile ölçmek
amaçlanmıştır. Bulgular: Katılımcıların %34’ünün otizimli bireylere eğitim imkanı
sağlandığını bilmeleridir. Sonuç: Otizmin, bilimsel olarak kanıtlanmış tek çaresi güçlü ve
verimli bir eğitim olduğu düşüncesinden yola çıkılarak, otizimli bireylerinlerin eğitim
imkanlarına dair bilgilendirilmeler arttırılmalıdır. Buna ek olarak hem evde, hem de özel
eğitim kurumlarında eğitim alabilecekleri özel programlar planlanmalıdır. Burdan yola
çıkarak; özel eğitim kurumlarının arttırılması, özel eğitim veren öğretmenlerin arttırılması ve
ailelere de evde eğitime destekleyici eğitimler verilmesi ile otizimli bireyler topluma
katılabilir.
Anahtar Kelimeler : otizm, otizim farkındalığı, kapsayıcı eğitim
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PANDEMİ SÜRECİNDE DUYGUDURUM DEĞERLENDİRİLMESİ

Hacer KAPLAN 1 , Beyza Nur MUTLU, Ceyda Nur HAZAR, Zülal Ebrar ÖZTURAN, Vesile
ESEN, Kübra KARAÇÖL
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbı Laboratuvar
Teknikeri, hacer.kaplan@ogr.yeniyuzyil.edu.tr
Giriş-Amaç: COVID-19 vakaları ve sebep olduğu ölümler hızla artması akabinde, DSÖ
tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Yayılımı azaltmak amacı ile, ülkelerde
kısıtlamaların gündeme geldiği yeni bir dünya düzenine geçilmiştir. Pandemi ve kısıtlamalar
ile ortaya çıkan bazı duygu durum çeşitliliği (korku, kaygı gibi) gözlemlenmiştir. Psikolojik
etkiler kısa süreli değildir, şiddetli ve kalıcıdır; ruhsal bozukluklara zemin hazırlar.
Kısıtlmaların, ruh sağlığı üzerine olan etkilerini dikkate alan bir yaklaşım gösterilmelidir
(Tükel, 2020). Bu çalışmada,

yaklaşımlara yön göstermesi amacı için bireylerin

duygudurumlarını analiz etmek amaçlanmıştır. Yönte m: Pandemi sürecinde bireylerin
duygudurumlarını analiz etmek için anket uygulanıldı. Bulgular: Anket sonuçlarına göre,
COVID 19 ile birlikte ölümü hatırlayanların oranının % 40.4 olduğunu ve çevresindekilere
bulaştırmaktan

kaygı

duyanların

oranının

%70.7

olduğunu

görmekteyiz.

Sonuç:

Kısıtlamalarda, sosyal bağlantıları uzatan da olsa sürdürmek, çevre ile iletişim içinde o lmak;
duygu durumunu paylaşmak için etkili bir yoldur, stresi azaltır. Bireylerin ruhsal olarak
dayanıklı olması için, koruyucu önlemlerin sağlanması, insanların ruhsal olarak kendilerini
güvende hissedebilmeleri amacıyla salgına dair bilgi verilmelidir. Pandemi nedeniyle oluşan
sorunların azaltılması için toplumsal dayanışma çok önemli rol oynar.
Anahtar Kelimeler : COVID-19, salgın, kısıtlamalar, stres, kaygı
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PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM DEĞERLENDİRİLMESİ
Sena DENİZ1
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri, senadenizx@yahoo.com
Giriş-Amaç: COVID-19 ‘un yayılmasını önlemek için, fiziksel mesafenin korunması
önerilmiştir. Fiziksel mesafe korunması için kısıtlamalar, kısıtlamalar ile zorluklar ve
değişiklikler gündeme gelmiştir. COVID-19’ un etkilediği en önemli alan eğitim sektörüdür.
Eğitim sistemini etkileyerek eğitimin uygulanma şeklinde değişikliklere neden olmuş;
geleneksel olarak yapılan yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitime geçiş yapılmıştır. Uzaktan
eğitim, öğretme ve öğrenme sürecinin büyük bir kısmında öğrenen ve öğretenin birbirlerinden
ayrı ve uzak olduğu, derse içeriğine uygun materyal ve dokümanların sıklıkla kullanıldığı ve
daha bağımsız olarak yürütülen bir eğitim şekli ola rak betimlenmektedir (1). Uzaktan
eğitimde en önemli nokta bilgi teknolojilerinin aktif ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır. Bu
çalışmada, uzaktan eğitimi değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Anket yolu ile pandemi
sürecinde uzaktan eğitimi değerlendirildi. Bulgular: Anket sonuçlarına göre, katılımcıların
%62,5’u eğitime katılırken telefon, %32,5’u bilgisayar kullandıklarını belirtmişlerdir.
Katılımcılarıdan online dersleri düzenli takip edenler %77,5, sonradan tekrar ulaşabilmenin
faydalı olduğunu düşünenler %75 ve online eğitimin işitsel ve görsel yönden destekleyici
olduğundan öğrenmeyi kolaylaştırdığını düşünenler %47,5 oranlarında olmuştur. Değişen
dünya düzeninde, eğitimde olan değişimlere öğrencilerin adapte olması için belli bir sürenin
geçmesi beklenen bir durumdur ancak öğrencilerin genç ve adaptasyona yatkın olmalarından
dolayı bu süreci hızlı atlatacaklardır. Sonuç: Uzaktan eğitimin bazı açılardan avantajlıdır, yüz
yüze eğitim sürecinde de olduğu gibi uzaktan eğitimde edinilen çeşitli tecrübeler revize
edilerek kullanılmaya devam edilebilir. Uzaktan eğitimdeki olan dezavantajlı durumlar
belirlenip, bunların sebeplerine yönelik çeşitli çalışmalar yapılarak, dezavantajların
azaltılmasına yönelik iyileştirmeler yapılabilir.
Anahtar Kelimeler : uzaktan eğitim, pandemi, COVID-19
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YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ece SAKALLI, Caner KELLE, Mehmet AKTI, Seher DİNCER
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Odyometri
Programı, ece.sakall1319@gmail.com

Giriş-Amaç: İşitme kaybının erken teşhisi bireyin konuşma, lisans, sosyal emosyonel
gelişimi için önemlidir. Yenidoğan İşitme Tarama Programı (YİTP) kapsamında işitme kaybı
tanısı alan ve normal işiten 0-6 aylık çocukların gelişimsel değerlendirmelerinin yapılarak
çeşitli değişkenlerin gelişime etkisini saptamaktır. Konjenital işitme kaybının erken tanısında
ve rehabilitasyonunda yenidoğan işitme taraması önemlidir. Bu çalışmada İstanbul
Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde doğan ve başvuran tüm yenidoğanların işitme taramasını
yapmak

ve

Gereç-Yöntem:

işitme
Bu

kaybını

çalışmaya

belirleyip

tanısı

01.03.2021-29.04.2021

koymak
tarihileri

amaçlanmıştır.
arasında

İstanbul

Bahçelievler Devlet Hastanesinde doğan ve başvururan 70 yeni doğan bebek dahil edildi.
Tüm bebekler taburcu olmadan önce ABR cihazı ile ilk testleri yapıldı. ABR sonucuna göre
geçti kaldı şeklinde değerlendirildi. Bulgular: Bu çalışmada 70 yenidoğan ABR cihazı ile
taramaya alındı. Birinci testten 23 yenidoğan kald ı, 47 yenidoğan geçti. Kalan 23 yenidoğan
15 gün sonra tekrar ABR cihazı ile değerlendirildi. İkinci testte 12 yenidoğan geçti, 11
yenidoğan kaldı. Üçüncü aşama da 11 yenidoğana bir ay sonra ABR testi tekrar yapıldı.
Yapılan üçüncü ABR testinde 7 yenidoğan geçti, 4 yenidoğan kaldı. Sonuç: YİTP işitme
kayıplı çocukların erken tespit edilmesini sağlarken erken müdahalede hedeflenen düzeye
ulaşılamadığını ve gelişimde kritik evrelerin kaçırılabileceğini göstermiştir. Ayrıca Sağlık
Bakanlığı tarafında topuk kanı, görme tarama, işitme tarama gibi rutin programlara gelişim
tarama programının eklenmesi de önemlidir. Multidisipliner çalışmanın çocuğun gelişimine
önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: çocuklarda gelişimsel değerlendirme, yenidoğan işitme tarama programı, erken
müdahale, işitme kaybı
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