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ÖN SÖZ 

Sağlık hizmetleri; bireyin sağlığının korunması ve geliştirilmesi, 

hastalıkların tedavisi, hastalık sonrası azalan fiziksel ve ruhsal 

becerilerinin rehabilitasyonun sağlanmasına yönelik sunulan 

hizmetlerin bütününü ifade etmektedir. Sağlık hizmetlerinin etkili ve 

kaliteli sunumu hastalıkların önlenmesinde ve toplumun sağlık 

düzeyinin yükseltilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu hizmetlerin 

sağlanmasında sağlık ekibi üyelerine özellikle de hemşirelere ve 

ebelere büyük görevler düşmektedir.   

“Sağlık Hizmetlerinde Teori ve Uygulamalar” adlı bu eserde, 

Yenidoğan Bebek Masajı, Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta 

Yakınlarının Yaşadıkları Stres ve Memnuniyet: Literatür Taraması, 

Meme Kanseri Risk Faktörleri ve Ebelerde Farkındalık Oluşturmak, 

İnmeye Yönelik Güncel Rehabilitasyon Uygulamaları gibi sağlık 

hizmetlerinin çeşitli alanlarında hazırlanmış çalışmalar yer almaktadır.  

Bu eserin birinci bölümünde, sağlığın korunması ve hastalıkların 

tedavisinde kullanılan bir yöntem olarak masajı yenidoğan bebeklerde 

uygulamanın önemi ve hemşirelerin rolüne yer verilmiştir.  Son 

yıllarda özellikle yenidoğanda bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım 

uygulamalarının ön plana çıkması, ebeveyenlerin bebek masajı 

konusunda desteklenmesi, özellikle yenidoğan ünitelerinde bakım 

verilen preterm bebeklere hemşirelerin uyguladığı masajlar bebeğin 

gelişiminin desteklenmesi açısından önemli yer tutmaktadır. Bu 

bölümde dokunma yoluyla bebeğe yapılan bebek masajının bebeğin 
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psiko-sosyal ve motor gelişimine olan etkilerinin yanı sıra yenidoğan 

hemşiresinin rolü açıklanmıştır. 

İkinci bölümde, yoğun bakım ünitelerinin ve yoğun bakım 

hemşirelerinin standartları, yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların 

yakınlarının gereksinimleri, memnuniyetleri, yaşadıkları stres ve 

stresle başa çıkma yöntemlerinin literatür taraması yapılarak 

incelendiği araştırmada, yoğun bakım ünitesinde 7/24 kesintisiz 

hizmet sunan sağlık ekibinin ayrılmaz parçası olan hemşirelerin rolüne 

de vurgu yapılmıştır. 

Üçüncü bölümde, ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen 

mortalite ve morbiditeye neden olan meme kanserinin risk 

faktörlerinden bahsedilmektedir. Birinci basamak sağlık hizmetleri 

sunumunda görev alan ebelerin meme kanserinin erken tanı ve 

tedavisinde, meme kanseri belirti ve semptomlarının saptanmasında, 

risk gruplarının belirlenmesindeki rolüne vurgu yapılarak ebelerde 

farkındalık oluşturulması konusu incelenmiştir. 

Son bölümde ise, inme sonrası bireyin kas kuvvetini ve hareket etme 

yeteneğini arttırmak amacıyla çeşitli egzersizlerin ve ilerleyen 

teknolojinin sunduğu güncel rehabilitasyon uygulamalarının hasta 

üzerindeki etkilerinden bahsedilmiştir. 

Eserin ortaya çıkmasında emeği olan tüm yazarlara ve yayınevinin 

değerli temsilcilerine bu eseri bilimsel literatüre kazandıkları için 

teşekkür ederiz…  

Dr. Öğr. Üyesi Sabahat COŞKUN 
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GİRİŞ 

 Neonatal dönem, doğumdan itibaren yaşamın 0-28 gününü kapsar. 

Doğumun miadında, miadından önce ya da miadından sonra olması 

yenidoğan döneminin 0-28 günlük kısmını değiştirmez. Bu dönemin 

0-7 gün arasına erken neonatal, 8-28 günü kapsayan kısmına ise geç 

neonatal adı verilmektedir. 37. gestasyon haftasından önce doğan 

bebeğe “pretem”, 37-42. gestasyon haftası arasında doğan bebeğe 

‘’term”, 42. gestasyon haftasından sonra doğan bebeğe ise “postterm”  

adı verilmektedir. Yenidoğan dönemi büyüme ve gelişme için en 

kritik dönemdir. Bebeğin anne karnında, tüm ihtiyaçlarının anne 

tarafından karşılandığı güvenli ortamdan doğumla beraber ayrılmış 

olması daha sonra yabancı bir dış ortamla karşı karşıya kalması, 

kendini güvende hissetmemesi, bebeğin dış ortama adaptasyon 

sürecinde göz önünde bulundurulması gereken durumlardır 

(Zenciroğlu ve Özbaş, 2015; Anonim, 2016; Conk ve ark., 2018). 

Yenidoğanın dış dünyaya adaptasyonunda en önemli ve en önde gelen 

duyusu dokunma duyusudur. Yenidoğan, ebeveynleriyle ya da 

çevresindeki nesnelerle iletişimde dokunma duyusunu kullanır. 

Dokunma duyusu yenidoğan için diğer duyulardan önce gelmektedir. 

Bebek için dokunma duyusu özellikle psiko-sosyal gelişim için 

önemlidir. Sevginin gösterilmesi, hissedilmesi bebeğin gelişiminde 

önemlidir. Bebeğe ya da ilerleyen yaşlarda çocuklara dokunmak, 

okşamak bebeğin ve çocuğun ebeveyniyle ya da bakım vereniyle 

iletişiminde, onunla güveli bir bağ kurmasında önemlidir. Literatürde 

bebeğe dokunmanın dokunma yoluyla bebeğe yapılan bebek 
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masajının bebeğin motor gelişimini desteklediği, bebeğin stresini 

azalttığı, bebeğin mutlu olmasını sağladığı ortaya çıkmıştır. Masajla 

beraber bebeğin bakım verenine bağlılığı artmaktadır (Alsaç ve ark., 

2017). 

Son yıllarda özellikle preterm bebek doğumlarının tüm dünyada 

artmasıyla beraber yenidoğanda bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım 

uygulamaları ön plana çıkmıştır. Bununla beraber hem anne babanın 

bebek masajı konusunda desteklenmesi hem de yenidoğan 

ünitelerinde hemşirelerin uyguladığı masajlar bebeğin gelişiminin 

desteklenmesi açısından önemli yer tutmaktadır  (Gürol, 2010; 

Kanadıkırık, 2020). 

1. YENİDOĞAN DÖNEMİ 

Neonatal dönem doğumun gerçekleşmesiyle başlayan dönemdir. 

Annenin gebelik yaşı neonatal dönemin süresini değiştirmez. 

Doğumla başlayıp hayatın 0 ve 28 gün arasını kapsar. Bebek artık 

intrauterin ortamdan ayrılmış dış ortamla karşılaşmıştır. Bio-psiko-

sosyal açıdan bebeğin gelişimini uyaracak birçok uyaranla karşı 

karşıyadır. Yenidoğan ihtiyaçlarının hemen karşılanması ve bunun 

sürekli yapılması önemlidir. Çoğu zaman ihtiyaçlarını ağlamayla 

bildiren bebeğin ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılamamasına rağmen 

bebeğin bakımıyla ilgilenen ebeveyn ya da bakımından sorumlu kişi 

arasındaki güven açısından bebeğin isteklerine hemen cevap verilmesi 

önemlidir (Kleigman ve ark, 2011). 

İntrauterin dönemde bebeğin nelerle karşılaştığı ya da anne kaynaklı 

hastalıklar bebeğin doğum sürecini etkilemektedir. Doğumun erken ya 
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da geç gerçekleşmesi, bebeğin ağırlığının olması gerekenden az ya da 

çok olması, gebelik sürecinde plasentanın karşılaştığı olumsuz 

durumlarla bağlantılıdır  (Carducci ve ark, 2018). 

Miad bir bebek için doğumla beraber ortalama ağırlık 3-3,5 kg’dır. 

Erkek bebeklerin ağırlığı kız bebeklere oranla biraz daha fazla 

olmaktadır. Doğumu takiben iki hafta içerisinde miad bebek 

ağırlığının  %5 ya da %10 ‘unu kaybedebilir.  Miadından önce doğan 

bebekte bu kayıp %10 ya da %15 ‘e çıkabilmektedir (Conk  ve ark., 

2018). 

Miad bebeklerin boy ortalaması 48 ila 52 cm arasındadır (Zenciroğlu 

ve Özbaş, 2015).Bebeklerin baş çevresinin ölçümü beyin gelişimi 

açısından önemlidir. Neonatal dönem bebek için baş vücudun dörtte 

biridir. Doğumda baş çevresi ortalaması 33 ila 37 cm arasındadır 

(Zenciroğlu ve Özbaş, 2015; Conk ve ark., 2018). 

1.1. Yenidoğanda Dokunma ve Masajın Önemi 

Bebek için uterus sınırlı ve güvenli bir ortamdır. Bebek buradan çıkma 

aşamasında yani doğum esnasında gerçekleşen kasılmalarla beraber 

bebeğe ilk uyarmalar yapılır. Bebeğin doğum kanalından geçerken 

uygulanan bu kasılmalar, bebeğe yapılan ilk masaj olarak 

tanımlanabilir. Bebeğin doğumla beraber sınırlı ortamdan dış 

dünyadaki sınırsız ortamla tanışması bebekte güvensizlik duygusunun 

gelişimine neden olabilir. Bu duygunun gelişimini önlemek, bebeğin 

kendini güvende hissetmesini sağlamak amacı ile dokunma duyusunu 

uyarmak önemlidir. Bu açıdan bakıldığında yenidoğan için dokunma 

ve masaj önemli yer tutmaktadır (Yılmaz, 2004). 
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Doğum öncesinde fetüs ve doğum sonrasında 0-28 günlük yenidoğan 

dönemi yaşamda bebeğin büyüme ve gelişmesinde en kritik dönemdir. 

Neonatal dönemde bebeğin fiziksel, psiko-sosyal, bilişsel, psikomotor 

gelişimi için uyarana ihtiyacı vardır. Bu gelişimlerin sağlanmasında 

dokunma duyusunun uyarılması önemlidir. Dokunma duyusu, bebeğin 

anne karnındaki dönemde işitme ve görme duyusundan önce gelişim 

gösterir (Eras ve ark., 2013). 

Masaj, dokunma yoluyla yapılan tedavi şeklidir. Yenidoğan çevresini 

keşfetmede en çok dokunma duyusunu kullanmaktadır. Bunun 

yanında bebek çevresindekilerle iletişim kurarken de dokunma 

duyusunu daha çok kullanmaktadır. Bu iletişim bebekte psiko-sosyal 

gelişimi desteklemektedir. Masaj ve dokunmanın, bebekte beyin ve 

hormonal sistemleri etkileyerek anksiyete düzeyinin düşmesine neden 

olduğu ve karın masajının besinlerin emilimini üst düzeyde 

gerçekleşmesini sağladığı bildirilmektedir (Çelik, 2015). 

Masajın bebekte dokunma duyusunu uyarmasıyla beraber ağrısı olan 

bebekte ağrının dokunulan bölgede odaklanılması ve ağrının 

azaltılmasında etkili olduğu savunulmaktadır. Bunun yanında neonatal 

dönem masaj, dokunulma ve ten tene temas ile bebeğin güven 

duygusunu arttırmak için oldukça önemlidir (Çelik, 2015). 

Ebeveynin bebeğe uyguladığı dokunsal işlemler, bebek ve ebeveyn 

arasındaki bağı kuvvetlendirerek bebeğin ebeveyne güven 

duygusunun gelişimini sağlamaktadır. Bebekteki güven duygusunun 

artması bebekteki stres oranını düşürür. Dokunma ve masajın 

yenidoğan döneminde bilişsel, psiko-sosyal gelişimi hızlandırdığı, 
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annede prolaktin hormonunda artışa sebep olmasıyla anne sütünü 

arttırdığı ortaya çıkmıştır  (Yılmaz, 2004). 

1.2. Masajın Tarihçesi 

Dünya üzerinde masajın temeli M.Ö. 1800 yıllarına dayanmaktadır. 

Toplumların çoğunda uygulanmış olup özellikle eski Yunanlarda daha 

çok kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzde kullanılan masaj teknikleri 

1893 tarihinde Albert Hoffa tarafından başlatılmıştır. Albert Hoffa 

okul kurarak bu okulda geliştirdiği ve öğrettiği teknikler günümüzde 

de kullanılan masaj tekniklerini oluşturmaktadır. Albert Hoffa ile 

birlikte tıp ve felsefecilerde masajın yararlarından ve kullanım 

alanlarından bahsetmişlerdir. Hemşirelik mesleği bünyesinde masajın 

kullanımında ise İngiltere öncülük etmiş; 1894 yılında İngiltere’de 

hemşireler bu alana yönelik dernek kurmuşlardır. Masajın dokunma 

duyusuna ne gibi faydaları olduğu, tedavi şekli olarak araştırılmasına 

bakıldığında ise 1992 tarihinde Touch Research Institue kuruluşuna 

öncülük etmiş Dr. Tiffany Field masajın insan vücuduna etkilerini 

araştırmış ve kısmen sonuçlar almıştır. Field ayrıca bu kuruluşla 

beraber bebekte dokunma ve masajın önemine yer vermiş çeşitli 

araştırmalarla bunu desteklemiştir. Ülkemizde masaj, Gülhane 

Seririyat Hastanesinde 1909‘da uygulanmaya başlanmış olup daha çok 

fizik tedavi alanında kullanılmıştır (Yılmaz,2004; Gürol,2010; 

Kanadıkırık, 2020). 

1940 yılına gelindiğinde bebeklerdeki masaja değinilmiştir. Özellikle 

bebeklerin geçici takipnesinde (hızlı solunumunda), bebeğe 

dokunulması ya da kucaklanmasının solunumunda normalleşmeyi 
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hızlandırdığı fark edilmiştir. Daha sonra tedavi amaçlı bebekte 

masajın kullanımının önü açılmıştır (Gürol, 2010). 

1977 yılına gelindiğinde Amerikalı bilim insanı Schneider, 

Hindistan’da anne bebek arasındaki iletişimde bebeğe yapılan masajın 

önemini fark edip bu konu üzerine çalışmalar başlatmıştır. 1980 yılına 

gelindiğinde ise bu çalışmalar sonuç vermiş, bebeğe yapılan masajın 

etkileri, bebek için masajın önemi anlaşılmış ve bebek masajını 

ebeveynlere öğretmek için çeşitli kurumlar açılmıştır (Yılmaz, 2004). 

1.3. Yenidoğan Masajında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar   

Bebek masajı uygularken aşağıdakilere dikkat edilmesi 

gerekmektedir; 

• Masaj uygulaması için daha çok banyo sonrası tercih 

edilmelidir. 

• Yenidoğanın dikkatinin dağılmasını önlemek için sakin bir 

ortam tercih edilmelidir. 

• Bebeği sakinleştirecek bir müzik masaja eşlik edebilir. 

• Masaj yapılacak ortamın ısısı yenidoğana uygun olmalıdır.  

• Masaj yapılacak ortamda bebeğin yatırılacağı kısım temiz ve 

yumuşak olmalı, bunun için bebeğin cildini tahriş etmeyecek alt 

bezi tercih edilmelidir. 

• Bebeğin kıyafetleri çıkarılıp hazırlanırken özellikle bezli kısmın 

en son çıkarılması bebeğin kendini daha güvende hissetmesini 

sağlayacağından önemlidir. 
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• Masaj uygulaması sırasında bebek yağı ya da bebeğe uygun 

aromatik yağlar kullanılabilir.  

• Bebeğe uygulanacak masajda özellikle bebeğin beslenme 

saatinin üzerinden 1 ya da 1,5 saat geçtiğinden emin 

olunmalıdır. Bu zamanlama bebeğin masaj sırasında kusması ya 

da aspirasyonu için önemlidir. 

• Masajı uygulayacak kişinin elleri temiz, yumuşak olmalı 

özellikle tırnaklar uzun olmamalı, eğer takısı varsa uygulamaya 

başlamadan önce çıkarmalıdır. 

• Masaj uygulaması 15 dk. civarında sürmelidir. 

• Bebeğin cildinde enfeksiyon belirtisi ya da bebeğin cildinin 

masaja uygun olmadığı görülürse uygulama yapılmamalıdır 

(Yeğen ve Egemen, 2000; Yılmaz, 2004) 

1.4.Yenidoğan Masajının Uygulanması 

 1.4.1. Yüz masajı 

• Bebeğin emme sırasında, ilerleyen zamanda diş çıkarma 

sırasında ve bebeğin ağlama hareketiyle bebekte yüz kasları 

kasılabilir. 

• Bebeğe yapılan yüz masajı tüm bu sebeplerle gerçekleşen 

kasılmayı rahatlatır. 

• Masajı uygulayan kişi, her iki başparmağını alnın ortasında 

konumlandırıp her iki frontale doğru uygulama yapar. 
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• Daha sonra yenidoğanın burun çevresinden yanaklarına kadar 

uygulama yapılır. 

• En son ise dudak çevresinden çene dâhil, kulağa doğru ovma 

hareketleri yapılır  (Yeğen ve Egemen, 2000; İnal, 2003). 

1.4.2. Göğüs masajı  

• Yenidoğana yapılacak göğüs masajında kişi iki elini de göğüs 

kafesinde konumlandırır ve koltuk altına doğru hafif bir masaj 

yapılır.  

• Göğüs kafesine yapılan masajdan sonra birde bebeğin 

omuzlarına doğru hafif bir şekilde ileri geri hareketiyle göğüs 

kafesinden omuzlara doğru masaj yapılır (Korkmaz, 2018). 

1.4.3. Kol masajı 

• Bebeğin kol masajında kişi iki kolu da hafif havada tutar ve 

koltuk altıyla beraber kol sıvazlanır, sıvazlama hareketi 

yapılırken hafif bir sıkmayla bebeğin dikkati kollara çekilir ve 

bilekten omuza, koltuk altı dâhil masaj yapılır.  

• Ele yapılacak masajda el üstü, avuçların iç kısmı küçük yuvarlak 

hareketler ile birlikte ovma yapılır.  

• El parmakları bir bir hafifçe açılıp ovularak masaj yapılır 

(Yeğen ve Egemen, 2000; Korkmaz, 2018). 
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  1.4.4. Karın masajı  

• Bu masaj karın ve kasık arasında yapılır.  

• Bebeğin iki bacağı hafif kaldırılıp karına doğru hafif bastırma 

hareketi yapılır. 

• Uygulayan kişi karın-kasık arasında yukarıdan aşağıya doğru 

sıvazlama hareketi yapar. 

• Yenidoğanın karnının solundan aşağı kısma doğru düz bir 

şekilde, kaburga alt kısmından sağa doğru sıvazlayıp oradan 

aşağı doğru inilir, son hareket ise kasıkta sağdan sola yarım 

daire çizer gibi ovularak işlem tamamlanır ( Yüce, 2020 ). 

1.4.5. Bacak masajı  

• Yenidoğanın bacak kısmı hafif yukarıya kaldırılıp masaj 

yapacak kişinin elleri paralel konumlandırılır. Eller daha sonra 

birbirlerine zıt şekilde hareket ederek ayak bileğinden bebeğin 

kalça kısmına kadar yukarı aşağı sıvazlanır. 

• Yenidoğanın ayakları topuk-ayak parmakları arası 

başparmaklarla masaj yapılır. 

• Son olarak bebeğin ayak parmakları bir bir ovulur (İnal, 2003).               

 1.4.6. Sırt masajı  

• Masaj uygulaması yapacak kişi, ellerini yenidoğanın sırt 

kısmında paralel olarak konumlandırır. Ellerini bir ileriye bir 

geriye hareket ettirir.  
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• Yenidoğanın boyun kısmından bir eliyle aşağıya bir eliyle 

yukarıya sıvazlama hareketi yapılır. 

• Masajı sonlandırmadan yenidoğanın sırt kısmında hafif yuvarlak 

hareketlerle parmak uçları gezdirilir (Yeğen ve Egemen, 2000). 

1.5. Yenidoğanda Masajın Faydaları 

Preterm yenidoğanı Dünya Sağlık Örgütü 37. gestasyon haftasından 

daha öncesinde doğan bebekler olarak tanımlamıştır. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün verilerine göre dünya üzerinde her sene 15 milyon 

civarında bebek erken doğumla karşı karşıya kalmaktadır. Bunun 

yanında erken doğumla karşılaşan bebeklerin 1 milyon civarı yaşama 

tutunamamaktadır. Hayatta kalan pretem bebeklerde ise yaşamı 

boyunca karşılaşacağı gelişimsel sorunlar olabilmektedir. Bu nedenle 

preterm bebeğe yenidoğan yoğun bakım (YDYB) ünitesinde yatışı 

boyunca hemşirenin, taburculuk sonrası ise ebeveynlerinin bebeğe 

verdiği bakımın kalitesi ve çeşitliliği, bakımda kullanılan yöntemler 

çok önemlidir (Anonim, 2018). Son yıllarda gelişimsel bakımın 

desteklenmesi bebekte bakımı kaliteli hale getirmiştir. Gelişimsel 

bakım içerisinde yer alan bebek masajı, bebeğin gelişimini 

desteklemesinde etkili olması, bebeğin yaşayacağı sorunların en aza 

indirilmesinde etkili olması, gelişimini anne karnında tamamlamadan 

dünyaya gelen bebekler için kullanım alanlarını arttırmaktadır. 

YDYB kliniğine yatırılan bebekler için çeşitli ağrılı invaziv işlemler, 

sarılık tedavisi için kullanılan ışıklar, kuvöz ya da diğer makinaların 

oluşturduğu yüksek sesler dâhil anneden uzak kalınan her an bebekte 
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stres etkenidir. Yenidoğanın maruz kaldığı stres etkenlerinden bebeği 

uzaklaştırmak için bebeğe dokunsal uyaran tedavisi olan masaj 

uygulaması yapılabilir (Lua ve ark., 2012). 

Uluslararası çocuk masaj derneği (IAIM), bebek masajının;  

• Masajı yapan kişi ile bebeğin arasında güven duygusunu 

geliştirdiği,  

• Bebeğin vücudunda dolaşım sistemini, sindirim sistemini 

olumlu yönde etkilediğini, 

• Bebekte hormanal sistemin olumlu yönde etkilendiğini,  

• Bebekte öğrenmeyi kolaylaştırdığını,  

• Gaz sancılarında bebeğin rahatlamasını sağladığını,  

• Konstipasyon durumlarında etili olduğunu,  

• Bebeklerdeki uyku rotasyonunu düzenlediğini,  

• Bebeğin stres düzeyinin azalmasını sağladığını,  

• İlerleyen dönem için diş çıkarırken oluşan ağrılarda etkili 

olduğunu bildirmiştir (Anonim,2020). 

1.6. Yenidoğana Masaj Uygulaması ile İlgili Yapılan 

Çalışmalar 

Jocelyn Y. Ang ve arkadaşlarının 2012 de yaptığı randomize kontrollü 

bir çalışmada 120 preterm bebek araştırma kapsamına alınmış, 58 

bebek masaj 62 bebek kontrol grubunu oluşturmuştur. Çalışma 4 hafta 

süreyle yapılmış olup haftada 5 gün, günde 3 defa 15 dakikalık süreyle 

masaj yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda masaj yapılan grupta kilo 
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artışının diğer gruba oranla daha fazla olduğu, bağışıklık hücrelerinin 

sitotoksisitesi masaj yapılanlarda daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır 

(Lua ve ark., 2012). 

Kale’nin (2019) preterm bebeklere uyguladığı bebek masajının 

büyüme ve strese etkisini araştırdığı çalışmasında 60 preterm bebek 

gözlemlenmiştir. Deney grubu bebeklerine 10 gün boyunca günde 3 

defa masaj yapılmış olup araştırmanın sonucunda masaj yapılan 

bebeklerin stres düzeylerinin düşük olduğu bununla beraber 

büyümeye de olumlu katkılarının olduğu sonucuna varılmıştır. 

Diego ve ark.’nın (2008) yapmış olduğu randomize kontrollü bir 

çalışmada masaj tedavisi yapılan preterm bebeklerde insülin ve 

büyüme hormonunun (IGF-1) değişimleri incelenmiştir. Çalışmada 42 

preterm bebek araştırma kapsamına alınmış olup bebeklere 5 gün 

günde 3 defa 15 dk masaj yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda masaj 

yapılan bebeklerde kilo artışı da dâhil olmak üzere insülin ve büyüme 

hormonlarında artış gözlenmiştir. Özellikle preterm yenidoğan için 

büyüme ve gelişmenin çok önemli olduğu göz önünde bulundurulursa 

bebeğin gelişimini destekleyen bu tür alternatif bakımlar daha sık 

tercih edilip rutin haline getirilebilir. 

Yüce’nin (2020)  prematüre bebeklerde beslenme toleransına etkisi 

olabilecek karın masajı uygulaması araştırmasında; 28 bebek deney 

grubuna 28 bebek kontrol grubuna dâhil edilmiş olup araştırmanın 

sonucunda masaj yapılan bebeklerde gaita çıkışının daha fazla olduğu, 
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karın şişkinliği olan bebek sayısının azaldığı, kusan bebeklerin daha 

az olduğu gözlenmiştir. 

Karabudak ve Öztürk’ün (2008) prematüre ve düşük doğum ağırlıklı 

bebeklere annelerinin masaj uygulamasını araştırdığı çalışmalarında; 

masaj yapılan bebeklerde mental olarak gelişimin sağlandığı bunun 

yanında kiloda artışının olduğu sonucuna varılmıştır. 

Choi ve ark.’nın (2015) prematüre olan bebeklerde yapmış olduğu 

masaj uygulamasında hem büyüme gelişmeye etkisi hem de sindirim 

sistemi fonksiyonlarına etkisi araştırılmış, çalışmanın sonucunda; 

kiloda, boyda ve baş çevresinde artış gözlenmiştir. Bunun yanında 

sindirim sistemi hareketlerinde artış tespit edilmiştir; bunlar hem 

midedeki salınımın hem de bağırsaklardaki hareketlilik artışı ile 

gözlenmiştir. 

Field (2014) araştırmasında; preterm bebeklere yapılan masajın 

bebeklerin bağışıklık seviyesini arttırdığı, hastanede kalış süresini 

azalttığı, sepsis oranını düşürdüğünü bildirilmiştir. Ayrıca bebeklerde 

uyku kalitesinin arttığı, huzursuzluğun azaldığı, ağlama süresinin 

kısaldığı da ortaya çıkmıştır. 

Korkmaz‘ın (2018) sarılık tanısıyla YDYB ünitesine yatırılan miad 

bebeklerin fototerapi tedavisi alırken yapılan bebek masajının 

bilirubin seviyesine etkisini incelediği randomize kontrollü 

çalışmasında; 50 bebek gözlenmiş bebeklere günde 2 kez 15’er dk. 

masaj yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda masaj yapılan bebeklerde 

total serum bilirubin seviyesinin daha düşük olduğu belirlenmiştir.  
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Ayrıca masaj yapılan bebeklerin ağırlık artışı kontrol grubuna göre 

fazla bulunmuştur. Masaj yapılan bebeklerin 24 saatlik emme 

sıklığına bakıldığında kontrol grubuna göre daha fazla olduğu 

bulunmuştur. 

Kanadıkırık’ın (2020) bebek masajı ve küvet banyosunun yükselen 

bilirubin seviyesine etkisini araştırdığı çalışmasında 90 term bebek 

gözlenmiş olup bu bebeklerden 30’u 1. deney grubu, 30’u 2. Deney 

grubu, 30’u kontrol grubu olarak ele alınmıştır. Yapılan çalışmada, 1. 

basamak yoğun bakım ünitesinde fototerapi alan bebekler 

gözlenmiştir.  1. Deney grubuna banyo uygulaması yapılmış, 2. Deney 

grubuna günlük bir defa olacak şekilde 20 dakika masaj yağı 

kullanılmadan masaj yapılmıştır. Araştırmanın sonucuna bakıldığında 

banyo uygulaması yapılan bebeklerde masaj yapılan bebeklere oranla 

bilirubin seviyesi daha az gerilemiştir.  

Conk ve Yılmaz’ın  (2009) miad bebeklerde annelerin bebeklerine 

yaptığı masajın büyümeye etkisini araştırdıkları çalışmalarında; 

toplamda 60 bebeğe anneleri günlük 2 defa 5’er dakika 14 hafta 

boyunca masaj uygulamıştır. Çalışmanın sonucunda, bebeklerde 

ağırlık ve boy artışı gözlenmiş, bebeğin büyüme parametrelerinde 

istenilen düzeydeki artışta masajın annelere öğretilmesi, ebeveynlerle 

beraber yapılmasının önemli olduğu sonucu çıkarılmıştır. 

Field (2014) miad doğum bebeklerde masajın bebekte kilo alımını 

artırdığı, bebekte huzursuzluğun daha az olduğu ve uyku kalitesinde 

artışın olduğu belirtilmiştir. 
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Yenidoğanda masajla ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında; 

özellikle büyüme hızını arttırmasının yanında uyku kalitesinin artması, 

gaita çıkışını kolaylaştırması, huzursuzluk ve stresi azaltması, 

bilirubin seviyesini düşürmesi gibi pek çok olumlu etkisi olduğu 

görülmektedir. 

1.7. Yenidoğanda Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım 

Yenidoğan bebekler dikkat ve özen gerektiren bir gruptur. Dünya 

üzerinde giderek artan preterm ve düşük doğum ağırlıklı 

yenidoğanlarda bakım alternatiflerini de artmaktadır.  

Bebeklerde bakımın kalitesinin artması, bebek yaşam oranlarını da 

arttırmıştır. Özellikle preterm ya da çok düşük doğum ağırlıklı 

bebeklerde yaşam şansını arttırmış, bebeğin büyüme ve gelişmesine 

önemli katkılar sağlamıştır. Bebeğin gerek psiko-sosyal gerek motor 

gelişiminin desteklenmesi bebeğin gelişim sürecini hızlandırır ve dış 

ortama uyumunu kolaylaştırır. Özellikle prematüre doğumlarda 

bebeğin intrauterin hayatta ki sakin dönemden ayrılıp yeni bir çevreye 

uyum sağlaması aşamasında YDYB ünitesine yatırılan bebeklerde 

karşılaştığı yüksek sesler ya da ışıklar beyin aktivitelerinde patolojiye 

sebep olabilmektedir. Bunların azaltılması bakımda yaşam kalitesinin 

artması için bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım uygulamaları 

geliştirilmiştir. Bunlar; her bebeğin ihtiyacına göre bakımların 

programlanması, YDYB ünitelerindeki seslerin ve ışıkların kontrol 

edilmesi, aile merkezli bakım anlayışının benimsenmesi, bebeğe 
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yapılan gelişimsel destekleyici masajlar, anne ve bebek uyumunun 

desteklenmesinde kanguru bakımı uygulamasıdır (Eras ve ark., 2011). 

Gelişen teknolojinin de getirmiş olduğu şartlarla beraber tüm dünyada 

prematüre bebek ölüm oranlarında düşmeler olmuştur. Bu destek ölüm 

oranını azaltmakta fakat bebeklerde hastalık oranını arttırabilmektedir. 

Bu bebeklerin, YDYB ünitelerinde doğum eyleminden sonra 

ventilatör desteğiyle yaşama tutunmaya çalışması ya da entübasyonla 

beraber sürfaktanın verilmesi yaşama tutunmayı sağlamaktadır. Bunun 

yanı sıra yüksek sesler, anneden erken ayrılma, maruz kaldığı ağrılı 

uyaranlardan kaynaklı stresler ve bu uyaranlarla beraber uykudaki 

değişiklikler, bebeğin kritik dönem dediğimiz bu döneminde 

gelişimsel açıdan gerilemesine ya da beyin aktivitelerinde patolojik 

değişikliklere sebep olabilir. Bunların olmaması için YDYB 

ünitelerinde hemşirelerin uyguladığı bakımın kalitesi arttırılmış 

alternatif tedavi yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. Bunlar 

bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım da dediğimiz bebeğin ihtiyacına 

göre gelişimini destekleyen, beyin aktivitelerinde patolojinin 

gerçekleşmemesi için uygulanan destek bakım uygulamalarıdır. 

Bebeğin ihtiyacı olan dokunsal uyaranı vermek, ortamdaki ses ve ışık 

kontrolü önemlidir (Güven ve Dalgıç, 2017). 

2. MASAJ UYGULAMASI VE YENİDOĞAN HEMŞİRESİNİN 

ROLÜ 

Bebeğin, anne karnından doğum olayı ile birlikte dış ortama gözünü 

açması bebekte dış çevreye uyum uğraşını başlatır. Bu uyumda en 
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etkin rol yenidoğan hemşiresinindir. Herhangi bir sağlık problemiyle 

ya da sadece gözlem amaçlı YDYB ünitesinde tedavi gören 

bebeklerin;   

• Ekstrauterin dönemde dış ortama uyumunun sağlanmasında,  

• Anneyle bebeğin uyumunun desteklenmesinde,  

• Emzirmenin aktifleşmesinin sağlanmasında,  

• Aile merkezli bakım anlayışıyla ailenin bebeğin bakımında aktif 

rol oynamasında, 

• Ailenin eğitilmesinde,  

• Hastalık durumunda bebeğin tedavisinin sağlanmasında,  

• Bebeğin sağlığının geliştirilmesi ve sağlık anlayışının 

süreklileştirilmesi açısından değerlendirilmesinde,  

• Teröpatik anlayışla bakımın alternatif yönden desteklenmesinin 

sağlanmasında, 

• YDYB ünitesi içerisinde bebek için kullanılan araç gereçlerin 

aktif kullanılmasında,  

• Bebekle ve aileyle güvenilir iletişim kurulmasında yenidoğan 

hemşiresinin önemli görevleri vardır.   

Hayatın başlangıcına öncülük etmesi yenidoğan hemşiresinin 

profesyonelliğinin önemli olduğunun göstergesidir (Anonim, 2011). 

Masaj uygulaması tamamlayıcı bir tedavi yöntemidir. Tamamlayıcı 

tedavi yöntemlerine bakıldığında en aktif sağlık grubu hemşirelerdir. 

Hemşirelerin kullandığı tamamlayıcı tedavi yöntemleri sağlıkta 

bakımın kalitesini arttırmakta, tedavinin etkinliğini yükseltmektedir. 
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Toplumda tamamlayıcı tedavi yöntemlerine olan ilginin artması ve 

ebeveynlerin özellikle invaziv olmayan alternatif girişimlere güven 

duygusunun artması hemşirelerin bu uygulamaları daha fazla 

kullanması için teşvik edilmesine sebep olmuştur. Masaj tedavisi 

hemşirenin doğrudan kullanabildiği tamamlayıcı ve alternatif bir 

tedavi yöntemidir. Masaj uygulaması yapmak isteyen hemşirenin 

masajla ilgili uygulama aşaması, dikkat edilmesi gereken noktaların 

neler olduğu, endikasyonları ya da kontrendike olduğu durumları 

bilmesi ve aileye bilgi vermesi gerekmektedir.  Ailenin endişelerini 

bilmeli ona göre bilgiler vermelidir (Çelik, 2015).  

Masaj uygulaması hemşirelerin bağımsız uygulama yapabildikleri bir 

alandır. Aynı zamanda maliyet açısından bakıldığında ucuz, 

öğrenmesi kolay, yapımı kolay ve etkili bir uygulamadır. Yenidoğan 

hemşirelerinin yaptığı masaj bebeğin her yönden gelişimini 

desteklemektedir (Korkmaz, 2018). 

SONUÇ 

Sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisinde kullanılan bir yöntem 

olan masaj, bebekler için de oldukça faydalı bir tedavi yöntemidir.  

Bebeğe uygulanan masajın özellikle erken doğumla karşılaşmış, henüz 

gelişimini tamamlamamış bebek için gelişimi destekleyici yönü dikkat 

çekicidir. Miad bebek için de gelişimin desteklenmesi bunun yanında 

gerek dolaşım gerekse sindirim sistemi için faydalarının olması bunun 

yanında sayısız birçok faydasının olması hem ebeveynlerin bebek 

masajını öğrenmesinin sağlanması hem de YDYB ünitelerinde 
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hemşirelerin uygulamasını gerekli kılmıştır. Özellikle YDYB 

hemşirelerinin masaj uygulamasını rutin şekilde ünitelerinde 

uygulamaları bebek sağlığı ve gelişimi açısından oldukça önemli 

olduğundan önerilmektedir.   
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GİRİŞ 

Yoğun bakım, bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinin, 

fonksiyon bozuklukları veya yetmezlikleri ile hastalığı oluşturan ana 

nedenlerin takip, tanı ve tedavisi için uygulanan multidisipliner 

yöntemlerin tamamıdır (Terzi ve Kaya, 2011; Akdemir, 2013; Bayrak 

ve Bostanoğlu, 2012). 

Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ), genel durumu ciddi olan hastaların 

takip edildiği, hayati fonksiyonlarının profesyonel sağlık bakım ekibi 

tarafından sağlandığı ve özellikli tedavi yöntemlerinin uygulandığı, 

ileri teknolojiye sahip cihazların bulunduğu, interdisipliner bir ekip 

yaklaşımının mutlak olduğu, 7/24 bakım veren özel birimlerdir 

(Hintistan et al., 2009; Bayrak ve Bostanoğlu, 2012; Uzelli ve Korhan, 

2014).          

“Sağlık Bakanlığı’nın 2008 tarihli 11395 sayılı Genelgesi’ne göre 

yoğun bakım ünitesi; bir ya da daha fazla organ veya organ 

sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle yoğun bakım 

gereksinimi olan hastaların iyileşmesini amaçlayan, yerleşim birimi ve 

hasta bakımı açısından ayrıcalık taşıyan, ileri teknolojiye sahip 

cihazlarla donatılmış, 24 saat yaşamsal göstergelerin gözlemi ve hasta 

tedavisinin yapıldığı klinikler olarak tanımlanmıştır” (T.C. Sağlık 

Bakanlığı, 2008). 

Sağlık Bakanlığı’nın 03.04.2008 tarihli ve 11395 (2008/25) sayılı 

Genelgesi’ne göre; Yoğun Bakım Ünitelerinin Basamaklarına Göre 

Asgari Standartlarına Tablo 2.1’de yer verilmiştir. 
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Tablo 1. Yoğun Bakım Ünitelerinin Basamaklarına Göre Asgari Standartları (T.C. 

Sağlık Bakanlığı, 2008). 

 

Üniteler 

 

1.Basamak 

Yoğun Bakım 

Ünitesi 

2.Basamak 

Yoğun Bakım 

Ünitesi 

3.Basamak Yoğun 

Bakım Ünitesi 

Tanım Temel 

monitörizasyon 

(EKG, ritm, 

oksijen 

saturasyonu, kan 

basıncı, nabız, 

ateş) 

yöntemlerine 

sahip, sıvı ve kan 

ürünleri 

replasmanı, 

entübasyon, 

Kardiyopulmoner 

Resusitasyon ve 

hastanın ilk 

stabilizasyonu 

yapılabilen: 

-2. veya 3. 

basamak yoğun 

bakımlara 

transfer 

1. basamak 

yoğun bakım 

ünitelerine göre 

daha detaylı 

gözlem ve 

girişim 

gereksinimi 

olan, tek organ 

yetmezliği 

nedeniyle destek 

tedavilerinin 

yapıldığı 

(diyaliz, 

hemofiltrasyon, 

plazmaferez, 

mekanik 

ventilasyon 

gibi): 

-Kliniklerin 

içinde yer alan 

yoğun bakımlar 

Altta yatan 

özellikli (ağır, 

yüksek riskli) 

hastalığı 

nedeniyle takibi 

gereken hastaların 

yattığı özel (Beyin 

cerrahisi, 

Kardiyovasküler 

cerrahi, ciddi 

travmaların takip 

edildiği yoğun 

bakımlar gibi) 

yoğun bakımlar, 

solunum 

yetmezliği 

ve/veya çoklu 

organ işlev 

bozukluğu gibi 

tüm komplike 

hastaların kabul 
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yapabilen yoğun 

bakım üniteleri 

-Koroner yoğun 

bakımlar 

-2. ve 3. basamak 

yoğun bakımların 

diğer özelliklerini 

karşılayamayan 

yoğun bakım 

üniteleridir. 

(kardiyovasküler 

cerrahi ve 

koroner hariç) 

-3. basamak 

yoğun bakımlara 

transfer 

yapabilen yoğun 

bakım üniteleri 

-3. basamak 

yoğun 

bakımların diğer 

özelliklerini 

karşılayamayan 

yoğun bakım 

üniteleridir. 

edildiği, solunum 

desteği, renal 

replasman 

tedavisi, 

plazmaferez gibi 

destek 

tedavilerinin 

hepsinin 

yapılabildiği, en 

üst düzeyde tıbbi 

bakım ve tedavi 

yapılabilen yoğun 

bakım üniteleridir 
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Hasta 

Özellikler

i 

Takip ve 

tedavileri için 

rutin yöntemler 

yeterli olmayan, 

ancak, henüz 

organ yetmezliği 

başlamamış, 

solunum 

desteğine ihtiyaç 

duymayan, yakın 

takibi gereken 

hastalar (hafif 

ketoasidoz, hafif 

pankreatit, sık 

nazotrakel 

aspirasyon 

gereksinimi v.b); 

-2. veya 3. 

basamak yoğun 

bakım 

ünitelerinden 

çıkarılan henüz 

taburcu 

edilemeyecek 

hastalar 

1. basamak 

yoğun bakım 

hastası 

özelliklerine 

ilave olarak kısa 

süreli, detaylı ve 

nitelikli gözlem, 

girişim (invaziv 

monitörizasyon) 

ve yaşamsal 

destek 

gereksinimi 

bulunan 

hastalar; 

-3. basamak 

yoğun bakım 

ünitelerinden 

çıkarılan henüz 

taburcu 

edilemeyecek 

hastalar 

-Tek organ 

monitörizasyonu 

ve desteği 

gereken (diyaliz, 

1. ve 2. basamak 

hastalarının 

özelliklerine ilave 

olarak uzun süreli 

nitelikli gözlem 

ve girişim, uzun 

süreli yaşamsal 

destek 

gereksinimi 

bulunan veya 

çoklu organ 

yetmezliği 

gelişmiş hastalar; 

-İnvaziv veya 

noninvaziv 

mekanik 

ventilasyon ve 

ileri solunum 

monitörizasyonu 

gereken hastalar 

-Kronik organ 

bozukluğunun 

günlük aktiviteyi 

bozacak şekilde 

ilerlediği hastalar 
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-Komplike 

olmayan 

miyokard 

iskemili ve 

aritmileri mevcut 

hastalar 

-Cerrahi sonrası 

yakın takibi 

gereken hastalar 

-Organ 

yetmezliği 

olmayan ancak 

yaşamsal 

fonksiyonların 

aniden bozulması 

olasılığı olan 

hastalar (örn. 

zehirlenmeler, 

şok gelişmemiş 

kanamalar, 

komplike 

olmayan ancak 

riskli travmalar, 

yanıklar, 

pnömotoraks 

mekanik 

ventilasyon v.b.) 

hastalar 

-Cerrahi öncesi 

yoğun hazırlık 

ve destek 

ihtiyacı olan 

riskli hastalar 

-Düzeltilemeyen 

fizyolojik veya 

metabolik 

bozukluklar 

-Akut koroner 

sendromlar, akut 

dekompanse 

kalp 

yetmezlikleri, 

akciğer ödemi 

-Cerrahi sonrası 

yakın takip ve 

hemodinamik 

destek gereken 

veya uzun süre 

mekanik 

ventilasyondan 

- HELLP 

sendromu, ağır 

sepsis, septik şok, 

ARDS, ağır 

preeklampsi ve 

eklampsi gibi 

yakın takip ve 

tedavi gerektiren 

akut sorunlar 

-Kontrol 

edilemeyen veya 

fazla miktarda 

transfüzyon 

gereken 

kanamalar 

-Organ bozukluğu 

yapan 

zehirlenmeler 

-Cerrahi sonrası 

gelişen dahili 

komplikasyonlar 

(koroner 

sendromlar, 

sepsis, böbrek 

veya karaciğer 
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v.b.) 

-Komplike 

olmayan ve 

solunum desteği 

gerekmeyen 

psikiyatrik, 

nörolojik aciller 

ve ensefalopatiler 

-Solunum 

yetmezliği 

dışındaki 

komplike 

olmayan, akut 

gelişen, tek organ 

yetmezlikleri 

(diyaliz 

gerektirmeyen 

akut böbrek 

yetmezliği, stabil 

kronik böbrek 

yetmezliği, kalp 

yetmezliği, hafif 

seyreden 

karaciğer 

yetmezliği v.b.) 

ayrılamayan 

hastalar 

-Hayatı tehdit 

eden 

zehirlenmeler, 

kanamalar 

-Ağır 

enfeksiyonlar 

(sepsis, peritonit 

v.b.) 

-Solunum 

desteği gereken 

nöromüsküler 

hastalıklar, non 

invaziv mekanik 

ventilasyon 

gereken hastalar 

-Gebeliğin 

hayatı tehdit 

eden 

komplikasyonlar

ı (preeklampsi 

v.b.) 

-Hemotoraks, 

ampiyem, ağır 

yetmezliği gibi) 

-Birden fazla 

organı ilgilendiren 

sistemik 

hastalıkların akut 

sorunları 

-İzolasyon önlemi 

gereken hastalar 

(dirençli 

enfeksiyonlar, 

immünsuprese 

hastalar) 

- Ciddi santral 

sinir sistemi 

patolojisi ve 

cerrahisi (sinüs 

üzerinde kanama, 

çökme fraktürü, 

ciddi serebral 

ödem, 

subaraknoid 

kanama, diffüz 

aksonal 

yaralanma, spinal 

şok, kord ödemi 
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pankreatit, ağır 

malnütrisyon, 

akut karaciğer 

yetmezliği 

-Santral sinir 

sistemi patolojisi 

ve cerrahisi 

(minimal 

epidural, 

subdural 

hematom, 

posterior fossa 

patolojileri, 

kraniyal kırıklar, 

spinal lomber 

drenaj gibi) 

gibi), Glaskow 

skoru 7 ve altında 

olan hastalar 

-Kalp cerrahisi 

geçiren hastalar 

-Çoklu travma 

hastaları 

Yatak 

Sayısı 

-En az iki yataklı 

olmalıdır. 

-En az dört 

yataklı 

olmalıdır. 

-En az altı yataklı 

olmalıdır 

Hastaneni

n 

Personel 

Durumu 

Yoğun Bakım 

Sorumlusu bir 

uzman 

(Anesteziyoloji 

ve Reanimasyon, 

İç hastalıkları, 

Yoğun Bakım 

Sorumlusu bir 

uzman 

(Anesteziyoloji 

ve 

Reanimasyon, İç 

Yoğun Bakım 

Sorumlusu bir 

uzman 

(Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon, İç 

hastalıkları, 
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Göğüs 

hastalıkları veya 

Genel Cerrahi), 

spesifik yoğun 

bakımlarda o 

dalın 

uzmanlarından 

birisi 

-İç hastalıkları 

Uzmanı, 

-Genel cerrahi 

uzmanı, 

-Çocuk yoğun 

bakım üniteleri 

için çocuk 

hastalıkları 

uzmanı, 

Her vardiyada, 

ünitede bir 

hemşire 

hastalıkları, 

Göğüs 

Hastalıkları veya 

Genel Cerrahi), 

spesifik yoğun 

bakımlarda o 

dalın 

uzmanlarından 

birisi 

-İç hastalıkları 

uzmanı, 

-Genel cerrahi 

uzmanı, 

-Anesteziyoloji 

ve Reanimasyon 

uzmanı, 

-Çocuk yoğun 

bakım üniteleri 

için çocuk 

hastalıkları 

uzmanı 

-Beyin cerrahisi 

uzmanı veya 

nöroloji uzmanı 

(Konsültan) 

Göğüs 

Hastalıkları veya 

Genel Cerrahi), 

spesifik yoğun 

bakımlarda o 

dalın 

uzmanlarından 

birisi 

-İç hastalıkları 

uzmanı, 

-Genel cerrahi 

uzmanı, 

-Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 

uzmanı, 

-Beyin cerrahisi 

uzmanı veya 

nöroloji uzmanı, 

-Çocuk yoğun 

bakım üniteleiçin 

çocuk hastalıkları 

uzmanı, 

-Kardiyoloji 

uzmanı, 

-İhtiyaç duyulacak 
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- Kardiyoloji 

uzmanı 

(Konsültan) 

Her vardiyada, 

dört yatak için 

en az bir 

hemşire 

branşlarda 

kolayca 

ulaşılabilecek 

uzman hekimler, 

Her vardiyada, üç 

yatak için en az 

bir hemşire 

 

1. YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ 

Yoğun bakım üniteleri, sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olan 

hemşireler için diğer çalışma birimlerinden oldukça farklı birimlerdir. 

Yoğun bakım hemşireliği nitelikli eğitim ve uygulamaları içinde 

barındıran kompleks alandır (Kavaklı vd., 2009). Yoğun bakım 

hemşiresi, hayatı tehdit eden ve kompleks sorunları bulunan hastaların 

durumlarını tanımlayan, izleyen, güvenilir, kaliteli, ileri bakım ve 

tedavi uygulayan, hasta ve yakınları ile etkili terapötik ilişki kuran, 

iyileştirici, rehabilite edici ve koruyucu uygulamalarda bulunan sağlık 

profesyonelidir (Hemşirelik Yönetmeliği, 2011). 

 Kanada yoğun bakım hemşireler birliği yoğun bakım hemşiresi 

standartlarını; 

• Yoğun bakım hemşireleri, hastaları optimal fizyolojik dengenin 

geliştirilmesi için sürekli olarak değerlendirmek, izlemek ve 

yönetmek için gelişmiş becerileri ve özel bilgileri kullanır.  
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• Yoğun bakım hemşireleri, hastalara ve ailelere yabancı olan 

yüksek teknolojik bir ortamda optimum konforu ve refahı 

almasını sağlar. 

• Yoğun bakım hemşireleri, hastalar ve ailelerle güven, haysiyet, 

saygı, iletişim ve iş birliğine dayalı karşılıklı fayda sağlayan 

ortaklıklar için teşvik eder. 

• Yoğun bakım hemşireleri, yüksek riskli bir ortamda bakım 

sağlarken kanıt kavramı ile belirlenmiş güvenlik standartlarına 

ve protokollerine uygun bakım sağlar. 

• Ne zaman ki bakımın amacı yaşam idame eden terapilerden 

yaşam sonu tedavilerine değişiklik gösterdiğinde, yoğun bakım 

hemşireleri bu geçiş sürecinde hastaları ve aileleri destekler. 

• Yoğun bakım hemşireleri, hastanın, ailenin ve her profesyonel 

ekip üyesinin katılımının talep edildiği, kabul edildiği ve 

değerlendiği işbirlikçi uygulamaları teşvik eder. 

• Yoğun bakım hemşireleri, iş birliği, kalite iyileştirme, güvenlik, 

profesyonel büyüme, esenlik ve sorumlu kaynak kullanımına 

uygun bir kültür geliştirerek liderlik sağlar şeklinde 

tanımlamıştır (Edition, 2009). 

 

Yoğun bakım hemşireleri, hemşirelerin genel görev, yetki ve 

sorumluluklarının yanı sıra farklı sorumlulukları bulunmaktadır. 

Bunlar;  

a) Yoğun bakım enfeksiyonlarının gelişiminin önlenmesi için 

gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. 
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b) Hasta değerlendirmesinde kurumun benimsediği skorlama 

sistemleri ve skalaları uygular ve değerlendirir. 

c) Hastaların monitörizasyonu sağlar. Monitörizasyon olarak non-

invazif monitörizasyon tekniklerini kullanır. Kardiyak ritmi 

izler, acil durumlarda gerekli ekip ile iletişim kurar. 

d) Sıvı-elektrolit ve asit baz dengesine yönelik mevcut ve olası 

sorunların dikkate alınarak uygun hemşirelik bakımını planlar, 

uygular ve değerlendirir. 

e) Hastaların solunuma ilişkin sorunlarını çözmeye yönelik 

girişimleri planlar, uygular, değerlendirir, ventilatördeki hastaya 

bakım verir. 

f) Aspirasyon, oksijen tedavisi, vücut pozisyonları, genel vücut 

bakımı, postural drenaj, aseptik uygulamalar (sonda/kateter 

bakımı vb.) gibi temel girişimsel uygulamalara yönelik uygun 

hemşirelik aktivitelerini planlar, uygular ve değerlendirir. 

g) Bası yaraları, risk faktörleri, prognoz üzerindeki etkilerinin 

değerlendirilerek gelişiminin önlenmesi için uygun hemşirelik 

yaklaşımını sağlar, oluşması halinde uygun hemşirelik bakımını 

planlar, uygular ve değerlendirir. 

h) Hastalarda kontraktür oluşumunu önleyici girişimleri planlar ve 

uygular. 

i) Hastalarda emboli oluşumunu önleyici girişimleri bilir, hekimle 

birlikte gerekli planlamayı yapar ve uygular. 

j) Nörolojik hastalıkları olan (Anevrizma, KİBAS, SVO vb.) ve 

bilinci kapalı olan (intrakraniyal kanama vb.) hastaların izlemini 
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ve uygun pozisyon verilmesini sağlar, nörolojik 

değerlendirmelerini yapar. 

k) Kurum politika ve talimatları doğrultusunda, intravenöz sıvı 

infüzyonyonu ve kan/kan ürünleri transfüzyonu işlemlerini 

başlatır, takip eder, kaydeder; olası sorun ya da komplikasyonlar 

ortaya çıkar ise durumu hekime bildirir ve kurumda 

benimsenmiş standartlara göre gerekli girişimleri uygular. 

l) Pace makerli hastayı izler, bakımını bilir ve uygular. 

m) İntra aortik balon pompası yerleştirilmiş hastayı izler, bakımını 

bilir ve uygular. 

n) Hastaların beslenme gereksinimlerini belirler (enteral ve 

parenteral beslenme), gereksinimlerine göre hemşirelik bakımını 

planlar ve uygular, beslenmede kullanılan cihazların 

sterilizasyonunun devamlılığını sağlar. 

o) Yoğun bakım hastaları ile hasta yakınlarının psikososyal 

problemlerine uygun hemşirelik yaklaşımını sağlar (Hemşirelik 

Yönetmeliği, 2011). 

 

Ayrıca tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasına katılım 

sağlamada; 

a) Hastadan topladığı verileri ve hastanın genel durumundaki 

değişiklikleri değerlendirir, kaydeder, normalden sapmaları 

hekime bildirir. 

b) Diğer sağlık personelleri ile hasta vizitine katılır, hastanın tedavi 

ve bakım planının oluşturulmasına katkıda bulunur. 
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c) Hekim tarafından gerçekleştirilen invaziv tanı ve tedavi 

girişimlerine katılır; bu girişimler için hastayı hazırlar, işlem 

sırasında destek olur, işlem sonrasında hastayı izler. 

d) Hastanın laboratuvar tetkikleri için kan, idrar, sıvı ve doku 

örneklerini toplar; laboratuvara gönderir, değerlendirir ve 

hastanın hekimine bilgi verir. 

e) Her yaş grubuna özgü uygulanması gereken ilaç çeşitlerini, 

farklı dozlarını ve olabilecek yan etkilerini bilir; ilaç 

uygulamaları ve ilaç güvenliği ilkelerine bağlı kalarak, hekim 

istemine göre hastaya enteral, parenteral ve haricen verilecek 

ilaçları verir; uygulanan ilaç ve tedavilerin etki ve yan etkilerini, 

hastanın tedavi ve bakıma verdiği yanıtları gözler, kaydeder ve 

gerektiğinde ilgililere rapor eder. 

f) Acil ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır 

bulundurur. 

g) Kardiyak ritmi izler, yorumlar, öldürücü ritimleri tanır ve 

gerekli acil girişimleri bilir. 

h) Konsültasyonun yapılmasını takip eder; katılır. 

i) Acil durumlarda hekimle iş birliği sağlar. Arrest durumunda 

mavi kod çağrısı      yapar. Kurumun benimsemiş olduğu 

protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteği 

uygulamalarına katılır (oksijen verme, solunum desteği, kalp 

masajı, acil ilaçlar, tıbbi cihazların uygulanması gibi). Eğer o an 

ünitede hekim yok ve (geçerlilik süresi dolmamış) ileri yaşam 

desteği sertifikası var ise temel ve ileri yaşam desteği 

uygulamalarını başlatır, kalp masajı, solunum desteği, 
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defibrilasyon ve acil senkronize kardiyoversiyon uygular. 

Vakaları rapor eder. 

j) Acil durumlarda hekimle iş birliği sağlayarak ve kurumun 

benimsemiş olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam 

desteğinin uygulanmasını sağlar ve uygun hemşirelik 

aktivitelerini yerine getirmekten sorumludur (Hemşirelik 

Yönetmeliği, 2011). 

 

2. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNİN HASTA YAKINLARI 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

Yoğun bakım üniteleri, riskli ve kritik durumda bulunan hastaların 

tedavi ve bakımlarının yapıldığı, profesyonel sağlık ekibi, fiziksel 

yapıları, özel araç ve gereçleri ile diğer birimlere oranla farklı bir 

ortamdır. Bu açıdan yoğun bakım kavramı gerek hasta gerekse hasta 

yakını için ürkütücü ve endişe uyandırıcı bir algı oluşturmaktadır 

(Aykin, 2013; Koukouli et al., 2018). Bu ünitelerin kapalı alanlar 

olması, teknolojik açıdan karmaşık cihazların kullanılması, ziyaretin 

kısıtlı ya da yasak olması hasta ve yakınları için kaygı ve strese neden 

olmaktadır (Gürkan, 2009). YBÜ hastalarının genel durum ve bilinç 

düzeylerindeki değişiklikler göz önüne alındığında, tedavinin 

yönlendirilmesinde ve etkin kararların alınmasında hasta yakınları 

önemli bir rol üstlenmektedir (Erden vd., 2010). Bu yüzden hasta 

yakınları ile kurulan kaliteli ilişkiler çok önemlidir dahası, yoğun 

bakımda yatan hastaların yakınları anksiyete, depresyon, 

posttravmatik stres bozukluğu açısından risk altındadır (Sundararajan 

et al., 2014; Schmidt & Azoulay, 2012). 
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Yoğun bakım ünitelerinde hastaları olan aile üyeleri için bütünsel 

hemşirelik bakımı sağlamak hem gerekli hem de bakımın ayrılmaz bir 

parçasıdır. Hastaların yoğun bakım ortamında yer alma hali, aile 

üyeleri üzerinde psikolojik ve fiziksel semptomlara, en sık olarak 

stres, anksiyete ve depresyona neden olmaktadır. Bu belirtiler de aile 

üyelerinin genel refahını etkileyebilir (McAdam & Puntillo, 2009). 

Yapılan bir çalışmada, yoğun bakım ünitesinde hastası bulunan aile 

üyelerinin stres ile baş edemediklerinde aile üyelerinin yarısından 

fazlası (%57) orta ile şiddetli düzeyde travmatik strese sahip iken 

%80'ninde sınırda anksiyete belirtileri bulunmakta ve %70'i sınırda 

depresyon belirtileri göstermektedir. Aile üyelerinin %80'ninden 

fazlasında yorgunluk, üzüntü ve korku gibi başka fiziksel ve duygusal 

semptomların bulunduğu da belirtilmektedir (McAdam & Puntillo, 

2009). 

Aile üyelerinin hasta bireyi kaybetme korkusu, maddi kaygılar, rol ve 

sorumluluk değişiklikleri ve diğer aile üyelerinden uzak kalma, tanı ve 

tedavi uygulamalarının bilinmemesi, hastalık seyri belirsizliği ve 

benzeri sebepler de aile üyelerinin anksiyete yaşamalarına, bu sebeple 

psikolojik yardıma ihtiyaç duymalarına neden olabilmektedir 

(Taşdemir ve Özşaker, 2007). Koukouli ve arkadaşlarının (2018) 

yaptıkları çalışmada hastaların yoğun bakımda yatıyor olması ailelerin 

yaşam düzenini bozduğu bununla beraber rol ve sorumluluklarıyla 

ilgili değişikliklere sebep olduğu belirtilmiştir (Koukouli et al., 2018). 

Yapılan diğer bir çalışmada da yoğun bakımda hastası olan aile 
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üyelerinde uyku bozukluğu ve yorgunluğun daha fazla olduğu tespit 

edilmiştir (Chang, 2018). 

2.1. Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Yakınlarının 

Gereksinimleri 

Yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hastaların aile üyelerinin 

ihtiyaçları ilk kez Molter tarafından aile üyelerinin memnuniyetlerinin 

belirlenmesi adına yapılan bir çalışmada ele alınmıştır. Molter 

tarafından yapılan çalışmada, ailelerin tanımladıkları en önemli 10 

ihtiyaç aşağıdaki şekilde sıralanmıştır (Molter, 1979):  

• Umut olduğunu hissetme, 

• Hastane personelinin hastaya yeterince bakım verdiğini 

hissetme, 

• Hastaya yakın bir yerde bekleme odasının olması, 

• Hastanın durumundaki değişiklikler hakkında evden aranma, 

• Prognozu bilme, 

• Sorulara dürüst bir şekilde yanıt verilmesi, 

• Hastanın hastalığındaki ilerlemelerle ilgili gerçekleri bilme, 

• Günde bir kez hasta hakkında bilgi alma, 

• Anlaşılan terimlerle açıklamaların yapılması, 

• Hastayı sık sık görme 

 

Aile üyelerinin memnuniyet düzeylerinin artması için tanımlanan bu 

ihtiyaçların karşılanması gerektiği belirtilmektedir (Bahçıvan vd., 

2011). Yapılan araştırmalar neticesinde yoğun bakım ünitesinde 

hastası olan aile üyelerinin ihtiyaçları temel olarak üç grupta 
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toplanmaktadır. Bunlar; bilgi eksikliği, duygusal psikolojik destek 

gereksinimi, kişisel ihtiyaçlardır (Bayraktar, 2016).   

Aile üyeleri yoğun bakımda yatan hastalarına gereken bakımın 

sunulduğunu bilmek istemektedirler. Aile üyelerinin korku, endişe ve 

üzüntülerinin giderilmesi amacıyla yoğun bakım ünitesi kavramı, 

kullanılan cihaz ve araç-gereçler, sağlık ekibi, uygulanan bakım, 

hastalığın seyri, tedavi için kullanılan ilaçlar, tedavinin neden 

uygulandığı, hasta yakınları için bekleme salonu olanakları, 

bilgilendirmenin kim tarafından ne sıklıkla ne zaman ve nerede 

yapılacağı, hastanın durumu değişirse evde iken aranma, enfeksiyon 

oluşumuna yönelik alınması gereken önlemler, ziyaret günleri ve 

saatleri, destek sistemleri vb. konular hasta yakınlarına açıklanmalıdır 

(Gürkan, 2009; Verhaeghe et al., 2005). Plansız yatışlarda hasta ve 

aile üyelerinin psikolojik açıdan hazırlık aşaması bulunmamaktadır. 

Bu durumda hastaların ve aile üyelerinin desteklenmeye ve 

bilgilendirilmeye ihtiyaçları vardır (Gaeeni et al, 2014; Bayraktar, 

2016).  

Hasta yakınlarının duygusal bağı olan aile üyelerini yoğun bakımda 

savunmasız, bilinci kapalı, kendileri ile iletişim kuramayan konumda, 

mekanik ventilasyon uygulanırken görmeleri onları emosyonel olarak 

yıpratan bir durumdur. Bu zor dönemde hastaların olduğu kadar 

yakınlarının da desteğe ihtiyaçları vardır (Özdemir, 2009; Bahçıvan 

vd., 2011). Yoğun bakımda çalışan sağlık personeli, hastanın kritik 

durumuna, tanı ve tedavi ile ilgili yapılabilecek uygulamalara, 

hastanın hayati fonksiyonlarının takibine ve bakım hizmetlerine 
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odaklanarak, hasta yakınlarının endişe, korku ve merak içerisinde 

olabileceğini unutmaktadır (Aykin, 2013). Yoğun bakımda tedavi olan 

hasta ailelerinin en temel gereksinimi, dürüst, anlaşılır ve zamanında 

bilgi verilmesidir. Aileler genellikle hastayla ilgili umut olduğunu 

hissetmek ve prognozu bilmek istemektedirler (Bahçıvan vd., 2011). 

Hasta Hakları Yönetmeliği’ne göre, “Hastaların, kendileri ya da yasal 

varisleri kanalıyla, tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası 

gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kuruluşun kendilerine ilişkin 

tıbbi dokümantasyonuna ulaşma ve kendisine ilişkin tıbbi 

dokümantasyonun bir kopyasını alma hakkı” vardır (Hasta Hakları 

Yönetmeliği, 1998). Hasta yakınlarının sağlık profesyonelleri 

tarafından bilgilendirilmesine yönelik yapılan çalışmada; aile 

üyelerinin %54’ünün hastalığın tanısı, tedavisi ve prognozuna ilişkin 

temel özellikleri anlamadıkları ifade edilmiştir (Aykin, 2013). Hasta 

ve yakınları ile daha etkili iletişim kurabilmenin bir yolu da hasta ve 

yakınlarına entübasyon ve mekanik ventilasyon konusunda bilgi 

vermek olabilir. Bu konuda, hasta ve yakınlarına yönelik “Entübasyon 

nedir? Nasıl yapılır? Mekanik ventilasyon nedir? Kimlerin bu 

uygulamaya ihtiyacı vardır?” gibi yapılan bilgilendirme ile hasta ve 

yakınlarının anksiyeteleri, korkuları azalacaktır (Grossbach et al., 

2011). 

Aile üyeleri için kişisel ihtiyaçlar; hastanenin ulaşılabilir mesafede 

olması, hastane ortamı, haberleşme ve ziyaret olanakları, hijyen, 

bekleme salonları gibi fiziksel özellikleri kurumsal ve çevresel 

faktörleri barındırmaktadır. Hastanelerin aile üyelerine sağlayacağı 
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fiziksel veya sosyal yönden sunulan konfor onların kendilerini evinde 

hissetmelerini sağlamakla birlikte yaşanan stresi de azaltacaktır 

(Özdemir, 2009). 

3. STRES KAVRAMI 

Stres kelime anlamı olarak Latince ‘estrictra’ kökeninden türemiştir 

(Fink, 2017). Hans Selye’den aktarıldığına göre stres; vücudun 

herhangi bir talebe spesifik olmayan tepkisi ve bu tepkiyi düzeltmek 

için bulunduğu girişimler olarak tanımlanmıştır (Collier et al., 2017). 

Stres, iç ve dış ortamdan kaynaklanan etkenlerin, birey tarafından 

tehdit edici veya zararlı olarak değerlendirilmesinin ardından bedensel 

ve psikolojik boyutlarda ortaya çıkan fazla uyarılma halidir. Ancak, 

her zaman hastalıklara ve olumsuzluklara yol açan bir durum 

olmadığı, yaşamdaki güçlükler ile direnmede, fiziksel, ruhsal 

dayanıklılığın artmasında olumlu rol oynadığı belirtilmektedir (Fink, 

2017; Yıldırım, 2014). 

Organizmanın stres verici bir olayla karşı karşıya geldiği durumlarda 

insanda hem bedensel hem de psikolojik düzeyde bir dizi olay 

meydana gelmektedir. Bu tepkiye “savaş ya da kaç” denmektedir. 

Canlılar başa çıkamayacağını gördüğü tepkiden kaçmakta, başa 

çıkabileceği tepkiyle savaşmakta ve oluşan yeni ortama uyumu 

gerçekleşmektedir (Fink, 2017). Selye belirli stres durumunda canlının 

bozulmuş dengesinin tekrardan uyumunu sağlamak için tepki 

göstermesine, dengesini kurabilmesine “Genel Adaptasyon Sendromu 

(GAS)” adını vermiş ve bunu üç dönemde incelemiştir (Aktaran 

Collier et al., 2017; Fink, 2017). Bunlar; 
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• Alarm Dönemi: Kişinin stresle karşılaştığı ilk andır. Bu 

aşamada kişi strese uyum sağlamaya çalışmaktadır. Stresle 

mücadelede vücutta bazı değişiklikler meydana gelmektedir. 

Bunlar; göz bebeklerinde büyüme, ağız kuruluğu, boyun ve 

omuz kaslarında gerginlik, sık nefes alma, terlemedir. Stres bu 

aşamada biterse kişi rahatlamakta, stres devam ederse direnç 

aşamasına geçiş olmaktadır (Aktaran Collier et al., 2017; Fink, 

2017). 

• Direnç Dönemi: Strese direnmek için verilen tepkiler 

dönemidir. Savaş ya da kaç dönemidir. Bu dönemde organizma 

denge sağlamaya çalışmaktadır. Stresle mücadele edilerek 

direnç dönemi başarılı atlatılırsa kişi rahatlamakta, başarısız 

olunup stres devam ederse kişi tükenme dönemine geçmektedir 

(Aktaran Collier et al., 2017; Fink, 2017). 

• Tükenme Dönemi: Bu dönemde kişi artık stres karşısında 

dayanıklılığını kaybetmiştir. Vücut direncini kaybederek 

yorgunluk, sinirlilik, aşırı yemek yeme, ağlama ve gülme 

krizleri, kas ağrıları, baş ağrısı, kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon 

gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır (Aktaran Collier et al., 2017; 

Fink, 2017). 

 

Stresle karşılaştığımda, vücudumuz strese yönelik birçok tepki 

vermektedir. Stresin fiziksel semptomlar; taşikardi, hiperventilasyon, 

hiperglisemi, kasların gerginliğinde artma, kasılma ve eklem ağrıları, 

ağızda ve boğazda kuruluk, yorgunluk, baş ağrısı ve baş dönmesi, 

ellerde ve ayaklarda terleme, mide bulantısı-kusma, diyare ve 
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konstipasyon, irritabilite ve aşırı hassasiyet yer almaktadır (Collier et 

al., 2017; Fink, 2017). Kişi strese karşı etkili bir baş etme 

mekanizması geliştirirse bu fiziksel semptomlar ortadan kalkabilir. 

Ancak stres süresi uzar ve kronik stres halini alırsa yarattığı yıkım 

onarılamaz ve bireyde fiziksel sorunların yanında, psikolojik, 

davranışsal ve sosyal belirtiler ortaya çıkmaktadır (Fink, 2017; 

Yıldırım, 2014). 

Kişi özellikle stresli durumdan uzaklaşmak amacıyla davranışsal 

tepkilere başvurmaktadır. Bu durumda kişinin stresle baş edebilmek 

için kullandığı yöntemlerin olumsuz etki yarattığı ve stresi arttırdığı 

görülmektedir. Genel olarak kullanılan bu yöntemler şunlardır; alkol, 

çay, kahve, sigara, uyuşturucu, ilaç gibi maddelere sığınma, aşırı 

yemek yeme veya iştahsızlık, saldırganlık, içe kapanma, intihar gibi 

uygun olmayan davranışlar ve çeşitli savunma mekanizmaları ile 

kendini aldatmaya yönelik davranışlardır (Collier et al., 2017; Fink, 

2017). Bu davranış değişiklikleri, kişinin stresle ilgili deneyimine ve 

sosyal desteğine, mesleki performansına ve eğitim düzeyine, 

karakterine ve sosyalleşme yapısına göre de değişiklik göstermektedir 

(Yıldırım, 2014).  

Kişide stresin meydana getirdiği fiziksel belirtiler ile davranışsal 

belirtilerin yanında psikolojik belirtilerde bulunmaktadır. Bireylerde 

stresin sebep olduğu psikolojik belirtiler arasında: endişe, kaygı, 

gerginlik, çaresizlik, yetersizlik duyguları bulunmaktadır (Collier et 

al., 2017; Fink, 2017). Kişilerde stres bazen baş etmeden geri çekilme, 

içe kapanma, pasif kalma, sorunlarla yüz yüze gelmek istememe gibi 
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davranışlar gösterirken bazen de tam tersi olarak kişiler gergin, öfkeli 

ve sinirli bir davranış göstermektedirler. Kişilerde oluşan bu 

psikolojik belirtiler strese karşı duygu, düşünce olarak yansıtılması 

sonucu oluşmaktadır. Ayrıca bireyin duygu, düşünce gibi iç 

yaşantılarına etki eden stres belirtileri davranışlarını da yakından 

etkilemektedir. Yaşanan bu olumsuz duygular anksiyete, depresyon, 

kaygı bozukluklarına sebep olmaktadır (Collier et al., 2017; Fink, 

2017; Yıldırım, 2014). 

Bireyin stresle baş etme süreci ve stres birlikte ele alınması gereken 

kavramlardır. Deneyimlenen olaylar karşısında uygun olan kaynakları 

kullanmayan kişilerde baş etmede yetersizlik görülmekte böylece kişi 

stres yaşamaktadır. Stresin kronik hale gelmesi halinde ise vücudun 

dengesi bozulup ruhsal, fiziksel ve sosyal sorunlar ortaya çıkmaktadır 

(Collier et al., 2017; Fink, 2017). 

3.1. Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Yakınlarının Yaşadıkları 

Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri 

Yoğun bakımlar, hem hasta hem de yakınlarının ziyaretin sınırlı ya da 

yasak olması, kapalı ortamlar olması, teknolojik yönden karmaşık 

cihazların bulunması sebebiyle korkutucu olabilmektedir (Koukouli et 

al., 2018). Yoğun bakım ünitelerinde ilgi hasta ve hastalık üzerinde 

olmaktadır. Ancak bu sırada YBÜ’nün dışında bekleyen aile ile 

içerideki hasta arasında yaşanan, korku, endişe, merak vb. duygular 

göz önüne alınmayıp, aile sadece hasta için gerekli bazı malzemelerin 

tedarik edilmesi veya evrak kayıt gibi işlemlerin yürütülmesini yapan 

kişiler olarak görülmektedir (Özgürsoy ve Akyol, 2008). Yoğun 
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bakıma kabul genellikle plansız olmakta ve hastaların kritik bir 

durumda olduğu kabul edilmektedir. Hasta yakınları içinde sıklıkla bu 

beklenmedik bir durumdur ve aileyi olumsuz yönde etkileyen 

değişikliklere neden olmaktadır (Hussin and Hashim, 2012; Tuna vd., 

2014). YBÜ’lere kabul edilen hastaların aile bireyleri; hastanın 

durumunun kritik olması, hastalık gidişatının belirsiz olması, hastaları 

hakkında yeterli bilgiye ulaşamama, personelin olumsuz davranışları, 

uygulanan tedavinin bilinmemesi, yoğun bakım ünitesindeki çevre ve 

karmaşık ekipmanlar ve yoğun bakıma yabancı olma gibi nedenlerle 

korku, endişe, fiziksel ve ruhsal yorgunluk, umutsuzluk, hayal 

kırıklığı gibi stres ve anksiyete belirtilerini içeren kriz dönemi ile karşı 

karşıya kalmaktadırlar (Frivold vd., 2016; Gaeeni vd., 2015; Hussin 

and Hashim, 2012).  

 

Sağlık profesyonellerinin çoğu, hasta yakınları için YBÜ’nün 

kapısında beklemenin stresli olduğunu hatta bu sürecin aile için bir 

kriz durumu olduğunu kabul etse bile, aileleri yeterince 

bilgilendirmemekte, hasta ziyaretlerini sınırlandırmakta, hasta 

yakınlarının hasta bakımına katılmalarına izin vermemektedir (Alaca 

vd., 2011; Sánchez-Vallejo et al., 2016). Hastasının durumu ile ilgili 

endişelenen hasta yakınlarının %87’si travmatik stres yaşamaktadır 

(Matt et al., 2017).  

Petrinec ve arkadaşlarının yoğun bakımda yaptığı çalışmada, yoğun 

bakımda hastası olan aile üyelerinin stresle başa çıkmada, en etkili baş 

etme tarzlarından kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım ve 
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sosyal destek arama yaklaşımını kullandıkları belirtmiştir (Petrinec et 

al., 2015). Koukouli ve arkadaşlarının yoğun bakımda tedavi gören 

genel durumu kritik olan hastaların yakınlarıyla yaptığı diğer bir 

çalışmada, aile üyelerinin baş etme tarzları olarak iyimserlik, aile 

desteği, maneviyat vb. etkili baş etme tarzı kullandıkları bunun yanı 

sıra aile üyelerinin süreç içinde olumsuz ve yoğun duygular 

yaşadıkları, çaresiz ve boyun eğici yaklaşım gibi etkisiz baş etme 

mekanizmaları kullandıkları belirtilmiştir (Koukouli et al., 2018). 

Kirshbaum ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise yoğun bakım 

ünitesine yatışı olan hastaların yakınlarının çaresiz yaklaşım 

göstererek etkisiz başa çıkma tarzlarını kullandıkları bildirilmiştir 

(Kirshbaum-Moriah et al., 2016). Hasta yakınlarının çoğunun hasta 

ziyareti sırasında sağlık personelinden hastanın durumu hakkında 

sağlıklı bilgi alma beklentisi içinde olduğu görülmektedir. Hasta 

yakınlarına yönelik planlanan girişimler, hastanın durumu hakkında 

yeterli bilgilendirmeyi içermelidir. Bu şekilde yapılacak 

bilgilendirmenin hasta yakınlarının mevcut durum ile baş etme 

becerilerini geliştirebileceği bildirilmektedir (Koyuncu vd., 2016). 

 

4. YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE HASTA YAKINLARININ 

MEMNUNİYETİ 

Memnuniyet kompleks bir duygudur ve beklenti ile algılama-

karşılanma arasındaki ilişkiyle belirlenmektedir. Anlaşılabilir 

terimlerle konuşmak, hasta yakınına konuşması için daha çok fırsat 

vermek, kriz anlarında hasta yakınını göndermemek gibi küçük 

ayrıntılar önemli role sahip olmakta ve aile bireylerinin stres 
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düzeylerini azaltmaktadır (Stricker et al., 2009). Başlangıçta yoğun 

bakımlarda kalite belirleyicileri olarak mortalite, yatış süresi ve 

hastaların fonksiyonel durumları göz önünde bulundurulmuş, ilerleyen 

zamanlarda ise yoğun bakım ünitelerinde hasta ve hasta yakınlarının 

memnuniyetleri de değerlendirilmeye başlanmıştır (Erdal vd., 2013; 

Hunziker et al., 2012). Ancak yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların 

çoğunluğunun bilinci kapalı olduğundan anket değerlendirilmesine 

katılamayacakları için bu konuda hasta yakınlarının görüşlerine 

başvurulmuştur. Böylelikle, hasta yakınlarının memnuniyet 

değerlendirmeleri, yoğun bakım ünitelerinde verilen sağlık hizmetinin 

kalitesinin sorgulanmasında önemli ölçütlerden biri olmuştur (Erdal 

vd., 2013). Hasta yakınlarının memnuniyetlerinin ölçülmesi sunulan 

hizmetin en uygununun sağlanması ve sürdürülmesinde önemli bir 

araçtır. Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyet düzeyleri arttıkça 

bağlılık oranları da artmaktadır (Tunca ve Aydın, 2016).  

Hasta yakını memnuniyetini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. 

Bunlar; hasta yakınlarının hastaları ile ilgili bilgi almak ve önemli 

kararlar alınırken fikirlerini sormak, sosyal, emosyonel ve manevi 

destek vermek, uygun bekleme salonu varlığı, aile-personel ilişkileri, 

bekleme süresi, ziyaret saatlerinin süresi, hasta-hemşire oranı ve 

bakım kalitesi gibi faktör bildirilmiştir (Koyuncu vd., 2016; Stricker et 

al., 2009). 

Yapılan çalışmada, hasta yakınlarının memnuniyetinin yüksek olduğu; 

hasta hakkında düzenli bilgilendirmenin, hasta ziyareti yapılmasının, 
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yapılacak girişimler ile ilgili daha detaylı bilgilendirmelerin 

memnuniyeti etkilediği bildirilmiştir (Tokur vd., 2016). 

Ailede hasta bir bireyin olmasının bakım verenler için ciddi bir yük 

oluşturmaktadır. Birçok stres faktörünün yer aldığı yoğun bakım 

biriminde yatarak tedavi görmek hem hastayı hem de ailesini olumsuz 

etkilemektedir (Özgürsoy ve Akyol, 2008). YBÜ’lerde verilen 

hizmetten memnun kalmayan aile bireyleri daha yüksek depresyon ve 

anksiyete yaşadıklarını bildirmektedir (Fumis et al., 2015). 

Hastanın prognozundan bağımsız olarak, ailenin kendine özgü 

ihtiyaçları tanımlanmalı, beklentiler öğrenilmelidir. Ailelerin sadece 

ziyaretçi olmadığı, sevdikleri kişinin tedavi işlemlerini takip eden ve 

sorumluluk alan kişiler olduğu akılda tutulmalıdır. Tüm bu 

nedenlerden dolayı YBÜ’lerde aile ihtiyaç ve memnuniyetinin 

değerlendirilmesi şart olup bilgilendirme ve karar verme işlemlerinin 

doğru ve yeterli yapıldığından emin olunmalıdır. Ailelerin tedavi 

yeterliliğindeki memnuniyeti ancak bu şeklide sağlanabilmektedir 

(Stricker et al., 2009). 

5. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN 

YAKINLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE STRESLE 

BAŞ ETME TARZLARININ KARŞILANMASINDA 

HEMŞİRENİN ROLÜ 

Yoğun bakımda hastanın hak ettiği bakım ve tedavinin verilmesi 

kadar, hasta ve yakınlarına bu zorlayıcı dönemde destek olmak da 

yoğun bakım ekibinin görevleri arasındadır. Hasta yakınlarında 

sevdiği bireyi kaybetme korkusu, mali kaygılar, rol değişiklikleri ve 
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bu süreçte diğer aile üyelerinden ayrılma stres ve kaygıya neden 

olmaktadır. Hasta ve yakınlarının bu zorlu deneyimleri sırasında 

desteklenmesi görevi büyük oranda hemşirelere düşmektedir 

(Koyuncu vd., 2016). Ancak yoğun bakım ortamında çoğu hemşire 

hastanın bakımına odaklanırken, hasta yakınlarını ihmal 

edebilmektedir (Özgürsoy ve Akyol, 2008). Hasta yakınlarının 

çoğunun hasta ziyareti sırasında sağlık personelinden hastanın durumu 

hakkında sağlıklı bilgi alma beklentisi içinde olduğu görülmektedir 

(Koyuncu vd., 2016).  

Dürüst, anlaşılır ve zamanında bilginin alınması, YBÜ'deki hastaların 

aile üyelerinin birincil endişeleri arasındadır. Bunun yanı sıra, desteğe, 

rahatlığa, yakınlığa ve güvenceye ihtiyaçları vardır. Aileler umut 

olduğunu hissetmek ve genel olarak prognozu bilmek isterler. Etkili 

iletişim, YBÜ sağlık hizmeti sağlayıcıları ve hastaların aileleri 

arasındaki en önemli faktördür. Etkili iletişim sayesinde; aile 

memnuniyetini, YBÜ personeline olan güveni, klinik karar vermeyi ve 

aile üyelerinin psikolojik refahını iyileşmesi sağlanmaktadır (Chaitin 

et al., 2007). YBÜ’de yatan hastaların yakınlarının en önemli 

gereksinimlerin “dürüst ve yeterli bilgi alma” ve “yoğun bakım 

çalışanlarının hastaları ile ilgilendiklerini hissetme” gelmektedir. 

Hasta yakınları ile yapılan görüşmelerin kalitesi, ihtiyaçlarının 

belirlenmesi ve karar alma sürecine dâhil edilmesinin hasta 

yakınlarının memnuniyetini arttırarak oluşabilecek bazı psikososyal 

sorunların önüne geçilebilmektedir (Yalamaoğlu vd., 2013).  

Bakım verme, hemşirelerin bağımsız olarak uyguladığı, geleneksel ve 
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en eski rollerinden olup çağdaş mesleki rolleri içinde de ağırlığını 

korumaktadır. Hemşire bu rolünü yaşama geçirirken bireyi, aileyi ya 

da toplumu bir bütün olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle hemşire, 

hasta bireyle beraber hastanın her türlü sağlığını olumlu olumsuz 

etkileme potansiyeli bulunan hasta yakınlarını, bakım verenlerini de 

göz önünde bulundurmalıdır (Gedük, 2018). Hemşirelik bakımının 

temelini oluşturan bütüncül yaklaşımda; bireyin çok yönlü bir varlık 

olduğu ve daima etrafı ile etkileşim halinde olduğu kabul 

edilmektedir. Bütüncül sağlık yaklaşımında yoğun bakımda hastası 

olan hastaların yakınlarına, sağlık ekibi üyeleri özellikle hasta ve 

yakınları ile daha fazla zaman geçiren hemşireler, yardımcı olmaları 

gerekmektedir (Koyuncu vd., 2016; Özdemir, 2009).   

 

Bu durumda hemşire aile üyelerini yoğun bakım ortamında fiziksel ve 

psikososyal açıdan ortama adaptasyonunu artırmalıdır (Akdemir ve 

Birol, 2011; Koukouli et al., 2018; Erdoğan, 2019). Yoğun bakım 

hemşireleri aile üyelerinin verilen bakım ile ilgili endişelerini 

gidermelidir. Böylelikle aile üyeleri ve sağlık profesyonelleri arasında 

güven oluşturulabilmektedir. Bu amaçla hemşire yoğun bakım 

ortamını tanıtmaları, hasta takip-tedavisi ve prognozu ile ilgili dürüst 

bilgilendirme yapmalıdırlar (Özdemir, 2009; Erdoğan, 2019; 

Mckierman & Mccarthy, 2010). Hemşirenin hasta ve ailesine destek 

olması ve destek kaynaklarını oluşturması gerekmektedir. Bu 

dönemde hasta ve aile üyeleri yoğun bakım profesyonelleri tarafından 

desteklenmeli ve gereksinimleri karşılanmalıdır (McKiernan & 
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Mccarthy, 2010; Koukouli et al., 2018; Schmidt & Azoulay, 2013). 

Literatürde hemşirenin kişilerarası iletişimi, tutum ve davranışı, 

hastalığın prognozu hakkında bilgilendirme düzeyi, memnuniyeti 

etkileyen en önemli faktör olduğunu belirtilmektedir (Arıkan vd., 

2007; Onay ve Uğur, 2011).Yapılacak bilgilendirmenin hasta 

yakınlarının mevcut durum ile baş etme becerilerini geliştirebileceği 

gibi, hastalarının yeterli bakım aldığı konusunda rahatlamalarına ve 

sağlık personeline duydukları güvenin artmasına katkı sağlayacağı 

bildirilmektedir (Koyuncu vd., 2016; Özdemir, 2009).  

Bedensel ve ruhsal uyumsuzluğun yaşandığı bu kötü anlarda 

hemşireler kişilerin kaygılarını dinleyebilmeli, empati yapabilmeli, bu 

girişimlerin stresi azalttığı bilinmelidir. Kendini güçlü hisseden birey 

baş etme sürecini daha kolay atlatmakta, zor zamanlara ilişkin 

adaptasyonu kolay olmakta ve memnuniyeti artmaktadır (Yılmaz, 

2011). Bu sebeple hasta yakınlarının memnuniyetlerinin ve stresle 

başa çıkma tarzlarını belirlenmesi ve hemşirelik bakım planlarına 

bunlara yönelik müdahalelerin dahil edilmesi önemlidir. 
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GİRİŞ 

Kanser, tüm dünyayı etkileyen insidansı oldukça yüksek, hem mor-

talite hem de morbidite oranları gün geçtikçe artan toplum sağlığını 

olumsuz etkileyen önemli bir hastalıktır (Gül, Aygin, 2021). Meme 

kanseri, yaklaşık olarak MÖ 1500'de ilk kez eski Mısırlılar tarafından 

bildirilmiştir. 3500 yıldan fazla bir süre önce bildirildiği için çok uzun 

bir geçmişe sahiptir (Bhushan, Gonsalves, & Menon, 2021). Meme 

kanseri, memenin glandüler dokusundaki kanalların (% 85) veya 

lobüllerinin (% 15) astar hücrelerinde (epitel) ortaya çıkar. 

Başlangıçta, kanserli büyüme kanal veya lobülle ("in situ") sınırlıdır, 

burada genellikle hiçbir belirtiye neden olmaz ve yayılma (metastaz) 

için minimum potansiyele sahiptir. Zamanla, bu in situ (evre 0) 

kanserler ilerleyebilir ve çevreleyen meme dokusunu istila edebilir 

(invaziv meme kanseri), ardından yakındaki lenf düğümlerine 

(bölgesel metastaz) veya vücuttaki diğer organlara yayılabilir (uzak 

metastaz). Bir kadın meme kanserinden ölürse, bunun nedeni yaygın 

metastazdır (WHO, 2021). 

Günümüzde meme kanseri en yaygın ikinci kanser türüdür (Bhushan, 

Gonsalves, & Menon, 2021). Meme kanseri tedavisi, özellikle hastalık 

erken teşhis edildiğinde oldukça etkili olabilir. Meme kanseri tedavisi 

genellikle meme tümöründen kan yoluyla yayılan kanserli hücreleri 

tedavi etmek için cerrahi olarak çıkarma, radyasyon tedavisi ve ilaç 

(hormonal tedavi, kemoterapi ve/veya hedefe yönelik biyolojik tedavi) 

kombinasyonundan oluşur. Kanserin büyümesini ve yayılmasını 

önleyebilen bu tür tedaviler hayat kurtarır (WHO, 2021). 
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1. MEME KANSERİNİN TANIMI VE İNSİDANSI 

 

1.1. Tanım 

 

Meme kanseri, memedeki süt bezleri ve süt kanallarında anormal 

hücrelerin kontrolsüz büyümesi ile oluşan moleküler düzeyde 

heterojen ve sistemik bir hastalıktır (Zengin, Ören, 2018; Harbeck, 

Penault-Llorca, Cortes, Gnant, Houssami, Poortmans, 2019; WHO, 

2021). Günümüzde meme kanseri de kronik hastalık olarak kabul 

edilmektedir. Erkelerde, çocuklarda ve gebeliklerde nadir görülür 

(Zengin, Ören, 2018). Meme kanserinin farklı türleri vardır. Meme 

kanserinin türü, memedeki hangi hücrelerin kansere dönüştüğüne 

bağlıdır (CDC, 2021). 

 

1.2. İnsidans 

 

Meme kanseri, dünya çapında kadınlarda en sık görülen (Tablo 1) ve 

2015 yılında yaklaşık 570.000 ölümle sonuçlanan kanserdir. Dünyada 

her yıl 1,5 milyondan fazla kadına (tüm kanserli kadınların %25'ine) 

meme kanseri teşhisi konuyor (Sun, et al 2017). 2020'de dünya 

genelinde 2,3 milyon kadına meme kanseri teşhisi konmuştur ve 685 

000 kadın meme kanseri nedeniyle ölmüştür. 2020'nin sonu itibariyle, 

son 5 yılda meme kanseri teşhisi konan 7,8 milyon kadın hayatta 

kalmıştır. Bu durum meme kanserinin dünyanın en yaygın kanseri 

olduğunun kanıtıdır (Grafik 1). Dünya genelinde kadınlar meme 

kanseri nedeniyle diğer kanser türlerine göre daha fazla yaşamlarını 

engelli geçirmekte ve sağlıklı geçirilecek yıllarını kaybetmektedir. 

Meme kanseri dünyanın her ülkesinde kadınlarda ergenlikten sonra 
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herhangi bir yaşta görülmekle birlikte ileri yaşlarda sıklığı artmaktadır 

(WHO, 2021). Erkelerde, çocuklarda ve gebelik dönemlerinde nadir 

görülmektedir (Zengin, Ören, 2018). 

Tablo 1. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’nın (IARC) Yayınladığı 

GLOBOCAN 2020 Verilerine göre Kadınlarda En Sık Görülen İlk Beş Kanserin 

Dağılımı (IARC, 2020) 

Sıralama TÜRKİYE DÜNYA ASYA AVRUPA AMERİKA 

1 Meme Meme Meme Meme Meme 

2 Tiroit Kolorektal Kolorektal Kolorektal Kolorektal 

3 Kolorektal Akciğer Akciğer Akciğer Akciğer 

4 Akciğer Uterus 

Serviksi 

Uterus 

Serviksi 

Uterus 

Serviksi 

Uterus 

Serviksi 

5 Uterus 

Korpusu 

Tiroit Tiroit Uterus 

Korpusu 

Tiroit 

 

Dünya kadınlarında görüldüğü gibi ülkemiz kadınlarında da meme 

kanseri en sık görülen kanserdir (Tablo 1). Meme kanseri, kanserler 

içinde %23.9 sıklıkla ilk sırada yer almaktadır (Grafik 2). Ülkemizde 

meme kanseri sıklığının batı bölgelerde doğu bölgelerine oranla daha 

fazla görüldüğü tahmin edilmektedir. Bölgeler arasındaki yaşam tarzı 

farklılıklarının bu sonuca neden olduğu tahmin edilmektedir (Kozan, 

Tokgöz, 2016). 
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Grafik 1. Dünya Genelinde Kadınlarda Kanser Vakaları (IARC, 2020) 

 

 

Grafik 2. Türkiye’de Kadınlarda Kanser Vakaları (IARC, 2020) 
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1.2.1. Türkiye’de kadınlarda meme kanseri insidansı 

 

Türkiye Birleşik Veri Tabanı (2016) verilerine göre, ülkemizde 

kadınlarda görülen kanserler arasında meme kanseri en sık (%24.8) 

görülen kanserdir (Grafik 3). 15-24 yaş kadınlarda meme kanseri, en 

yaygın karşılaşılan kanserler içinde %3.1 (Grafik 4) iken 25-49 yaş 

kadınlarda ve 50-69 Yaş Kadınlarda ilk sırada (%34.4, %14.9) yer 

almaktadır (Grafik 5-6). Kadınlarda Yaşa Özel Meme Kanseri Hızı 

incelendiğinde 15-19 yaş grubundan itibaren meme kanseri sıklığı hızla 

artmaktadır (Grafik 7). 

 

 

Grafik 3. Kadınlarda En Yaygın Karşılaşılan Kanserlerin Yüzdelik 

Dağılımı (Kara ve ark., 2019) 
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Grafik 4. 15-24 Yaş Kadınlarda En Yaygın Karşılaşılan Kanserlerin 

Yüzdelik Dağılımı (Kara ve ark., 2019) 

 

 

Grafik 5. 25-49 Yaş Kadınlarda En Yaygın Karşılaşılan Kanserlerin 

Yüzdelik Dağılımı (Kara ve ark., 2019) 
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Grafik 6. 50-69 Yaş Kadınlarda En Yaygın Karşılaşılan Kanserlerin 

Yüzdelik Dağılımı (Kara ve ark., 2019) 

 

 

Grafik 7. Kadınlarda Yaşa Özel Meme Kanseri Hızı (Kara ve ark., 2019) 

  

2. MEME KANSERİ GELİŞİMİNDE ETKİLİ OLAN RİSK 

FAKTÖRLERİ 

 

Meme kanseri metastatik bir kanserdir ve genellikle tedavi 

edilemezliğinin başlıca nedeni karaciğer, akciğer ve beyin gibi uzak 

organlara metastazdır. Meme kanserinin erken teşhisi, mükemmel bir 
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prognoz ve yüksek hayatta kalma oranları sağlar (Aljohar, Kilani, 

2018). Meme kanseri, tek bir nedeni veya risk faktörü olmayan 

karmaşık bir hastalıktır. Birçok bilimsel çalışma, meme kanseri 

geliştirme riskini artıran bir dizi faktör bulmuştur. Bazıları cinsiyet, 

yaş, aile öyküsü, erken menarş ve geç menopoz gibi değiştirilemeyen 

faktörlerdir. Değiştirilebilir faktörler arasında obezite, kombine 

östrojen ve progesteron haplarının kullanımı, alkol alımı ve emzirme 

sayılabilir. 

 

İlgili risk faktörleri “cinsiyet, yaş ve ırk”, “kişisel geçmiş, aile öyküsü 

ve genetik yatkınlık”, “üreme faktörleri”, “hormonal faktörler”, 

“yaşam tarzı faktörleri” ve “çevresel faktörler” olarak beş kategoride 

sınıflandırılır (Aljohar, Kilani, 2018). 

 

2.1. Demografik Özellikler 

 

Cinsiyet, Yaş ve Irk 

En önemli risk faktörleri arasında kadın cinsiyeti ve ileri yaş yer 

almaktadır. Meme kanseri vakalarının yüzde doksan dokuzu kadındır 

ve kadınlarda erkeklere kıyasla vaka sayısı 100 kat daha fazladır 

(Aljohar, Kilani, 2018; Naeem, Hayat, Qamar, Mehmood, Munir, 

Ahmad, Hussain, 2019). Ayrıca meme kanseri insidansı ve mortalite 

oranları genellikle yaşla birlikte artmaktadır. Meme kanseri insidansı 

yaşla doğrudan ilişkilidir, 25 yaşın altındaki kadınlarda meme 

kanserine yakalanma şansı çok düşüktür. Olasılık 60 yaşına kadar 

kademeli olarak artar, 60 yaşından sonra insidans oranları dramatik bir 

şekilde artar (Grafik 7). Avrupa'da meme kanseri vakalarının ortalama 
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% 20'si 50 yaşın altındaki kadınlarda, yaklaşık yarısı (% 48) 50-69 

yaşlarında ve geri kalan vakalar bunun üzerindeki 69 yaş üstündeki 

kadınlarda görülmektedir (Aljohar, Kilani, 2018). 2016 yılında 

Amerika'da meme kanseri bağlantılı ölümlerin yaklaşık %99,3'ü ve 

%71,2'si 40 ve 60 yaş üstü kadınlarda rapor edilmiştir (Naeem, Hayat, 

Qamar, Mehmood, Munir, Ahmad, Hussain, 2019). 

 

Irk, meme kanseri oluşma riskini artıran çok önemli bir içsel 

faktördür. Toplum sağlığı veri tabanını inceleyen bir çalışmada, 

Kafkasyalı kadınlarda meme kanseri görülme sıklığı 100.000 kişide 

yaklaşık 127,4,  mortalite ve 5 yıllık sağkalım sırasıyla %12,3 ve 

%90,4 olarak bulunmuştur (Kamińska, Ciszewski, Łopacka-Szatan, 

Miotła, Starosławska, 2015). 

 

Hispanik Beyaz ve Hispanik Siyahi hastalar arasında mortalite 

açısından önemli bir fark bulunmamıştır. Ancak Hispanik diğer etnik 

kökenlilerde ırkın koruyucu olduğu bildirilmiştir (Hamad, Li, Tsung, 

Oppong, Eskander, Bhattacharyya, Obeng-Gyasi, 2021). 

 

Bazı çalışmalarda beyaz kadınların siyahilere göre daha yüksek 

oranda meme kanseri olduğu bildirilmiştir. Fakat bu oranların 2012 

dolaylarında eşitlendiği görülmüştür. Bu sonuç beyaz kadınlar 

arasında meme kanseri görülme oranlarının sabitlendiğini ve siyahi 

kadınlar arasında ise bu oranların yükseldiğini göstermektedir. Ancak 

aynı çalışmada, Hispanik olan ve Hispanik olmayan tüm kadınlar 

birlikte çalışmaya dahil edildiği için önemli etnik kökene özgü 

eğilimleri maskelemiş olabileceği ve bu insidans oranlarını 
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etkileyebileceği iletilmiştir (Davis Lynn, Rosenberg, Anderson, 

Gierach, 2018). Siyahilerde, neoplazmın görülme sıklığı 100.000 

kişide yaklaşık 121,4 olarak, ölüm oranı ve 5 yıllık sağkalım oranı ise 

sırasıyla %18,2 ve %78,6 olarak bulunmuştur (Kamińska, Ciszewski, 

Łopacka-Szatan, Miotła, Starosławska, 2015). 

 

Bir sistematik inceleme çalışmasında etnik kökenle ilişkili birçok 

kanserin olduğu belirtilmiştir (Jing, Su, Ring, 2014). Örneğin, 

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Hispanik ve Yerli Amerikalı 

kadınlarda meme kanseri insidansı belirgin şekilde daha düşüktür. Bu 

durumun sosyal, ekonomik ve coğrafi ortamların neden olduğu dışsal 

farklılıklara ve genetik varyasyon gibi içsel farklılıklara bağlı ortaya 

çıktığı varsayılmaktadır. Benzer şekilde alt Avrupa soy kökenli 

kadınlara kıyasla, üst Avrupa soy kökenli Meksikalı kadınlarda meme 

kanseri riskinin arttığı bulunmuştur. %76 ila %100 Avrupa kökenli 

kadınların, %0 ila %25 Avrupa kökenli olanlara kıyasla iki kat daha 

fazla riske sahip olduğu bildirilmiştir (Aljohar, Kilani, 2018). 

 

Sosyoekonomik Durum 

 

Sosyoekonomik durumu yüksek kadınlarda meme kanseri gelişme 

riskinin daha yüksek olduğu çalışmalarda bildirilmektedir (Kamińska, 

Ciszewski, Łopacka-Szatan, Miotła, Starosławska, 2015; Aljohar, 

Kilani, 2018). Artan bu risk, sosyoekonomik düzeyi yüksek kadınların 

düzenli mamografi taraması yaptırması ile tanılama oranının 

yükselmesine, hormon replasman tedavisi kullanmalarına, emzirme 

oranlarının azalmasına ve yaşam tarzı gibi farklı üreme faktörlerine 
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sahip olmaları şeklinde açıklanmaktadır. Ayrıca, sosyoekonomik 

düzeyi yüksek kadınların ölüm vakaları önemli ölçüde daha düşüktür, 

bu da kısmen tümörün tanılandığı evre özelliklerindeki farklılıklar 

(sosyoekonomik düzeyi yüksek olanlarda erken tanı oranı daha 

yüksek), tedavi faktörleri, komorbiditeler ve yaşam tarzı faktörlerine 

bağlı olduğu tahmin edilmektedir. İlaveten sosyoekonomik düzeyi 

düşük olan kadınların, yüksek olanlara kıyasla taramaya devam etme 

eğilimleri daha azdır. Bu durum meme kanseri riskini ve sonucunu 

etkilemektedir (Aljohar, Kilani, 2018). 

 

2.2. Bireysel Öykü, Aile Öyküsü ve Genetik Duyarlılık 

 

İnsan vücudunda kanser gelişimini koruyan veya destekleyen genler 

vardır. Meme kanseri riskiyle bağlantısı iyi bilinen genler, tümör 

baskılayıcılar BRCA1 ve BRCA2'dir. Bu iki genin ürünleri, 

kontrolsüz hücre büyümesine neden olabilecek hasarlı DNA'yı 

onararak over ve meme kanserine karşı korumada önemli bir rol 

oynar. BRCA1 veya BRCA2 genlerinde zararlı mutasyonlar meydana 

geldiğinde, hasar görmüş DNA onarım süreci daha az verimli olur 

veya yetersiz kalır. Tümör baskılayıcı genler BRCA1 ve BRCA2'de 

kalıtsal mutasyonları olan kadınlarda meme kanseri gelişme riski 

önemli ölçüde daha yüksektir (Aljohar, Kilani, 2018). BRCA1 veya 

BRCA2 genlerinde mutasyon belirlenen taşıyıcıların mutasyon tipine 

bağlı olarak %65 veya %45'inde meme ve/veya over kanseri oluşma 

riski artmaktadır. Yeni teşhis edilen tüm meme veya over 

neoplazmalarının yaklaşık %10'unun da BRCA1 veya BRCA2 

genlerinde mutasyon belirlenmektedir (Kamińska, Ciszewski, 
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Łopacka-Szatan, Miotła, Starosławska, 2015). STK11, PTEN, CDH1 

ve TP53 diğer yüksek riskli genlerdir ve bu genlerindeki bir mutasyon 

meme kanserinin gelişmesine neden olur. NF1, yüksek penetrasyonlu 

bir gendir ve gen ekspresyonunda geniş bir değişkenlik gösterir (Tablo 

1) (Naeem, Hayat, Qamar, Mehmood, Munir, Ahmad, Hussain, 2019). 

 

Tablo 2. Meme kanseri ile ilişkili ek genler (Naeem, Hayat, Qamar, Mehmood, 

Munir, Ahmad, Hussain, 2019) 

Gen İşlev Meme kanserinde anormallik 

P53 Tümör 
baskılayıcı 
gen 

Meme kanserlerinin %30'unda mutasyonlar 

NME1 Metastaz 
baskılayıcı 
gen 

NME1 geni meme kanserine özgü mortalite 
oranlarındaki yükseklik ile ilişkili 
bulunmuştur. 

RB1 Tümör 
baskılayıcı 
gen 

Meme kanserlerinin %20-35'inde Rb1 inaktiv 
belirlenmiştir. 

PTEN Tümör 
baskılayıcı 
gen 

Meme kanserlerinin %33'üne varan oranda 
PTEN protein ekspresyonu kaybı 
belirlenmiştir. 

ATM Tümör 
baskılayıcı 
gen 

ATM mutasyonu riski genel olarak 2 ila 3 kat, 
50 yaş altı kadınlarda ise 5 ila 9 kat artırır. 

CDH1 
(E-

cadherin) 

Tümör 
baskılayıcı 
gen 

Lobüler meme karsinomlarının %85'inde 
CDH1  inaktiv belirlenmiştir. 

FHIT Varsayılan 
tümör 
baskılayıcı 
gen 

Meme kanserinde FHIT hipermetilasyon 
oranı, normal meme dokularındakinden 8.4 
kat daha yüksekti. 

Maspin Tümör 
baskılayıcı 
gen 

Maspin'in %20-80 invaziv meme kanserinde 
ekspresyonu belirlenmiştir. 

PIK3CA Onkogen HR+/HER2− metastatik hastalarının % 
37'sinde ve erken meme kanserli hastaların % 
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40'ında mutasyonlar belirlenmiştir. 

CCND1 Onkogen Meme tümörlerinin %50'sinde aşırı 
ekspresyon belirlenmiştir. 

 

Bireysel meme kanseri öyküsü, yeni kanser olma riskini artırır. Daha 

önce meme kanseri teşhisi konan kadınların, aynı memenin başka bir 

bölümünde veya diğer memede yeni kanser geliştirme olasılığının 3 

ila 4 kat daha fazla olduğu bildirilmektedir. Meme kanseri öyküsü 

olan kadınlar, meme kanseri öyküsü olmayan kadınlarla 

karşılaştırıldığında 1 yıl içinde meme kanserine yakalanma riskinin 

yaklaşık iki kat olduğu saptanmıştır. Buna ek olarak, bening meme 

hastalığı, meme dokusu yoğunluğu yüksek ve kanda endojen östrojen 

düzeyleri daha yüksek olan kadınlarda meme kanseri gelişme riski 

artmaktadır (Kamińska, Ciszewski, Łopacka-Szatan, Miotła, 

Starosławska, 2015). 

 

Ailede meme kanseri öyküsü olması meme kanseri riskini önemli 

ölçüde artırır (Aljohar, Kilani, 2018). Tüm meme kanseri vakalarının 

yaklaşık dörtte biri aile öyküsü ile ilgilidir (Kamińska, Ciszewski, 

Łopacka-Szatan, Miotła, Starosławska, 2015). Bu, kadının yaşı, 

etkilenen akrabaların sayısı ve etkilenen akrabaların nesiller arası 

uzaklığı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Aile öyküsü olmayan kadınlara 

göre meme kanseri riski, birinci derece akrabası (anne, kız kardeş ve 

kızı) meme kanseri olan kadınlarda ve daha önce tanı almış kadınlarda 

yaklaşık 2 kat, iki akrabası meme kanseri olan kadınlarda ise yaklaşık 

3 kat daha fazla olduğu belirtilmiştir. Üç veya daha fazla akrabası 

meme kanseri olan kadınlarda 4 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. 
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Ayrıca çalışmada, ailede hastalık öyküsüne bağlı meme kanseri 

riskinin yaşla birlikte azaldığı ifade edilmiştir (Aljohar, Kilani, 2018). 

Birleşik Krallık'ta 113.000'den fazla kadın üzerinde yapılan bir kohort 

çalışması, birinci dereceden akrabasında meme kanseri olan 

kadınların, herhangi bir meme kanseri olmayan kadınlara göre bu 

hastalığa yakalanma riskinin 1.75 kat daha yüksek olduğunu 

bildirmiştir (Kamińska, Ciszewski, Łopacka-Szatan, Miotła, 

Starosławska, 2015). Meme kanserine ailesel yatkınlık, kısmen 

BRCA1 ve BRCA2 gibi meme kanseri ile ilgili genlerin 

mutasyonlarına bağlanmaktadır (Naeem, Hayat, Qamar, Mehmood, 

Munir, Ahmad, Hussain, 2019). 

 

2.3. Üreme Faktörleri 

 

Meme kanseri riski, menstrüasyonun erken başladığı her yıl için 

yaklaşık yüzde 5 artmaktadır. Ayrıca, menopoza girmede ki her bir 

yıllık gecikme meme kanseri riskini yüzde 3 civarında arttırmaktadır. 

Örneğin, 11 yaşından önce menstrüasyon başlayan kızlarda meme 

kanseri riski 13 yaşında başlayanlara göre yaklaşık yüzde 20 daha 

fazladır. Menopoz ile ilgili olarak, 55 yaşında veya daha büyük yaşta 

menopoza giren kadınların, 50-54 yaşları arasında menopoza girenlere 

göre yaklaşık yüzde 12 daha yüksek riskleri vardır. İleri yaşlarda 

çocuk sahibi olmak veya çocuk sahibi olmamak, hastalık riskinin 

artmasıyla ilişkilidir. Bununla birlikte, küçük yaşta ilk çocuğa sahip 

olmak ve çok sayıda çocuğa sahip olmak, düşük risk ile ilişkilidir. 20 

yaşından önce ilk çocuğu olan kadınların yaşam boyu meme kanseri 
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riski, çocuğu olmayan kadınlara göre yüzde 50 daha düşüktür 

(Aljohar, Kilani, 2018). 

 

Oral kontraseptif kullanımı ile meme kanseri riski arasındaki ilişki 

hala tartışmalıdır. Bazı araştırmalar, oral hormonal kontraseptif 

kullanmanın meme kanseri riskini, hiç kullanmayan kadınlara kıyasla 

%24 oranında artırdığını ileri sürmüştür (Ban, Godellas, 2014). Bazı 

çalışmalarda oral kontraseptif kullananların, özellikle 20 yaşından 

önce veya ilk gebelikten önce başlayan kadınların, hastalığa 

yakalanma riski biraz artırmış olarak bulunmuştur ve bu hafif artışın, 

kullanımı bıraktıktan on yıl sonra ortadan kalktığı bildirilmiştir 

(Aljohar, Kilani, 2018). Başka bir çalışmada oral kontraseptiflerin 

sürekli kullanımı sırasında riskte küçük ve anlamlı bir artış olduğu 

belirlenmiştir. Ancak risk ile kullanım süresi arasında hiçbir ilişki 

bulunmadığı bildirilmiştir (Gierisch et al.,  2013). 

 

Meme kanseri riskini azalttığı kanıtlanmış, üreme faktörlerinden birisi 

emzirmedir (Aljohar, Kilani, 2018). Bir sistematik inceleme ve meta-

analiz çalışmasında, on iki ay veya daha uzun süre emziren annelerin 

meme kanserine yakalanma riski, hiç emzirmemiş kadınlara kıyasla 

yüzde 26 daha düşük bulunmuştur (Chowdhury et al., 2015). Daha 

uzun bir süre emzirmek, daha büyük bir risk azalması ile ilişkilidir 

(Aljohar, Kilani, 2018). Bir meta analiz çalışmasında, meme kanseri 

riskinin sadece anne sütü veren doğum yapmış kadınlarda, hiç 

emzirmemiş doğum yapmış kadınlara kıyasla göreceli olarak % 28 

daha düşük olduğu belirlenmiştir (Unar-Munguía, Torres-Mejia, 

Colchero, Gonzalez de Cosio, 2017). 
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2.4. Hormonal Faktörler 

 

Cinsiyet steroidleri olarak da bilinen belirli endojen cinsiyet 

hormonlarının daha yüksek seviyeleri, meme kanseri risk artışı ile 

ilişkilidir. Bu cinsiyet steroidleri arasında progesteron, östrojen ve 

testosteron yer almaktadır (Aljohar, Kilani, 2018). Yüksek endojen 

östrojen seviyesi, meme kanseri insidansını arttırdığı iyi bilinen bir 

risk faktörüdür.  

 

Postmenopozal kadınların cinsiyet hormonlarının (total östradiol, 

serbest östradiol, östron, östron sülfat, androstenedion, 

dehidroepiandrosteron, dehidroepiandrosteron sülfat ve testosteron) 

konsantrasyonlarındaki yükselme ile meme kanseri riski artışı 

arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır (Kamińska, Ciszewski, 

Łopacka-Szatan, Miotła, Starosławska, 2015). Yüksek düzeyde 

endojen cinsiyet hormonlarına sahip menopoz sonrası kadınlarda 

meme kanseri gelişme riski, düşük düzeylere sahip kadınlara kıyasla 

yaklaşık iki kat daha fazladır (Aljohar, Kilani, 2018).  

 

Premenopozal kadınlarda, hormon seviyeleri (östrojenler ve 

progesteron) menstrual siklus sırasında değiştiği için hormonlar ile 

meme kanseri arasındaki ilişkiyi incelemek oldukça zordur (Aljohar, 

Kilani, 2018). Premenopozal meme kanseri etiyolojisinde, östrojen ve 

androjen seviyelerinin dolaşımdaki sirkülasyonunun da önemli rol 

oynayabileceği düşünülmektedir (Kamińska, Ciszewski, Łopacka-

Szatan, Miotła, Starosławska, 2015). Yüksek serum testosteron 

seviyesine sahip premenopozal kadınlar, düşük seviyeye sahip 
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kadınlarla karşılaştırıldığında daha yüksek risk taşıdığı bilinmektedir. 

Diğer cinsiyet hormonları ile ilişki belirlenmemiştir (Aljohar, Kilani, 

2018).  

İnsülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1), hem premenopozal hem de 

postmenopozal kadınlarda meme kanseri riski ile pozitif ilişkili 

bulunmuştur (Aljohar, Kilani, 2018). 

Hormon Replasman Tedavisinin (Kombine Östrojen ve Progestin) 

meme kanseri riskini artırdığı bildirilmektedir (Naeem, Hayat, Qamar, 

Mehmood, Munir, Ahmad, Hussain, 2019). Daha uzun kullanım süresi 

ile riskin daha yüksek olduğu da belirlenmiştir. Hormon kullanımının 

kesilmesinden sonraki beş yıl içinde artmış olan risk azalmaktadır. 

(Aljohar, Kilani, 2018). Gen mutasyonları (BRCA1, BRCA2), birinci 

derece akrabaları meme kanseri olan veya meme biyopsisinde atipik 

bulguları olan kadınlarda hormon replasman tedavisinden 

kaçınılmalıdır (Naeem, Hayat, Qamar, Mehmood, Munir, Ahmad, 

Hussain, 2019). 

2.5. Yaşam Tarzı Faktörleri 

Ağırlık 

Obezitenin meme kanseri riski üzerindeki etkisi iyi bilinmektedir 

(Ban, Godellas, 2014; Durmaz, Özbayer, Ekiz, 2020). Meme kanseri 

riski ile obezite arasındaki ilişki menopoz durumuna göre farklılık 

göstermektedir. Normal kilolu kadınlara göre fazla kilolu kadınlarda 

risk yaklaşık 1,5 kat, obez kadınlarda ise yaklaşık 2 kat daha fazladır. 
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Üstelik bu ilişki yaşlı kadınlarda daha güçlüdür (Aljohar, Kilani, 

2018).  

Postmenopozal kadınlarda her 5 kg/m2 artış için meme kanseri 

riskinin % 12 arttığı belirlenmiştir. Adipoz dokudaki aromataz enzimi 

tarafından androjenlerin östrojene dönüştürülmesinin, dolaşımdaki 

östrojeni artırarak postmenopozal kadınlarda meme kanseri riskini 

arttırdığı varsayılmaktadır. Premenopozal obez kadınların serum 

estradiolünde azalma olması, artan yağ dokusunun koruyucu etkisini 

açıklamaktadır. Yüksek vücut kitle indeksi menopoz öncesinde önemli 

koruyucu etkilere sahipken, postmenopozal dönemde meme kanseri 

riskini arttırmaktadır. Premenopozal dönemde obez kadınların meme 

kanserine yakalanma olasılığı normal kilolu kadınlara göre 2 kat daha 

fazlayken, postmenopozal dönemde obez kadınların normal kilolu 

kadınlara göre meme kanserine yakalanma olasılığı %25 daha fazladır 

(Ban, Godellas, 2014). Avrupalı obez kadınlarda postmenopozal 

meme kanseri oranı, tüm vakaların toplam sayısına kıyasla yaklaşık % 

34,3'tür (Aljohar, Kilani, 2018). 

Fiziksel Aktivite 

Çok sayıda çalışma, fiziksel aktivitenin meme kanseri gelişme riskini 

azalttığını göstermektedir (Kobayashi, Janssen, Richardson, Lai, 

Spinelli, Aronson, 2013; Wu, Zhang, Kang, 2013; Ban, Godellas, 

2014; Aljohar, Kilani, 2018). Orta ve yüksek düzeyde fiziksel 

aktivitenin hem menopoz öncesi hem de menopoz sonrası meme 

kanseri riskini azaltmada etkili olduğu bilinmektedir. Fiziksel 
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aktivitenin vücut ağırlığı, enerji dengesi ve hormonlar üzerindeki 

etkileri meme kanseri riskinin azalmasında etkili olduğunu 

düşündürmektedir (Aljohar, Kilani, 2018). Fiziksel aktivite meme 

kanserinin nüksetmesine ve mortaliteye karşı koruyucu etki 

göstermektedir (Ban, Godellas, 2014). 

Beslenme 

Önemli araştırmalara rağmen, meme kanseri etiyolojisinde diyetin 

rolü hala net değildir. Spesifik gıdalar veya besinlerle ilgili kanıtlar 

tartışmalıdır ve sıklıkla bildirilenler zayıf ve tutarsız bilgilerdir. 

Bununla birlikte, beslenme ve yaşam tarzı seçimleri kanserin 

önlenmesi kanser araştırmalarında öncelikli olduğundan, beslenme 

şekillerinin meme kanseri ile ilişkisinin araştırılması büyük ilgi 

görmektedir. Akdeniz diyetinde olduğu gibi ağırlıklı olarak bitkisel 

gıdalarla beslenilmesinin, temel yağ kaynağı olarak zeytinyağı 

kullanılmasının ve orta düzeyde et, balık tüketilmesinin meme kanseri 

riskini azalttığı bildirilmektedir (Turati et al., 2018). Bazı çalışmalar 

bu beslenme düzeni ile meme kanseri arasında ters bir ilişki olduğunu 

öne sürmüştür (Mourouti et al.,2014; Castello et al., 2014; Turati et 

al., 2018). Karbonhidratlardan, kronik inflamasyondan ve neoplastik 

dönüşümden sorumlu olan insülinemi ve gliseminin zararlı etkileri 

olduğu bilinmektedir. Özellikle, yüksek glisemik indeks ve yüksek 

diyet inflamatuar indeksi (DII) ile karakterize edilen bazı gıdaların, 

hücresel homeostazı değiştirdiği, insülin benzeri Büyüme Faktörü 1 

(IGF-1) dahil proinflamatuar sitokinlerin ve hormonların aşırı 

ekspresyonunu indüklediği bilinmektedir (Falzone, Grimaldi, 
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Celentano, Augustin, Libra, 2020). Modern batı beslenme düzeni çok 

fazla yağ içermektedir. Bu beslenme türü ile aşırı yağ alımı, özellikle 

doymuş yağ tüketimi, meme kanseri hastalarında mortalite (RR=1,3) 

ve kötü prognoz ile ilişkili bulunmuştur (Naeem, Hayat, Qamar, 

Mehmood, Munir, Ahmad, Hussain, 2019). 

Tütün ve Alkol 

Çalışmalar tütün içimi ve meme kanseri arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Hem aktif hem de pasif sigara içiciliği meme kanseri 

riskini arttırmaktadır (Macacu, Autier, Boniol ve Boyle, 2015). Ek 

olarak, uzun süredir içen ve sigara tiryakisi olanlarda meme kanseri 

riski daha yüksekti (Aljohar, Kilani, 2018). 

Birçok çalışma, alkol alımı ile meme kanseri riski arasındaki pozitif 

ilişkiyi doğrulamıştır. 

Alkol tüketimindeki her 10 gr/gün artış meme kanseri riskini %4,2 

artırmaktadır. Günde 5 ila 15 g arası alkol tüketimi meme kanseri 

riskinde % 5,9'luk bir artışla bağlantılı bulunmuştur (Romieu et al., 

2015). 

2.6. Çevresel Faktörler 

Radyasyon 

Tıbbi prosedürler de dahil olmak üzere önemli düzeyde radyasyona 

maruz kalmak meme kanseri risk faktörleri arasında yer almaktadır. 

Maruz kalma yaşı önemlidir, genç yaşta (20 veya daha az) maruz 
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kalan kadınlar, 40 yaşından sonra maruz kalan kadınlarla 

karşılaştırıldığında daha yüksek risk altındadırlar. Önemli düzeyde 

radyasyona maruz kalan kadınlarda meme kanseri üçüncü on yıla 

kadar ortaya çıkmaz, ancak yüksek risk bir kadının yaşamı boyunca 

devam etmektedir (Ban, Godellas, 2014). Radyasyon tedavisinden 

yaklaşık 8 yıl sonra kadınlarda meme kanseri riski artmaya başlar ve 

25 yıldan fazla bir süre risk yüksek kalmaya devam eder (Aljohar, 

Kilani, 2018). Bu yüksek risk, Hodgkin lenfomadan kurtulan hastalar 

arasında iyi belgelenmiştir; 40 Gy dozda radyoterapi alan 25 yaşında 

bir kadının 55 yaşına kadar meme kanserine yakalanma olasılığı 

%29'dur (Ban, Godellas, 2014). 

3. EBELERDE FARKINDALIK OLUŞTURMAK  

 

Dünya çapında, meme kanseri kadınları etkileyen en yaygın kanserdir. 

İnsidans ve ölüm oranlarının önümüzdeki 5-10 yıl içinde önemli 

ölçüde artması beklenmektedir. Buna rağmen erken teşhis 

edilebilmektedir (Anastasiadi, Lianos, Ignatiadou, Harissis, Mitsis, 

2017). Meme kanserinin etiyolojisinde birçok risk faktörü 

tanımlanmıştır (Ban, Godellas, 2014; Aljohar, Kilani, 2018; Naeem, 

Hayat, Qamar, Mehmood, Munir, Ahmad, Hussain, 2019). 

Sağlık çalışanlarının meme kanserinin teşhisinde, meme kanseri belirti 

ve semptomlarının saptanmasında, risk gruplarının belirlenmesinde ve 

toplumun erken tanı yöntemlerinin önemi konusunda eğitilmesinde 

vazgeçilmez bir rolü vardır (Hamzehgardeshi et al., 2017). Temel 

sağlık hizmetlerinin anahtar personeli ebelerdir. Birinci basamak 



 
88 Sağlık Hizmetlerinde Teori ve Uygulamalar 

sağlık hizmetleri sunumunda, ebeler sağlık sorunlarını belirleyebilen, 

gerektiğinde ilgili kişilere bildirip destek alarak doğru ve uygun 

çözümler üretebilen temel sağlık personelidir. Ebelik hizmetlerinin 

özellikleri nedeni ile toplumla yakın ilişki içinde olan ebeler, toplum 

kalkınması ve sosyal yardım işlerinde de önemli görev ve 

sorumluluklar yüklenmişlerdir. Bu özellikler ebelerin sağlık hizmetini 

en uç noktalara taşımasını sağlamaktadır (Yücel, 2016). 

Meme kanserinin önlenmesi veya erken teşhisinin yapılabilmesi için 

kadınların risk değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir. Bu 

değerlendirmeyi yapacak olan birinci basamak sağlık hizmetlerinde 

çalışan ebelere önemli görevler düşmektedir (Hamzehgardeshi et al., 

2017). Bu ebelik yaklaşımları ile son derece umut verici stratejiler 

olarak ortaya çıkmaktadır (Şekil 1) (Pashayan et al., 2020). Ebelerin 

meme kanseri risk faktörlerini bilmesi ve yüksek riskli kadınları 

belirleyebilmesi, erken tanıyı sağlayacağı için önemlidir. Ebelerin risk 

altındaki kadınların farkında olması, onları yaşam şekillerinin 

kontrolünü sağlama ve çevresel faktörlere ait değişimlere uyumlarını 

kolaylaştırma konularında bilinçlendirebilir. Ayrıca kadınların tarama 

programlarına katılımlarını ve devam etmelerini de olumlu yönde 

etkileyebilirler. Bu nedenle ebelere önemli görevler düşmektedir 

(Kabacaoğlu, Karaca, 2020). Meme kanseri risk faktörlerinin 

farkındalığını ve önleme girişimlerinin yürütülmesini sağlamak için 

etkili yollar geliştirmek gerekir. Ayrıca hem yaşam tarzı hem de 

kemoprevatif (kanser riskini azaltmak veya kanser gelişimini veya 

tekrarını geciktirmek için ilaç, vitamin veya diğer ajanların kullanımı) 
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seçenekleri yaygın olarak kullanılabilir (tarama programları dahil), 

kabul edilebilir, sağlık çalışanları ve toplum tarafından daha iyi 

anlaşılır kılmak için bu geliştirilen stratejilere ihtiyaç vardır (Pashayan 

et al., 2020). 

 

 

Şekil 1. Meme kanserinin risk değerlendirmesine yönelik yaklaşım şeması 

(Pashayan et al., 2020). 

 

Meme kanserinde risk değerlendirmek için Gerçek (Gail Modeli, 

Claus Modeli) ve Genetik Yatkınlık (BRCAPRO Modeli, 

BOADICEA modeli vb.) Risk Modelleri kullanılabilir. Meme kanseri 

risk değerlendirmesinde bir model kullanılıyor olsa bile risk 

değerlendirmesi mutlaka olguya özgü kişiselleştirilmelidir (Pashayan 

et al., 2020). 

Meme kanserinden birincil korunmada, sağlığın yükseltilmesi ve 

risklerin sınıflandırılması bulunmaktadır. Bu kapsamda; sağlıklı 

beslenme, fiziksel aktivite, obeziteden korunma/aşırı kilo alımından 

kaçınma, emzirmeyi teşvik, sigara ve alkolün zararlarını anlatma ve 

kullanımını engelleme gibi uygulamalar yer almaktadır. Ancak bu 
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girişimler değerli olmasına rağmen meme kanseri riski yüksek olan 

kadınlar, yaşam tarzı değişikliklerini yaparak takibi bırakmamalıdır. 

Riskleri daha fazla azaltabilmek için profilaktik ilaç veya cerrahi 

tedavi yöntemlerin kullanılması düşünülebilmektedir. Meme kanseri 

oluşumunu önleyen en etkili tedavi seçeneklerinden birinin profilaktik 

(koruyucu) mastektomi olduğu belirtilmektedir.  

Meme kanserinden ikincil korunmada ise, erken tanı ve tedavi 

önemlidir. İkincil korunmayla, malignite gelişimini engellemek ve 

semptomlar ortaya çıkmadan önlem almak amaçlanmaktadır. Bunun 

için tarama programları yürütülmektedir. Tarama programlarının 

içeriğinde, kadına ve topluma sağlık eğitimi vermek, yüksek riskli 

grupları belirlemek ve olumlu davranış değişikliği geliştirmek yer 

almaktadır. Erken tanıda, ebelerin tarama programlarını kullanması ve 

kadınları bilgilendirmesi önem arz etmektedir. Meme kanseri 

taramasında sıklıkla kullanılan yöntemler arasında; Kendi Kendine 

Meme Muayenesi (KKMM), Klinik Meme Muayenesi (KMM) ve 

Mamografi yer almaktadır. Yüksek riskli grupların belirlenmesi ve 

kadınlarda davranış değişikliği için çaba sarfedilmesi gerekmektedir. 

Kadınların tarama yöntemlerini kullanabilir hale gelmesi ve davranış 

değişikliği geliştirebilmesi için ebelere önemli sorumluluklar 

düşmektedir. 

Ebeler meme kanserinin semptomları ve risk tanılaması hakkında 

yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Meme kanserini önlemeye yönelik 

güncel klinik rehberleri ve yayınları takip etmelidir. Ayrıca meme 

kanseri risk faktörlerinin farkında olmalı, risk gruplarını 
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belirleyebilmelidir. Ebeler meme kanserini önleyici girişimler 

konusunda kadınlardan ve toplumdan gelen soruları yanıtlayabil-

melidir. Bu amaçla ebelerin meme kanseri konusunda bilgi düzeyleri 

değerlendirilmeli, hizmet içi eğitimler verilmeli ve bu eğitimlere 

katılmaları konusunda desteklenmelidir. Hizmet içi eğitim programları 

kapsamında düzenlenen eğitimlerde, meme kanseri risk faktörleri ve 

risk değerlendirmeleri, risk sınıflandırmaları, davranış değişikliği 

gerçekleştirmeyi sağlayacak girişimleri ve taramaları programları gibi 

konular yer almalıdır. Bu eğitimler meme kanserinin önlenmesinde 

önemli stratejilerdir (Kabacaoğlu, Karaca, 2020).  

Meme kanseri insidansındaki yükselme ve ölüm oranlarının artması 

nedeniyle birçok ülkede toplumsal farkındalık oluşturmak ve erken 

teşhis stratejileri geliştirmek önem kazanmış, buna yönelik mali 

kaynak aktarımı artırılmıştır. Ebelerin stratejilerin geliştirilmesinden 

ve planlanan stratejilerin uygulanmasına ve toplumda kalıcı 

değişikliklerin sağlanmasına kadar geniş bir yelpazede önemli rolleri 

bulunmaktadır. 

SONUÇ 

Sonuç olarak meme kanseri hem Türkiye’de hem de dünyada 

kadınları etkileyen en yaygın invaziv kanserdir. Kadınlarda akciğer 

kanserinden sonra ikinci en yüksek ölüm nedeni meme kanseridir. 

Meme kanseri gelişimi için ana risk faktörlerinin çoğu (yaş, cinsiyet 

vb.), üreme ve genetik değişkenler dahil olmak üzere kolayca 

değiştirilemezken davranışsal (yaşam tarzı vb) ve çevresel faktörler 

değiştirilebilir risk faktörleridir. Meme kanseri risk faktörlerinin tam 
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olarak anlaşılması ile etkili tarama programları geliştirilebilir ve bölge 

özellikleri dikkate alınarak uygulamalar yürütülebilir. Ayrıca ebeler 

kadınların meme kanseri risklerini değerlendirmelerine ve yönetim 

kararlarına yardımcı olabilir. Önleme stratejileri geliştirmelerini 

sağlayabilir. Ebelerin meme kanseri farkındalığı ve bilgi 

yayılımındaki öncü rolleri göz önüne alındığında, meme kanseri 

konusunda bilgilerini geliştirmek için çaba göstermeleri önemlidir. 

Mesleki eğitim sırasında ebelik öğrencilerine meme kanserine ilişkin 

ayrıntılı bilgi verilmelidir. Mesleki yaşamlarında ise ebelere hizmet içi 

eğitimler düzenlenerek bilgilerinin güncellenmesi sağlanmalıdır. 

Ayrıca ebeler mesleki bilgilerin paylaşıldığı etkinliklere katılmaları 

için desteklenmeli ve meme kanseri hakkında bilgilerini 

güncellenmeleri konusunda motive edilmelidir. 
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GİRİŞ 

İnme; beyin kan akımının aniden azalması veya durmasıyla meydana 

gelen motor kontrol ve duyusal fonksiyon kaybı, denge problemleri, 

kognitif fonkiyon ve konuşma kaybı, görme bozuklarından komaya 

kadar ilerleyebilen klinik bir tablodur (Çevikol ve ark., 2015). Dünya 

Sağlık Örgütü inmeyi, vasküler kaynaklı olup ölüme sebebiyet 

verebilen veya hızla gelişen ve 24 saatten daha uzun süren serebral 

fonksiyonların bozulması nedeniyle ortaya çıkan fokal veya yaygın 

klinik tablo olarak tanımlamaktadır (Vereshchagin NV ve ark., 1989)  

Serebrovasküler hastalıkların insidansı ülkelere göre değişmekle 

beraber son verilere göre dünya genelinde yüz binde 258, ülkemizde 

ise yüz binde 177 kişi olduğu bildirilmektedir. İnme ülkemizde de 

dünyada olduğu gibi ölüm nedenleri arasında 2. sırada engellilik 

nedenleri arasında 3. sırada yer almaktadır (Johnson W ve ark., 2016). 

İnme insidansı ilerleyen yaşla birlikte artış göstermekle beraber erkek 

cinsiyette daha sık görülmektedir. Beklenen yaşam süresi tüm 

dünyada artmaktadır. Gelişen tedavi yöntemleri ile birlikte serebro 

vasküler olay sonrası sağkalım oranlarının artması bu sürece katkıda 

bulunmuştur (Béjot Y ve ark., 2016).  

İnmede bireyler pleji, hemiparezi, konuşma bozuklukları (dizartri, 

afazi), disfaji, malnütrisyon, ağrı, depresyon, görme sorunları, idrar ve 

gaita inkontinansı gibi çeşitli komplikasyonları yaşayabilmekte ve 

bunların bazıları kalıcı hale gelebilmektedir. İnmede görülen problem 

ve komplikasyonlar rehabilitasyon sürecinin gecikmesine neden 

olarak bağımlılık ve özürlülük düzeyini arttırabilmektedir. (Özer, 
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2019). Rehabilitasyon aracılığıyla, inme geçiren bireylerde fiziksel ve 

sosyoekonomik bağımsızlığının geliştirilmesi, psikolojik iyilik hali ve 

yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Belirli bir süre 

tanımlanmamaktadır ancak inme geçiren bireylerde rehabilitasyonun 

başarıya ulaşması için  bu programlara olabildiğince kısa dönemde ve 

akut inme tedavisinden hemen sonra başlanması önerilmektedir 

(Bakar ve ark., 2015). İnme rehabilitasyonunda amaç bireye en yüksek 

seviyede fonksiyonel bağımsızlığı kazandırabilmek ve yaşam 

kalitesini arttırmaktır. Rehabilitasyon programında hasta ile beraber 

bakım verenler de sürece dahil edilmektedir.  

1. İnme Geçiren Hastalarda Harekete Yönelik Rehabilitasyon 

Uygulamaları 

Serebrovasküler olay sonrası inmeli hastaların rehabilitasyonundaki 

amaç, en kısa sürede hastanın fonksiyonel kapasitesini arttırmak ve 

bağımsızlığını sağlamaktır. İnmeli hastada rehabilitasyona mümkün 

olan en kısa sürede başlanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda inme 

rahabilitasyonunda; geleneksel ve nörofizyolojik egzersiz 

uygulamaları, ortez tedavisi, biyofeedback, gibi yaygın tedavi 

yaklaşımlarına ek olarak, hareket tedavisi, nöromusküler elektriksel 

sinir stimülasyonu, konuşma terapileri, ayna terapisi, robot yardımlı 

tedavi, sanal gerçeklik terapisi, telerehabilitasyon ve transkranial 

manyetik stimülasyon tedavisi gibi farklı uygulamalar da yer 

almaktadır (Ovayolu ve ark., 2016; Sall ve ark., 2019; Cramer ve ark., 

2017). 
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1.1.  Konvansiyonel ve Nörofizyolojik Egzersiz Programları 

Egzersiz tedavisinde amaç nöroplastisiteyi hızlandırmaktır. 

Konvansiyonel tedavi ile eklem hareket açıklığını koruma ve kas 

güçlendirmeye yönelik egzersiz programları düzenlenir ve hasta 

mobilize edilmeye çalışılır. Nöromusküler tedavi yöntemi olarak 

nöromusküler redüksiyon teknikleri ve terapötik egzersizler kullanılır. 

Amaç kaybedilen motor hareketlerin yeniden kazandırılmasıdır 

(Ovayolu ve ark., 2016). Geleneksel tedavi edici egzersiz programı 

kapsamında; ekstremitelerin uygun pozisyonlanması, eklem hareket 

açıklığı egzersizleri, aktif-asistif egzersizler (hastanın kendi isteği ve 

gücü ile eklem hareket açıklığı içinde yer çekimine karşı hareketler 

yapması), progresif rezistif egzersizler (yerçekimi dışında ilave bir 

dirence karşı kişinin istemi ile yapılan hareketler), endurans (büyük 

adele gruplarının tekrarlayan aktiviteleri ile yapılan aerobik karakterde 

egzersizler) eğitimi, ayakta durma ve denge eğitimleri 

uygulanmaktadır (Ovayolu ve ark., 2016; Lynch E ve ark., 2014). 

1.2. Biyofeedback  

Biyofeedback (BF) bireyin farkında olmadığı ancak kendi 

fizyolojisine ait olaylarla ilgili, elektronik cihazlar tarafından görme 

ve işitme duyularına yönelik sinyal oluşturarak, bireyin bu 

sinyallerden gelen bilgileri kullanmasını, fizyolojik fonksiyonlarını 

fark edebilmesini ve bu fonksiyonlara yönelik kontrol becerileri 

kazanmasını sağlayan bir terapidir. (Ovayolu ve ark., 2016). BF 

1950’li yıllardan bu yana inme rehabilitasyonunda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. İnmeli hastalarda BF kullanımının temel amacı 
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parestezi gelişen kasları yeniden eğitmek (redüksiyon) ve spazm 

gelişen kaslarda relaksasyon oluşturmaktır.  (Gamez ve ark., 2019).  

1.3. Elektriksel Sinir Stimülasyonu 

Elektriksel sinir stimülasyonu (ESS) sağlıklı kaslardaki sinir liflerinin 

stimülasyonu veya hasra uğrayan kastaki sinir liflerini elektriksel akım 

sayesinde uyarma yolu ile kaslarda kontraksiyon oluşturma 

mekaniğine dayanmaktadır. ESS’nin başlıca kullanım alanları kasın 

kuvvetlendirilmesi, kas atrofisi ve dejenerasyonunun önlenmesi, 

eklem hareket açıklığının korunması veya arttırılması, spastisite, 

motor fasilitasyon ve yeniden öğrenme olarak sınıflanabilir. Kas ve 

sinir liflerinin uyarılmasında kullanılan elektriksel akım, hücre 

zarındaki elektik potansiyelinde değişim sağlayarak fonksiyonlarını 

yerine getirir. ESS’de genellikle alçak frekanslı akımlar kullanılmakla 

birlikte, kas ve sinir liflerinin uyarılmasında kullanılan akım şiddetinin 

belirli bir eşik değeri aşması gerekmektedir. (Ovayolu ve ark., 2016; 

Özkeskin, 2016). 

1.4. Konuşma Terapileri 

İnme geçiren hastaların yaklaşık üçte birinde inme geliştiği ve 

bunların % 32-50’sinde, inme geçirdikten altı ay sonraya kadar 

afazinin devam ettiği gözlenmektedir. Konuşma bozukluğu olan 

hastaların çevreleriyle sözlü iletişimi istenilen düzeyde 

sürdürememeleri ve bu durumun genellikle kronik olması nedeniyle 

problem yaşanmaktadır. Afazik kişiler ve yakınları tarafından 

kişilerarası ilişkilerde değişiklikler, aktivitelerde kısıtlanma, his 

kontrolünde zorlanma, otonomi kaybı, sosyal iletişimin azalması, 
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yalnızlık, damgalanma ve negatif his (sinirlilik, anksiyete) şeklinde 

olumsuz durumların yaşandığı bildirilmiştir (Ovayolu ve ark., 2016). 

Konuşma bozukluğu olan hastanın rehabilitasyonunda iki temel 

yöntem belirtilmektedir. Birincisi yeniden eğitim (re-education), 

ikincisi ise uyarma yaklaşımıdır. Yeniden eğitim yaklaşımında; 

bireyin afazi öncesi edindiği kazanımların afazi ile birlikte 

kaybedildiği varsayılır. Bunun gereği olarak bireyin en basitten 

başlayarak yeniden eğitimi söz konusudur. Global afazide bu 

yöntemin kullanılması önerilmektedir. Uyarma yaklaşımında ise; 

afaziye rağmen bireyin belirli lisan fonksiyonlarının göreceli olarak 

korunduğu varsayılır. Bu nedenle korunan lisan fonksiyonundan 

başlamak üzere bu fonksiyonların uyarılması önerilir (Cramer S ve 

ark., 2017). 

1.5.  Ayna Terapisi 

Bu yöntem, motor performansta görmeye yönelik geri bildirimlerin 

alınmasını sağlamakla kalmayıp ve uygulanmakta olan diğer 

terapilerin etkinliğini de geliştirmektedir. Bu uygulama sayesinde 

beyin dokusunda birincil düzeyde öğrenmenin gerçekleştiği premotor 

alanda, görsel uyarılar tarafından yeniden yapılanma sağlanarak, 

motor performansın ve duyusal sinyallerin artması sağlanır. Bu sayede 

öğrenilmiş kullanmamanın önüne geçilir ve nöroplastisitenin hızla 

düzelme yönünde ilerlemesi sağlanır (Demirbaş ve ark., 2015). Ayna 

terapisi, ayna nöronlar olarak isimlendirilen nöronları etkilemektedir. 

Bu nöronlar, belli bir hareket aktif olarak yapıldığında veya başka biri 

tarafından yapılan benzer bir hareket pasif haliyle gözlemlendiğinde 
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deşarj olurlar. Ayna terapisi uygulamasında, hemiplejik ekstremite 

aynanın arka tarafına gelecek şekilde ayarlanır. Daha sonra hemiplejik 

ve sağlam ekstremitenin arasına ayna yerleştirilerek, hastadan sağlam 

ekstremitesini hareket ettirmesi istenir. Etkilenen hemisfer, sağlıklı 

olan ekstremitenin hareketini gözlemleyerek yeniden şarj olur. 

Bununla birlikte, sağlıklı ve etkilenmiş hemisfer arasında stimülasyon 

geçişi sağlanır ve bu yolla hemipleji gelişen ekstremitede hareket etme 

algısı meydana gelir. Sağlıklı olan ekstremitede ağrı olmadan hareket 

edebilme duyusu ortaya çıkarılarak, hemiplejik ekstremitenin de 

eşdeğer bir hareketi yapması için hasta desteklenmiş olur (Dilek, 

2015). 

1.6. Robot Yardımlı Tedavi 

Robot yardımlı tedavide kullanılan robotlar birçok fonksiyonu 

bulunan, çeşitli şekil ve büyüklükleri olan, önceden belirlenen 

hareketleri yaptıran, programlanabilen, sistemleri açısından 

birbirlerinden farklı yönleri bulunan, rehabilitasyon amacıyla 

geliştirilen cihazlardır (Demir, 2015). Bu tedavide robot, kısıtlanma 

yaşanan hareketin yapılmasını sağlama, harekete yön verme, 

tekrarlanmasını sağlama ve hastanın motivasyonunu geliştirme 

yoluyla etkinlik sağlar. Uygulama sırasında tedaviyi yapan sağlık 

personeli de hastayı gözlemleyebilmektedir. İnmeden sonra, alt 

ekstremitelerin rehabilitasyonunda kullanılmak üzere üretilen robotlar 

etkilenen ekstreminin kasılma kuvvetini arttırarak, hareketliliğin 

yeniden dengeli olarak yerine getirilmesini sağlar (Turner ve ark., 

2013). Bu robotların, treadmilde manuel yardımlı yürüme ve robot 
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yardımlı yürüme şeklinde ikiye ayrılır. Treadmilde manuel yardımlı 

yürümede, fizyoterapist desteğiyle, vücudun ağırlık merkezi öne ya da 

arkaya kaymayacak şekilde desteklenir. Ayaklarda kayma meydana 

geldiğinde, fizyoterapist manuel olarak müdahale eder ve uygulama 

devam ettirilir. Robot yardımlı yürüme rehabilitasyonunda ise robotik 

cihazlardan destek alınır ve bireyin hareketleri, cihaz tarafından 

ölçülür ve kaydedilir. Uygulama sırasında fizyoterapist bireyi 

gözlemler (Goffredo ve ark., 2019). 

1.7.  Zorunlu Kullanım Terapisi 

Zorunlu (kısıtlayıcı) kullanım terapisi, birincil olarak, inme sonrası 

daha az etkilenen ekstremitenin kısıtlanmış hareketini ve daha fazla 

etkilenen üst ekstremitenin tekrarlı hareketini amaçlayan bir 

rehabilitasyon yaklaşımıdır (Ovayolu ve ark., 2016). Bu yaklaşımın 

santral sinir sisteminde önemli nöroplastik değişimler sağladığı ve bu 

değişimlerin işlemin tedavi edici etkisine önemli oranda katkı 

sağladığı belirtilmektedir. Paretik ekstremitenin kullanımıyla pozitif 

pekiştirme yapılır. Yapılan pratiklerle, kortikal reorganizasyon ve 

nöral bağlantıların güçlenmesi sağlanarak, öğrenilmiş kullanmamanın 

üstesinden gelinir ve paretik ekstremitenin kullanımı büyük yüksek 

oranda arttırılır, hareket kabiliyeti desteklenir ve günlük aktivitelerin 

gerçekleştirilmesi kolaylaştırılır. Bu tedavi programı, fonksiyonel 

defisiti yüksek düzeyde olan hastalarda genellikle 3 hafta süresince 

günde 6 saatlik eğitim şeklinde uygulanır. Egzersiz programı içinde 

kas güçlendirme egzersizleri, ince motor beceriyi artıran egzersizler 
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ve kademeli olarak hareketlerin zorlaştırıldığı çeşitli şekillendirme 

teknikleri yer alır (Ovayolu ve ark., 2016; Çetin ve ark., 2017). 

1.8.  Sanal Gerçeklik Terapisi 

Sanal Gerçeklik, bilgisayar ortamında oluşturulan üç boyutlu resimler 

ve animasyonlarla, insan zihnine gerçek bir mekânda olduğu hissini 

veren ve oluşturulan nesnelerle etkileşim kurularak fiziksel ve bilişsel 

problemlerin rehabilite edilmesidir. Bu terapi yöntemiyle, inme 

sonrası hareket ve koordinasyonu sağlamak için, bireyin gözlerine bir 

cihaz takılır ve projeksiyon sistemi ile sanal ortam oluşturulur. Bu 

cihazlarla oluşturulan sanal ortamla bireyin etkileşime girmesi 

sağlanır ve kullanıcı ile sanal ortam arasında görsel, duyusal hareket, 

denge ve koku gibi etkileşimler gerçekleşir. Kullanıcı bu ortamda tam 

veya yarı aktif olabilmektedir (Burdea, 2003; Laver ve ark., 2015). 

1.9.  Telerehabilitasyon  

Telerehabilitasyon; elektronik bilgi ve iletişim teknolojisi sayesinde, 

medikal rehabilitasyon hizmetlerinin uzaktan gerçekleştirilmesidir. Bu 

uygulama ile birlikte taburculuk sonrası, tedavi ve bakım 

harcamalarında azalma, hastanın yolda geçirdiği zaman ve maddi 

harcamadan tasarruf, hastanede kalış süresinde ve hastaneye 

başvuruda azalma, kırsal bölgede yaşayanların klinik hizmetlere 

ulaşmasında kolaylık sağlanması hedeflenmektedir. Evde bakım 

hizmetlerinde geleneksel yüz yüze tedavi seçeneklerine alternatif ve 

maliyeti düşük bir rehabilitasyon olması sayesinde telerehabilitasyon 

yaklaşımına olan ilgi hızla artmaktadır. Bu yöntem ayrıca izlem, 
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denetim, müdahale, eğitim, danışmanlık ve danışma gibi çeşitli 

hizmetleri de kapsamaktadır (Dodakian ve ark., 2017). 

1.10.  Transkranial Manyetik Stimülasyon Tedavisi 

Bu uygulamada inme sonrası etkilenmiş korteksin eksitabilitesi 

arttırılarak ya da etkilenmemiş korteksin eksitabilitesi azaltılarak 

(inhibisyon yaparak) hemisferler arası etkileşimler düzenlenmeye ve 

böylelikle iki hemisfer arasındaki anormal inhibitör iletişim 

düzeltilmeye çalışılır. Transkranial manyetik stimülasyonunda motor 

fonksiyon ve kortikal plastisiteyi potansiyel olarak arttırmak 

hedeflenir (Sall ve ark., 2019). Bunun için, öncelikle uyarıcı bir bobin 

ile çok güçlü bir manyetik alan oluşturulur. Daha sonra, serebral 

kortekse küçük ve geçici bir elektrik akımı verilir ve hareket 

fonksiyonlarının artırılması sağlanır. Bu teknikte etkilenmemiş 

hemisferin motor korteksinde düşük frekanslı ya da etkilenmiş 

hemisferde yüksek frekanslı akım ile manyetik alan oluşturulur. Bu 

sayede korteks içindeki bölgesel aktiviteleri ve bu bölgeye gelen kan 

akımını arttırır, oluşan metabolizma değişikliklerini ortaya çıkarır ve 

değiştirir. Motor korteks üzerine, var olan motor eşikten daha yüksek 

oranda stimülasyon (uyarım) gönderilmesi, kas kontraksiyonuna ve 

etkilenmiş ekstremitelerin uyarılmasına olanak sağlar (Chieffo ve ark., 

2014). 
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Sağlık ekibi üyelerinin rehabilitasyon programı sürecinde önemli rol 

ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar; 

 Rehabilitasyon programını erken başlatarak, motor hareket 

becerilerini ve yaşam kalitesini desteklemek 

 Taburculuk sonrası izlemin sıklığı ve düzeni konusunda hasta ve 

yakınlarını bilgilendirmek 

 Bakım planlanma, hedef belirleme ve problem çözme 

aşamalarında hasta ile birlikte çalışmak 

 Tıbbi ve psikososyal girişimlerin yazılı bir örneğini hasta ile 

paylaşarak, bireyi özyönetimi konusunda teşvik etmek  

 Bireye yönelik eğitim kaynakları ve kişiselleştirilmiş inme risk 

yönetim rehberleri sağlamak  

 Bireye yönelik beceri eğitimleri vermek (Allen ve ark., 2002). 

SONUÇ  

İnme sonrası ortaya çıkan fiziksel harekette bozulma, genellikle birey 

ve ailesinin yaşamını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu nedenle inme 

geçiren bireyin kas kuvvetini arttırmak ve hareket etme yeteneğini 

arttırmak amacıyla çeşitli egzersizler (eklem açıcı hareketleri, germe 

ve kuvvetlendirme egzersizleri) ve ilerleyen teknoloji ile birlikte yeni 

rehabilitatif yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bu uygulamaların 

kullanılması ile birlikte, inme sonrası oluşan motor defisitler 

azaltılarak başkasına olan bağımlılık azaltılabilmekte ve hastanın 

yaşam kalitesi artırılabilmektedir.  
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